Studiju kredīti ar valsts vārdā
sniegtu galvojumu

Kredīti ar valsts vārdā sniegtu galvojumu
Likme
Studiju kredīts

2018./2019. g.
2.5% +6M
EURIBOR

Paredzēts studiju maksas segšanai (pilna un nepilna
laika studējošiem, akreditētas studiju programmas
apguvei)
Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un
valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru.
LR pilsonis, nepilsonis, ES valstu pilsonis, kam izsniegta
reģ. apl., vai pastāvīgā uzturēšanās apliecība.

Studējošā kredīts
Paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai – to var
saņemt pilna laika studenti.

Kredīta apmērs vienam studējošajam Latvijas
augstskolās nepārsniedz 80% no valstī noteiktās
minimālās mēneša algas (2018. gadā – 344
EUR/mēn)
Ārzemēs studējošajiem apmēru nosaka Izglītības
ministrija, izvērtējot uzturēšanās izmaksas attiecīgajā
valstī.

Šo kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un
augustu).
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Kredīta nodrošinājums
Personas galvojums
 Pilngadīga privātpersona ar regulāriem

Nekustamais
īpašums

ienākumiem;
 Ienākumi ir lielāki par minimālo algu (346 EUR
neto);
 Ja galvotājam ir kredīti, tad pieļaujamā kredītu
maksājumu kopsummai var būt līdz 40 % no
ienākumiem;

Pašvaldības
galvojums

Nodrošinājums nav nepieciešams, ja students ir bārenis vai bez abu vecāku aizgādības palicis,
noformēšanas brīdī vecums ir līdz 24 gadiem un personām ar I vai II invaliditātes grupu.
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Cenrādis
Pakalpojums

Cena

Studiju kredīta
pieprasījuma izskatīšana
un izvērtēšana

4.27 EUR

Galvojuma līguma
noformēšana

Bez maksas

Studiju kredīta atmaksa
pirms termiņa

Bez maksas

Grozījumi Studiju kredīta
līgumā pēc klienta
iniciatīvas

15 EUR
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Kredīta atmaksa
Studiju laikā

Studiju
kredīts

Pamatsummas
atmaksa

–

Procentu atmaksa

–

Sākot ar 12. mēnesi
pēc pabeigšanas ar
diplomu

Sākot ar 3. mēnesi

2,5%*

Pamatsummas
atmaksa

Studējošā
kredīts

Procentu atmaksa

Ja students tiek
izslēgts no augstskolas

2,5%*
Sākot ar nākamo mēnesi

–
Sākot ar 3. mēnesi

2,5%*

2,5%*

Ar nākamo mēnesi pēc
izmaksas

Ar nākamo mēnesi pēc
izmaksas

2,5%*

Kredītu, kuru kopējā summa pārsniedz 1423 EUR, atmaksas maksimālais termiņš ir 10 gadi.
Kredītu, kuru kopējā summa nepārsniedz 1423 EUR, atmaksas maksimālais termiņš ir 5 gadi.
* Likme 2,5 % + 6M EURIBOR, bet ne vairāk kā 5%
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Atvieglojumi
Studiju kredīts

Studējošā kredīts

Grūtniecības un pēcdzemdību atvaļinājumā

Var atlikt pamatsummas un procentu maksājumu

Bērna kopšanas atvaļinājumā līdz
1,5 g.v. un nestrādā

Var atlikt pamatsummas un procentu maksājumu

Bezdarbnieks

Var atlikt pamatsummas maksājumu līdz 2 gadiem,
procenti ir jāmaksā

Turpina studēt akreditētā programmā

Var atlikt pamatsummas
un procentu maksājumu

Var atlikt pamatsummas
maksājumu, procenti ir
jāmaksā

Bērna piedzimšana (augstskola ir pabeigta
ar diplomu)

n/a

Tiek dzēsti 30% no kredīta
atlikuma

Kredīta ņēmējiem, kuri pēc diploma
iegūšanas strādā savā specialitātē MK
noteikumos norādītajās iestādēs (piem.,
skolotājs, soc. darbinieks, ārsts, u.c.).

Var tikt dzēsts kredīta atlikuma
līdz 100%

Pieteikšanās kārtība
Augstskola

Studiju un zinātnes
administrācija*

Latvijas augstskolā studējošie
iesniedz dokumentus

Ārzemju augstskolā studējošie
iesniedz dokumentus

SEB banka**

Augstskolas komisija pieņem
lēmumu

Pieteikums tiek akceptēts

1) Students / Galvotājs aizpilda
pieteikumu internetbankā
2) Banka veic izvērtēšanu

Notiek kredīta izmaksa
vid. 4 nedēļu laikā

Banka noslēdz galvojuma līgumu
ar Valsti

Banka noslēdz līgumu ar
studentu/ galvotāju

*sza.gov.lv

**seb.lv/studentiem

Uzziniet vairāk:
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