Studiju kredīti ar valsts vārdā
sniegtu galvojumu
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Kredītu veidi

Studiju kredīts

Studējošā kredīts

paredzēts studiju maksas segšanai.

paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai.

Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju
maksu un valsts noteikto maksimālo studiju
kredīta apmēru.

To var saņemt pilna laika studenti. Kredīta apmērs
vienam studējošajam nepārsniedz 170.74 EUR
mēnesī.

Maksimālo kredīta summu var uzzināt IZM
Studiju un zinātnes administrācijas - mājas lapā
www.sf.gov.lv.

Šo kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot
jūliju un augustu).
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Pieteikšanās kārtība
SZA*

Augstskola

Ārzemju augstskolā
studējošajiem SZA*
jāiesniedz dokumenti

SEB banka

Latvijas augstskolā
studējošie iesniedz
dokumentus
Augstskolas komisija
pieņem lēmumu

Informāciju akceptē
Studiju un Zinātnes
administrācija

Iesakām klientam sazināties ar banku, vai
dati ir saņemti no SZA un var parakstīt
līgumu
kontakti: 8777 vai +371 26668777 ārzemēs

Banka noslēdz līgumu ar
Studentu

Banka noslēdz Galvojuma
līgumu ar Galvotāju

Banka noslēdz Galvojuma
līgumu ar Valsti
Notiek kredīta izmaksa
vid. 4 nedēļu laikā

* Studiju un zinātnes administrācija www.sza.gov.lv
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Kredīta nodrošinājums
Vienas fiziskas personas
galvotāja nosacījumi

Nekustamais
īpašums

ienākumi ir lielāki par minimālo algu (265 EUR neto)
ja galvo par vairākiem cilvēkiem un tie nav galvotāja
bērni, ienākumi > min. alga * kredītu skaits

Pašvaldības
galvojums

ja galvotājam ir kredītsaistības (t.sk. galvojumi),
maksājumi kredīta dzēšanai < 40% no ienākumiem
noformēšanas brīdī vecums līdz 64 gadu vecumam
(ieskaitot)

Nodrošinājums nav
nepieciešams, ja students ir
bārenis vai bez abu vecāku
aizgādības palicis, noformēšanas
brīdī vecums ir līdz 23 gadiem
(ieskaitot).
Jāuzrāda Bāreņa apliecība vai
Bāriņtiesas lēmums

4

Cenrādis

Pakalpojums

Studiju kredīta
pieprasījuma izskatīšana
un izvērtēšana

Cena

4.27 EUR

Galvojuma līguma
noformēšana

Bez maksas

Studiju kredīta atmaksa
pirms termiņa

Bez maksas

Grozījumi Studiju kredīta
līgumā pēc klienta
iniciatīvas

14.23 EUR
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Kredīta atmaksa
Studiju laikā
(arī studiju
pārtraukumā)
Pamatsummas
atmaksa
Studiju
kredīts

Studējošā
kredīts

Sākot ar 12. mēnesi
pēc pabeigšanas ar
diplomu

–

Sākot ar 3. mēnesi

2,61%*

Procentu
atmaksa

–

Pamatsummas
atmaksa

–

Procentu
atmaksa

2,61%*

2,61%*

Bet ne vairāk kā 5%

Bet ne vairāk kā 5%

Līgumsods: 0,1% no nokavētās summas par katru
nokavējuma dienu

Ja students tiek izslēgts
no augstskolas

Bet ne vairāk kā 5%

2,61%
Ar nākamo mēnesi pēc
izslēgšanas

Sākot ar 3. mēnesi

2,61%
Ar nākamo mēnesi pēc
izslēgšanas

Procentu likme ir izsoles likme+ 6M EURIBOR:
Izsoles likme 2015. gadā = 2,5 %
EURIBOR vērtības aprēķina Valsts Kase divas reizes gadā –
janvārī un jūlijā

• Likmes ir spēkā līdz 30.06.2015
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Atvieglojumi
Studiju kredīts
Grūtniecības un
pēcdzemdību
atvaļinājumā

Studējošā kredīts

Nepieciešamie dokumenti

Atlikta Pamatsumma un procenti

• B slimības lapa

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

Atlikta Pamatsumma un procenti

• Bērna dzimšanas apliecība
• Izziņa no darba vietas, ka
klients nestrādā pilnu
darba laiku

Bezdarbnieks

Atlikta Pamatsumma līdz 2 gadiem,
procenti ir jāmaksā

• Bezdarbnieka izziņa

Turpina studēt
akreditētā programmā

Atlikta
Pamatsumma un
procenti

Tiek atlikta
Pamatsumma,
procenti ir jāmaksā

• Izziņa no augstskolas

Bērna piedzimšana
(augstskola ir
pabeigta ar diplomu)

n/a

Tiek dzēsti 30% no
kredīta atlikuma

• Bērna dzimšanas apliecība
• Augstskolas diploms
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SEB Studiju kredīts
(komerckredīts)
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SEB Studiju kredīta mērķis

Kredīta mērķis
•

Augstākās izglītības iegūšanai.
Mācību maksas segšanai visu Latvijas
augstskolu un koledžu licencētās un
akreditētās programmās

•
•

Maksimālais limits 13 000 EUR
Minimālais limits 200 EUR

Izmaksas kārtība
Izmaksa notiek 1 reizi semestrī, pēc
sastādīta maksājumu grafika.
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Procentu likmes

6,5 % + 6M EURIBOR*
* 6M EURIBOR - Eiropas Banku federācijas noteiktais EURIBOR indekss ir
likme, ar kādu bankas aizņemas līdzekļus Eiropas Savienības valstu
starpbanku tirgū. Tas tiek noteikts katru dienu, ņemot vērā Eiropas
Savienības valstu un nozīmīgu pasaules banku procentu likmes.
EURIBOR vērtību var apskatīties SEB bankas mājas lapā www.seb.lv
(EURIBOR tiek fiksēts pirmās izmaksas dienā)
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Kredīta saņemšanas kārtība, nosacījumi
Nāciet uz SEB bankas filiāli, līdzi ņemot pasi vai ID un līgumu ar mācību iestādi.
Ja Jūs strādājat, ņemiet līdzi ienākumu apliecinošu dokumentu - bankas konta
izrakstu par pēdējiem pilniem 6 mēnešiem. Ja Jūsu alga tiek ieskaitīta SEB bankas kontā,
ienākumu apliecinošs dokuments nav nepieciešams.
Ja Jūs nestrādājat vai arī Jūsu ienākumi nav pietiekoši maksimālas kredīta summas
saņemšanai, nodrošinājums var būt galvotāja ikmēneša ienākumi.
Galvotājam nepieciešamie dokumenti: pase vai ID un ienākumu apliecinoši
dokumenti - bankas konta izraksts par pēdējiem pilniem 6 mēnešiem. Ja galvotāja alga
tiek ieskaitīta SEB bankas kontā, ienākumu apliecinošs dokuments nav nepieciešams.
Ja aizņēmējam/galvotājam ir kredītsaistības (t.sk. galvojumi), maksājumi kredīta
dzēšanai nevar pārsniegt 50% no kopējiem ienākumiem
Aizņēmēja/galvotāja vecums noformēšanas brīdī līdz 54 gadu vecumam (ieskaitot)
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Studiju kredīta atmaksa
Studiju laikā

Pamatsummas
atmaksa

–

Sākot ar 12. mēnesi
pēc pabeigšanas ar
diplomu

Ja Students tiek
izslēgts no
augstskolas
Kredīta pamatsummas
atmaksa sākas no 4.
mēneša

Procentu atmaksa

Kamēr students turpina studēt, tiek maksāti tikai procenti, kas aprēķināti no
izsniegtās/neapmaksātās aizdevuma pamatsummas
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Cenrādis

Pakalpojums
Studiju kredīta
pieprasījuma izskatīšana
un izvērtēšana

Līguma sagatavošana

Cena

Bez maksas

7.11 EUR

Studiju kredīta atmaksa
pirms termiņa

Bez maksas

Grozījumi Studiju kredīta
līgumā pēc klienta
iniciatīvas

14.23 EUR
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Kādos gadījumos var atlikt kredīta pamatsummas atmaksu?
Ja aizņēmējs:

Ir grūtniecības vai dzemdību
atvaļinājumā

Ir bezdarbnieka statusā uz laiku,
kas nepārsniedz vienu gadu

Turpina studijas
(piem., bakalaura, maģistra, doktora grāda
vai augstākās profesionālās izglītības,
profesionālās kvalifikācijas, profesionālā
grāda ieguvei vai rezidentūrā)

Ir bērna kopšanas atvaļinājumā līdz
pusotra gada vecumam un nestrādā
pilnu darba laiku

Procenti par kredīta izmantošanu ir jāmaksā neatkarīgi no
atvieglojumu piemērošanas!
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Īpaši piedāvājumi jauniešiem
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Jauniešu komplekts

Konta atvēršana un
apkalpošana

Norēķinu karte

Ibankas pieslēgšana un
apkalpošana

Bezmaksas pārskaitījumi
Ibankā

SMS bankas
pieslēgšana

E-rēķina automātiskā
apmaksa
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Stila karte

Izvēlies kartei tādu dizainu, kādu
pats vēlies

Izņem un iemaksā skaidru naudu
bankomātos

Ērti norēķinies
interneta veikalos

Rezervē viesnīcas, aviobiļetes un
izmanto līdzīgus pakalpojumus

Norēķinies par precēm un
pakalpojumiem Latvijā un ārzemēs
bez komisijas maksas

Apmaksā rēķinus SEB bankas
bankomātos bez komisijas maksas
(noteiktiem uzņēmumiem)
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Kontakti

8777,
+37126668777
Skype: SEB_Latvija
info@seb.lv

Vairāk informācijas par studentu
kredītiem un īpašiem piedāvājumiem
mājas lapā: seb.lv/jauniesiem

/SEB.latvia
/SEBjauniesiem
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Paldies par uzmanību!
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