elején, akkor év végén azt tapasztalhatja, hogy
nőtt a hiteltartozása (egyenlege). Például 800
ezres év eleji tartozás esetén könnyen
kiszámolható, hogy a minimálbérhez igazodó
kötelező törlesztés fizetése esetén a befizetések
még a tartozásra egy év alatt rárakódó kamatot
sem fedezik. Emiatt nő a hiteltartozás.

Diákhitel kisokos végzősöknek
Mit kell tennie, ha befejezi az iskolát?
Lépjen be a Diákhitel Direktbe és elektronikus úton
jelentse be hallgatói jogviszonya megszűnésének
pontos dátumát. Amennyiben nem jelentkezik be
Diákhitel Direkt fiókjába, az adatlapot postai úton
kell eljutatnia a Diákhitel Központ postacímére.
Hallgatói jogviszonya megszűnésének pontos
időpontját tanulmányi osztályán tartják nyilván. A
törlesztést a hallgatói jogviszonya megszűnését
követő negyedik hónap első napjától kell
megkezdenie.
Ügyintézzen az interneten! – Diákhitel Direkt
A
Diákhitel
Direkten
keresztül
(www.diakhiteldirekt.hu) bármikor lekérdezheti
egyenlegét,
ellenőrizheti
annak
alakulását,
befizetéseinek beérkezését. Megváltoztathatja
személyes adatait és láthatja az Önnek küldött
értesítőket, tájékoztatókat, leveleket.
Amennyiben még nincs hozzáférése az online
ügyintéző portálhoz, de szeretné azt használni, a
honlapon található szerződést kitöltve és
kinyomtatva személyesen adja le oktatási
intézménye diákhiteles ügyintézőjénél, vagy a
Diákhitellel partner bank- és takarékszövetkezeti
fiókokban, postahivatalokban, illetve a Diákhitel
Központ személyes ügyfélszolgálatainak egyikén.
A törlesztés módja
Kizárólag banki átutalással lehet törleszteni. Az
átutalási megbízás közlemény rovatába mindig írja
be nyolcjegyű szerződésszámát és nevét!
Diákhitel1 – 10032000-01800126
Diákhitel2 – 10032000-01800157
Hogy nőhet a tartozása, ha fizeti a havi kötelező
törlesztőrészletet?
Az első két törlesztési évben a kötelező havi
törlesztőrészlet kifejezetten alacsony, mert az
előző évi minimálbérhez igazodik. A tartozás
növekedése leginkább ebben az időszakban állhat
elő. Ha például valaki a törlesztése első két
évében csak a kötelező minimumot törleszti, és
emellett viszonylag magas volt a tartozása az év

Mikor fog észrevehetően csökkenni a
tartozása?
A törlesztés harmadik évétől kezdve már a két
évvel korábbi, egyéni éves bruttó jövedelemhez
igazodik a kötelező törlesztés. (A törlesztőrészlet
jelentősen növekedhet!) Tapasztalataink szerint
ekkortól, a havi kötelező törlesztőrészlet befizetése
a törlesztők nagy részénél már fedezi az éves
kamatot. Mivel az évek múlásával általában nő a
jövedelem, így várhatóan ettől kezdve akár
többletbefizetés nélkül is egyre gyorsabban
csökken majd a tartozás.
Kedvezmények a törlesztéshez
1. Előtörlesztés/előteljesítés
Bármikor, bármennyit, díjmentesen lehet a
kötelező összegen felül is fizetni. Előtörleszteni
kizárólag
külön
átutalás
formájában,
a
törlesztéssel megegyező számlaszámra lehet.
Fontos, hogy az utalás közlemény rovatába a
szerződésszám mellé be kell írni az „előtörlesztés”
szót. Az előtörlesztés nem mentesít a kötelező
törlesztőrészlet
befizetése
alól!
Ha
az
„előtörlesztés” szó nincs a szerződésszám elé írva,
akkor a többlet ún. előteljesítésnek minősül és
elsősorban a költségre, kamatra és végül a
tőketartozás kiegyenlítésére kerül jóváírásra. Ez
akkor jöhet jól, ha rendszertelen a jövedelme és
nehézséget okoz a meghatározott összeget
havonta határidőre átutalni.
2. Törlesztőrészlet mérséklése
Ugyancsak a biztonságos törlesztést szolgálja,
hogy indoklás nélkül, maximum 24 hónapra
kérhető a törlesztőrészlet mérséklése.
3. Törlesztési kedvezmények
Nem kell törlesztenie, ha gyermekvállalással,
illetve rokkantsággal kapcsolatos meghatározott
ellátásokban részesül. Az első esetben, Diákhitel1
igénybevételekor célzott kamattámogatást is
kaphat. Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény
időtartama alatt a hitelfelvevő tartozása nem
növekszik az ügyleti kamattal. A tgyes és gyed

vonatkozásában az igénylésre rendszeresített
nyomtatványt le kell igazoltatni az adott ellátást
folyósító szervvel, gyes esetén nincs szükség
igazolásra, elegendő a kitöltött nyomtatványt
beküldeni. Egyéb kedvezményekről és azok
igényléséről bővebben olvashat a www.diakhitel.hu
oldalon.
A kamat növeli a tartozás összegét
Csakúgy, mint minden hitel, a Diákhitel is
kamatozik, attól kezdve, hogy az első összeget
átutaljuk. Így a hiteltartozást a kamat folyamatosan
növeli.
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