
SEB banka ir vienīgā banka, kas 
2010. gadā izsniedz visizdevīgākos 
kredītus studentiem. 
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STUDIJU KREDĪTS ar valsts vārdā sniegtu galvojumu – aizdevums Tavas mācību 
maksas segšanai akreditētajās Latvijas un ārvalstu augstskolās. Var saņemt gan pilna, 
gan nepilna laika studējošie.

STUDĒJOŠĀ KREDĪTS ar valsts vārdā sniegtu galvojumu – aizdevums Taviem ikmēneša 
tēriņiem līdz 120 Ls mēnesī (vai ekvivalents EUR valūtā).  Var saņemt tikai pilna laika 
studējošie gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

kredīta nodrošinājums 
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.220  ir paredzēts, ka par Tava kredīta galvotāju var kļūt 
pilngadīga persona ar regulāriem ienākumiem (ienākumi lielāki par minimālo algu – 
pašlaik 180 Ls).

•	 Ja	Galvotājam	ir	kredīti,	tad	kredītu	maksājumu	kopsummai	ir	jābūt	līdz	40%	no	
Galvotāja	ienākumiem.

•	 Kā	alternatīva	Galvotājam	(fiziskai	personai)	var	kalpot	nekustamais	īpašums.
•	 Galvotājs	un	nodrošinājums	nav	nepieciešams,	ja	students	ir	bārenis	vai	bez	abu	
vecāku	aizgādības	palicis	un	vēl	nav	sasniedzis	24	gadu	vecumu.

atvieglojumi

Lai noslēgtu Studiju vai Studējošā kredīta līgumus Tev ir jādodas uz tuvāko SEB bankas 
filiāli,	līdzi	ņemot	pasi.	Tev	tiks	atvērts	Norēķinu	konts	un	izveidots	kredīta	līgums.

Arī	Galvotājam	ir	jānāk	uz	SEB	bankas	filiāli,	līdzi	ņemot	pasi	un	ienākumu	apliecinošu	
dokumentu (VID izziņa vai bankas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem).

Vairāk informācijas: www.seb.lv vai www.studentabanka.lv
informatīvais tālrunis: 8777

Studējošā kredīts
•		 Grūtniecības	un	pēcdzemdību	

atvaļinājumā – tiek atlikti 
pamatsummas un procentu 
maksājumi.

•		 Bērna	kopšanas	atvaļinājumā	līdz	
1,5 gada vecumam (ja studējošais 
nestrādā) – tiek atlikti pamatsummas 
un procentu maksājumi.

•		 Turpinot	studēt	akreditētā	
programmā – tiek atlikti 
pamatsummas maksājumi, procentu 
maksājumi jāturpina maksāt.

•		 Saņemot	bezdarbnieka	statusu	–	tiek	
atlikti pamatsummas maksājumi līdz 
2 gadiem.

•		 Ja	Tev	piedzimst	mazulis	un	
augstskolu esi beidzis ar diplomu 
– iesniedz bankā bērna dzimšanas 
apliecību – no tava kredīta atlikuma 
var	tikt	dzēsti	30%.

seB studenta Banka 
– viena banka visiem 

studentiem!

Valsts galvoto kredītu izsniegšanas kārtība

Studiju kredīts
•		Grūtniecības	un	pēcdzemdību	

atvaļinājumā – tiek atlikti pamatsum-
mas un procentu maksājumi.

•	 Bērna	kopšanas	atvaļinājumā	līdz	
1,5 gada vecumam (ja studējošais 
nestrādā) – tiek atlikti pamatsummas 
un procentu maksājumi.

•	 Turpinot	studēt	akreditētā	
programmā – tiek atlikti pamatsum-
mas un procentu maksājumi.

•	 Saņemot	bezdarbnieka	statusu	–	tiek	
atlikti pamatsummas maksājumi līdz 2 
gadiem.

Aizņemies apdomīgi, izvērtējot savas 
iespējas kredītu atmaksāt.


