Diákhitel Tájékoztató
Diákhitel 2.
2014/2015/őszi félévben
Diákhitel 2. feltételei és legfontosabb jellemzői:
Jellemzői:
 Csak azon hallgatók vehetik igénybe, akik önköltséges képzési formában tanulnak.
 Csak a képzési költség kiegyenlítésére fordítható, az igényelt összeg maximálisan az
intézmény által előírt költségtérítés összege lehet.
 A hitelt közvetlenül a felsőoktatási intézmény számlájára utalja át a Diákhitel
Központ.
 Önállóan és a Diákhitel 1-el együtt is igényelhető.
Feltételei:
Mindazon hallgatók jogosultak a Diákhitel 2 szerződésszám rögzítésére a Neptun
rendszerben, akik a 2014/2015/1. szemeszterében AKTÍV hallgatói jogviszonnyal
rendelkeznek, pénzügyi státuszuk önköltséges és szerződésszámmal rendelkeznek.
Hallgató feladata:
A hallgatónak a költségtérítéses kiírásához kapcsolódóan lehetősége van a Diákhitel 2
szerződésszám rögzítésére, jelezve ezzel, hogy szeretné Diákhitel 2-vel rendezni azt.
Információ:
A diákhitel igénylésről a www.diákhitel.hu honlapról lehet tájékozódni, illetve a Kari
Tanulmányi Osztályokon.
1. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hallgatói hiteligényléssel kapcsolatban
pontos, részletes és teljes körű tájékoztatást a Diákhitel Központ Személyes
Ügyfélszolgálatán kaphatnak.
Telefonos ügyfélszolgálat
Belföldi telefonszám: +36 40 24 00 24 (helyi tarifával hívható)
Külföldről hívható telefonszám: 00 36 1 224 9698
Nyitva tartás: hétfő-péntek 8.00-18.00
Személyes ügyfélszolgálat
Diákhitel Központ Zrt.
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök 8.00-17.00, péntek 8.00-16.00
KÖKI Terminál
1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75.A-C,II emelet 242.
Nyitva tartás: hétfő-péntek 10.00-18.00
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2. A szerződésszámot a hallgató 2014. szeptember 15. (Hétfő) 12.00 óráig rögzítheti a
Neptun rendszerben

Diákhitel Központ Tájékoztatója
Igénylési határidők:
2014.09.15.
2014.10.15.
2014.11.17.
2014.12.15.
2015.02.16.
2015.03.16.
2015.04.15.
2015.05.15.

Folyósítási határidők:
2014.10.15.
2014.11.14.
2014.12.15.
2015.01.15.
2015.03.13.
2015.04.15.
2015.05.15.
2015.06.15.
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Diákhitel 2. Hallgatói Web folyamata
A hallgatónak beiratkozást követően a Neptun rendszerben regisztrálnia kell a Diákhitel 2.
szerződésszámát:
1. „Pénzügyek/Befizetések”felületen a „Lehetőségek/Diákhitel 2” menüpontban
kezdeményezheti a szerződésszám feltöltését, majd a kiíráshoz rendelését.
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2. Figyelem:
 Ha egy kiíráshoz feltölti a szerződésszámot, akkor azt követően már nem állíthat be
céges befizetőt az adott félévben. A feltöltést követően a korábban beállított befizetőt
sem lehet már módosítani. A Lehetőségek/ Befizető inaktívvá válnak.
 Amennyiben egy kiíráshoz feltöltésre kerül a szerződésszám, akkor a hallgató egyéb
módon nem fizetheti be a kiírását.
 A szerződésszám hozzárendelést követően („Rendben”gomb), nincs lehetőség
módosításra, törlésre. A mentés után a szerződésszám mező inaktív lesz. Amennyiben
módosítás, vagy törlés szükséges, akkor kérnénk, vegye fel a kapcsolatot a Kari
Diákhitel ügyintézővel.

A Diákhitel központ felé a további ügyintézést a Kar intézi.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szerződésszám regisztrálását

2014. szeptember 15. (Hétfő) 12.00 óráig tehetik meg,
a Kari Tanulmányi Osztályoknak a meghatározott időpontig áll módjában elfogadni.
Központi Tanulmányi Hivatal
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