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SKORZYSTAJ Z KREDYTU NA STUDIA MEDYCZNE

Kto może wziąć kredyt
Z kredytu możesz skorzystać, jeśli:
• już studiujesz,
• chcesz rozpocząć płatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim.

Co sfinansujesz kredytem
Kredyt możesz wykorzystać na:
• czesne za studia,
• refundację opłat za studia medyczne poniesionych w roku akademickim 2021/2022.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu
Kredyt możesz wziąć do wysokości sumy opłat za wszystkie semestry studiów wskazane 
w zaświadczeniu wystawionym przez uczelnię. Suma ta nie może być wyższa niż wysokość kredytu 
ustalona w obwieszczeniu ministra ds. zdrowia w przeliczeniu na 1 semestr nauki.
Obecnie jest to:
• 20 tys. zł na semestr studiów, które rozpoczęto w roku akademickim 2022/2023,
• 18 tys. zł na semestr studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022 lub wcześniej 
   (kwota transzy obowiązuje przez cały okres studiów)
Kredyt wypłacimy w transzach na konto uczelni wskazane w zaświadczeniu. 

Co obejmuje okres kredytowania
• Wypłatę transz kredytu w okresie studiów – maksymalnie 6 lat. 
• Karencję, tj. okres od zakończenia studiów do rozpoczęcia spłaty kredytu – maksymalnie 12 lat.
• Spłatę kredytu – maksymalnie 12 lat po okresie karencji z możliwością skrócenia na wniosek        
   kredytobiorcy. 

Ile wynosi oprocentowanie kredytu
Oprocentowanie kredytu jest równe sumie marży banku w wysokości 2 punktów procentowych 
oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Oprocentowanie jest zmienne 
i na dzień 18.07.2022 r. wynosi 9,86% w skali roku. Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek 
pokrywa w całości Bank Gospodarstwa Krajowego. Ty spłacasz jedynie odsetki w wysokości 
połowy oprocentowania dopiero wtedy, gdy zaczniesz spłacać kredyt. Pozostała część odsetek jest 
dotowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
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Kredyt jest zabezpieczony
Zabezpieczeniem kredytu jest poręczenie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które 
wynosi 100% kwoty kredytu wraz z odsetkami.

Czy kredyt może zostać umorzony
Kredyt może umorzyć w całości:
• minister ds. zdrowia, jeśli:
 - przepracujesz 10 lat w publicznej służbie zdrowia w Polsce (w ciągu 12 lat od ukończenia  
               studiów) oraz w tym czasie uzyskasz tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej 
               za priorytetową w dniu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego lub
 - trwale utracisz zdolność do spłaty zobowiązań;
• bank, w przypadku:
 - braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub
 - śmierci kredytobiorcy.
 Kredyt może umorzyć częściowo minister ds. zdrowia, jeśli:
• znajdziesz się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
• nie ukończysz szkolenia specjalizacyjnego lub nie uzyskasz tytułu specjalisty z przyczyn od Ciebie 
   niezależnych.
Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z 30 czerwca 2020 r. Jeśli warunki umorzenia nie będą spełnione, spłata kredytu będzie rozłożona 
na 12 lat.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek
Wniosek o kredyt możesz złożyć w dowolnym oddziale Banku Pekao w terminie:
do 21. dnia od rozpoczęcia semestru, jeśli ubiegasz się o kredyt na rok akademicki 2022/2023, 
do 30 września, jeśli chcesz sfinansować opłaty za rok akademicki 2021/2022. 
 
Oprócz wniosku będziesz musiał przedstawić: 
• dokument tożsamości, 
• zaświadczenie z uczelni, która potwierdzi, że studiujesz na płatnym kierunku lekarskim.

Wzory dokumentów znajdziesz:
• na stronie banku pekao.com.pl/pożyczka-gotówkowa/kredyt studencki,
• w dowolnym oddziale Banku Pekao.

Wniosek możesz złożyć:

Bank Pekao SA, Opole, ul. Bielska 19/1

Telefony:

Grzegorz Bartosik – 605 551 752
    Beata Zięba – 727 422 815

Studentów Wydziału Lekarskiego UO obsługujemy bez kolejki!


