Φοιτητικό
Δάνειο

αποκλειστικά για τους φοιτητές
τουΤεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Φοιτητικό
Φοιτητικό
δάνειο
Δάνειο
Σε ποιούς απευθύνεται;
Νέους και υφιστάμενους φοιτητές και γονείς/κηδεμόνες
φοιτητών που φοιτούν ή θα φοιτήσουν στο Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Μέχρι 5 χρόνια περίοδος χάριτος με 2,75%
• Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε εμπράγματες
•
•
•
•
•
•
•

εξασφαλίσεις για ποσά μέχρι €20.000
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης €100.000
Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής
αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβάρυνση
Χωρίς αρχικά έξοδα έκδοσης
Αποπληρωμή σε μηνιαίες δόσεις
Συν-οφειλέτες στο δάνειο είναι ο φοιτητής
με ένα ή και τους δύο γονείς
Ο τόκος υπολογίζεται επί του ποσού που εκταμιεύεται
Το δάνειο καλύπτει όλα τα επίπεδα σπουδών

Ποιο είναι το κόστος της χρηματοδότησης
σε περίπτωση δανείου €10.000;
Είδος
Εξασφάλισης

Τιμολόγηση

ΣΕΠΕ**

Για την περίοδο
χάριτος 2,75%
(ΒΕΣ* + 0%),
Προσωπικές
4,31%
Εγγυήσεις Εκτός περιόδου
χάριτος 5,00%
(ΒΕΣ* +
2,25%)

Υπολογιζόμενη
Δόση

Συνολικό
Πληρωτέο
Ποσό

€23 για τα
πρώτα 4
χρόνια
€64 για την
υπόλοιπη
διάρκεια
του δανείου
(21 χρόνια)

€17.225

Σημειώσεις:
*Το Βασικό Επιτόκιο ΣΚΤ (ΒΕΣ) στις 13/9/17 ανήλθε στο 2,75%.
**Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ) υπολογίστηκε στις 13/9/2017
για δάνειο €10,000 με εξόφληση σε 25 χρόνια (αριθμός δόσεων: 300)
με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο αποτελείται από το ΒΕΣ 2,75%, πλέον μηδενικό
περιθώριο (0,00%) για τα πρώτα 4 χρόνια και ακολούθως πλέον περιθώριο 2,25%
για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου, χωρίς οποιαδήποτε έξοδα χαρτοσήμων για τα
έγγραφα της χρηματοδότησης. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η εκχώρηση
ασφάλειας ζωής του οφειλέτη στο δάνειο.

Όφελος:
1.

Μείωση της μηνιαίας δόσης του δανείου, με την κατάθεση
της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται από το Υπουργείο
Παιδείας, στον λογαριασμό του δανείου, ανά πάσα στιγμή
(σε περίπτωση που λαμβάνεται από τον φοιτητή)

2.

Δωρεάν υπηρεσία I - Banking

3.

Χρεωστική κάρτα Student

4.

Πιστωτική κάρτα Student με το χαμηλότερο επιτόκιο
της αγοράς και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση

5.

Δωρεάν ανάληψη μετρητών από φοιτητικές κάρτες
στην Κύπρο και στο εξωτερικό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αρμόδιοι Λειτουργοί
Περιφέρειας Λεμεσού:

•

Φρύνη Κουταλιανού
25856135
morfinikoutalianou@ccb.coop

•

Στάλω Μύθιλλου
25856030
chrystallenimythillou@ccb.coop

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα
να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της
και να αποσύρει ή και να τροποποιήσει το δάνειο
ανά πάσα στιγμή.

www.ccb.coop.com.cy

