Valstybės remiamų paskolų teikimo procesas
(kiekvienas žingsnis atliekamas Valstybinio studijų fondo (VSF) nustatytais ir paskelbtais terminais)

VSF
Turėti studento statusą

1.

Valstybės garantija paskoloms gauti
neteikiama asmenims,
sustabdžiusiems studijas, esantiems
akademinėse atostogose, taip pat
studijuojantiems pagal laisvo
klausytojo sutartis

Pateikti prašymą-anketą

Prašymai-anketos dėl valstybės
garantijos suteikimo teikiami du kartus
per metus: rudens semestrą (terminai
skelbiami iki rugpjūčio 20 d.); pavasario
semestrą (terminai skelbiami vasariokovo mėn). Prašymą-anketą galite
pateikti, paspaudus nuorodą:
https://studentai.vsf.lt/studentai//
Pastaba. Sėkmingai pateikus prašymąanketą į savo el. pašto dėžutę, gausite
patvirtinimo laišką su registracijos
numeriu.
Vartotojo prisijungimo instrukcija

Rudens semestre prašoma paskolos
studijų kainai:

Metinė studijų kaina.

Paskolos studijų kainai išmokėjimas vykdomas: rudens
semestro dalis - iki einamųjų studijų metų sausio 31 d. ;
pavasario semestro dalis - nuo einamųjų studijų metų vasario
1 d. Studentas bankui pateikia prašymą, asmens dokumentą
bei pažymą iš aukštosios mokyklos apie studento statusą.

Rudens semestro kaina

Pavasario semestrą pildoma nauja
prašymas-anketa dėl valstybės
garantijos gavimo pavasario semestrą
ir procedūra kartojama iš naujo.

iš VSF
2.

Gauti valstybės garantiją

VSF teikia valstybės garantiją bankui
už kiekvieną studentą,
pretenduojantį gauti valstybės
remiamą paskolą. Atsakymą dėl
valstybės garantijos gavimo
studentas gauna, prisijungęs prie
savo prašymo-anketos sąrašų
skelbimo dieną.

Banke
3.

Pasirašyti valstybės remiamos
paskolos sutartį

VSF nustatytu laikotarpiu studentas,
gavęs valstybės garantiją kreipiasi į
valstybės remiamas paskolas teikiantį
banką dėl kredito sutarties
pasirašymo. Pastaba. Įgaliojimas , jei
paskolos sutartį pasirašo kitas asmuo.

Bankui
4.

Mokėti palūkanas

Paskolos studijų kainai ir paskolos
dalinėms studijoms užsienyje
palūkanos gali būti apmokamos
valstybės lėšomis, jei prašymeanketoje studentas išreiškė
pageidavimą. Tokiu atveju, studijų
metu paskolų palūkanas apmoka
valstybė, išskyrus studijų stabdymo
laikotarpius.
Pastaba. Tiek studentas tiek
aukštoji mokykla turi informuoti
valstybinį studijų fondą apie bet
kokius studijų pasikeitimus.

Bankui/VSF
5.

Grąžinti valstybės remiamą
paskolą

Paskolos grąžinimas pradedamas,
praėjus 12 mėn. po studijų, kurioms
buvo gauta paskola, baigimo ar
nutraukimo. Paskolos grąžinimo
grafiką sudaro bankas. Studentui
tapus nemokiam, Valstybinis studijų
fondas padengia susidariusius
valstybės remiamos paskolos
pradelstus mokėjimus bankui ir
inicijuoja lėšų susigrąžinimą LR
teisės aktų nustatyta tvarka.

