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Ruszył Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych, prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia i Bank
Gospodarstwa Krajowego. Od 18 lipca br. studenci będą mogli składać wnioski o kredyt na studia
medyczne.
O kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich
uczelniach wyższych, którzy studiują w języku polskim. Kredyt uzyskają również ci, którzy rozpoczęli
studia przed rokiem akademickim 2022/2023. Na kredyt w wysokości 20 tys. zł na semestr mogą liczyć
Ci, którzy złożą wniosek na nadchodzący rok akademicki i kolejne lata. Jeśli student chce skredytować
opłaty, które poniósł za poprzedni rok akademicki 2021/2022, może otrzymać 18 tys. zł na semestr i
stawka ta będzie obowiązywać go do końca studiów.
Z kredytu mogą skorzystać studenci, którzy osobiście złożą wniosek w dowolnym oddziale Banku Pekao
S.A. Dokumenty można składać już od 18 lipca. Wniosek należy dostarczyć do banku maksymalnie 21
dni od rozpoczęcia semestru (dla studentów wnioskujących o kredyt na 2022/2023 ) lub do 30 września
(za rok akademicki 2021/2022).
Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych obejmuje:
dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne;
całkowite lub częściowe umorzenia kredytów na studia medyczne;
poręczenia kredytów na studia medyczne.
Jeśli student przepracuje 10 lat (w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów) w publicznym
systemie ochrony zdrowia oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową bank w
całości umorzy kredyt. Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 czerwca 2020 r. Decyzję w sprawie umorzenia podejmuje
minister właściwy do spraw zdrowia oraz bank kredytujący.
Spłatę każdego kredytu poręczy BGK i nie będzie pobierać za to opłaty. Poręczenie obejmuje 100 proc.
kwoty kredytu wraz z odsetkami i nie zależy od dochodu. Student składa wniosek o poręczenie w Banku
Pekao SA. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Na 13 lipca 2022 r. wynosi 9,86 proc. Do czasu
rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości BGK. Student płaci połowę odsetek dopiero
wtedy, gdy zaczyna spłacać kredyt. Pozostałe odsetki dopłaca BGK.
Dodatkowe informacje na temat tego, jak skorzystać z kredytu na studia medyczne znajdą się na stronie:
www.bgk.pl.
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