
  

Česká spořitelna byla ve 13. ročníku soutěže Fincentrum Banka roku 2014 zvolena veřejností Nejdůvěryhodnější bankou roku a Bankou bez 
bariér. Odborná porota ocenila Českou spořitelnu Hypotékou roku 2014. 

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ 140 00, IČ 45 24 47 82 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 3-1807 11/2014 

  

 

Pů jč ka na š kolné  pro štůdénty  
ART & DESIGN INSTITUT 

 

Parametry 

A) Výše úvěru  

 minimální výše:   20.000 Kč 

 maximální výše: 300.000 Kč 

PŘÍKLAD KALKULACE: 

 Kalkulace na   70.000,-Kč při splatnosti 96 měsíců -   výše splátky 1 012,-Kč/měsíc 

 Kalkulace na 210.000,-Kč při splatnosti 96 měsíců -   výše splátky 3 036,-Kč/měsíc 

B) Zajištění  

 pokud student nemá vlastní dostačující příjem, pouze se spoludlužnickým závazkem další 

osoby/osob (většinou rodič/e) 

 pokud student má vlastní dostačující příjem, bez zajištění 

C) Úroková sazba  

 zvýhodněná pevná  8,9% ročně 

 student může po dobu studia splácet sníženou splátku ( pouze úroky ) 

 student může: odstoupit od smlouvy do 60 dnů bez sankce 

 změnit výši splátky až o 50% 

 odložit splátku dvakrát ročně 

 změnit datum splátky 

 ZDARMA: 

 Posouzení žádosti o úvěr 

 Vedení úvěrového účtu 

 Vystavení veškerých potvrzení 
 Lze sjednat pojištění schopnosti splácet 
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D) Splatnost  

 maximálně 10 let  

E) Čerpání úvěru  

 jednorázově převodem na účet studenta 

 použití prostředků z účtu se nesleduje 

F) Splácení úvěru  

 pravidelnými měsíčními splátkami vždy od následujícího měsíce po poskytnutí úvěru 

 po dobu studia lze platit sníženou splátku 
 bezhotovostně převodem z účtu studenta na základě souhlasu s inkasem 

 

Potřebné doklady pro uzavření 

 průkaz totožnosti - vyjma řidičských průkazů  

o student i spoludlužník  

 doklad pro ověření příjmu  
o student (pokud má příjem)  

o spoludlužník (pokud je ručitelem)  

 Prokázání nároku na studentskou Půjčku - žadatel (student) předloží alespoň jeden z 

následujících dokumentů - v listinné nebo elektronické podobě:  

o Potvrzení  o studiu 
o smlouva o studiu podepsaná studentem i zástupcem školy 

 

 

 

 

Kontaktní osoba:  
Nováková Petra 
Vedoucí obchodního týmu retailového bankovnictví 
 
Česká spořitelna, a.s., region Praha 
pobočka Vršovice 
Vršovické nám. 67/8 
Praha 10 
101 00 
 
mob.: +420 731 603 631  
e-mail: petrnovakova@csas.cz  
www.csas.cz 

 

https://www.csin.cz/intranet-portal/intranet/cs/document/RR_1030_00_04R.XML#Section1
https://www.csin.cz/intranet-portal/intranet/cs/document/RR_4031_01_01R.XML
http://www.csas.cz/

