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   Studenci z terenów wiejskich, którzy ubiegają się o kredyt studencki, mogą uzyskać w ARiMR
poręczenie spłaty takiego kredytu. Agencja poręcza w tym roku kredyty udzielane przez banki z
którymi ma podpisane stosowne umowy. Są to Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., a także przez zrzeszone w nich banki spółdzielcze.
Wszelkie formalności związane z uzyskaniem poręczenia ARiMR student załatwia w banku
udzielającym kredyt. Termin składania wniosków o udzielenie kredytu studenckiego upływa z
dniem 15 listopada.
   
   Poręczenia spłaty kredytów studenckich mogą być udzielane przez Agencję do wysokości:
    

     
    -      80% wykorzystanej kwoty kredytu,

        
    -      100% wykorzystanej kwoty kredytu - Studenci z terenów wiejskich, którzy ubiegają się o
kredyt studencki, mogą uzyskać w ARiMR poręczenie spłaty takiego kredytu. Agencja poręcza
w tym roku kredyty udzielane przez banki z którymi ma podpisane stosowne umowy. Są to
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., a także przez
zrzeszone w nich banki spółdzielcze. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem poręczenia
ARiMR student załatwia w banku udzielającym kredyt. Termin składania wniosków o udzielenie
kredytu studenckiego upływa z dniem 15 listopada.

    

     
     Poręczenia spłaty kredytów studenckich mogą być udzielane przez Agencję do

wysokości:
      

      
    -      80% wykorzystanej kwoty kredytu,

        
    -      100% wykorzystanej kwoty kredytu - w przypadku studentów o dochodach na osobę w
rodzinie uprawniających do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej. Studenci ci mają ponadto pierwszeństwo w uzyskaniu
poręczenia spłaty kredytu studenckiego.

       

  

   Przy udzielaniu poręczeń spłaty kredytów studenckich nie jest pobierana prowizja.
   
   Przy ubieganiu się o uzyskanie poręczenia Agencji wymagane jest::
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    -      złożenie w banku współpracującym z Agencją następujących dokumentów:

       

  

   wniosku o udzielenie poręczenia na wzorze określonym przez ARiMR,
   
   dokumentów świadczących o dochodach na osobę w rodzinie,
   
   zaświadczenia z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
   
   zaświadczenia z gminnego ośrodka pomocy społecznej z którego wynika, że dochody na
osobę w rodzinie studenta, uprawniają do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (dla studentów ubiegających się o poręczenie
Agencji w wysokości 100%);
    

     
    -      zawarcie umowy o kredyt studencki,

        
    -      ustanowienie prawnego zabezpieczenia poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco.

       

  

   ARiMR udziela poręczeń spłaty kredytów studenckich w ramach wsparcia krajowego, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22 poz.121 ze zm.). Natomiast
warunki, które musi spełnić osoba ubiegająca się o kredyt studencki, zostały określone w
ustawie z 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108 poz. 685 ze
zm.).
   
   Departament Komunikacji Społecznej

     
    -      w przypadku studentów o dochodach na osobę w rodzinie uprawniających do
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
Studenci ci mają ponadto pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia spłaty kredytu studenckiego.

       

  

   Przy udzielaniu poręczeń spłaty kredytów studenckich nie jest pobierana prowizja.
   
   Przy ubieganiu się o uzyskanie poręczenia Agencji wymagane jest::
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    -      złożenie w banku współpracującym z Agencją następujących dokumentów:

       

  

   wniosku o udzielenie poręczenia na wzorze określonym przez ARiMR,
   
   dokumentów świadczących o dochodach na osobę w rodzinie,
   
   zaświadczenia z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
   
   zaświadczenia z gminnego ośrodka pomocy społecznej z którego wynika, że dochody na
osobę w rodzinie studenta, uprawniają do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (dla studentów ubiegających się o poręczenie
Agencji w wysokości 100%);
    

     
    -      zawarcie umowy o kredyt studencki,

        
    -      ustanowienie prawnego zabezpieczenia poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco.

       

  

   ARiMR udziela poręczeń spłaty kredytów studenckich w ramach wsparcia krajowego, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22 poz.121 ze zm.). Natomiast
warunki, które musi spełnić osoba ubiegająca się o kredyt studencki, zostały określone w
ustawie z 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108 poz. 685 ze
zm.).
   
   Źródło: Departament Komunikacji Społecznej ARIMR

  

   http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa-po-01052007
/poreczenia-splaty-kredytow-studenckich.html
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