
Χαρακτηριστικά 

Συνολικό Επιτόκιο 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 4,05% 
Prime+ 0.05% 

5.50% 
Prime+1.50% 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20 χρόνια 8 χρόνια 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ €80000,- €20000,- 

 
Ποσό Δανείου 

 μέχρι €20.000 χωρίς υποθήκη 
 μέχρι €80.000 με υποθήκη 

 
Διάρκεια δανείου 

 μέχρι 8 χρόνια χωρίς υποθήκη 
 μέχρι 20  χρόνια  με υποθήκη   

 
Δικαιούχοι 

 Φοιτητές μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου οι οποίοι κατά την χορήγηση του δανείου να 

είναι τουλάχιστον 18 χρονών 

 Γονείς/κηδεμόνες φοιτητή μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου οι οποίοι κατά την εξόφληση 

του δανείου να είναι πάνω από 70 ετών 

Εξασφαλίσεις 

 Εγγραφή Α΄ υποθήκης για το ποσό του δανείου 
 Εκχώρηση απλής ασφάλειας ζωής (term) γονέα/κηδεμόνα με ελάχιστες καλύψεις 

την μόνιμη ολική ανικανότητα και τον θάνατο 
 Ο ένας γονέας/κηδεμόνας συνοφειλέτης και ο άλλος εγγυητής με ευχέρεια 

εμπλοκής ενός γονέα μόνο σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων ή χήρων 
 Μη εγγραφή υποθήκης για ποσό χρηματοδότησης μέχρι €20.000,- 

 
Εκταμίευση 

 Σταδιακά ανά έτος σπουδών και σύμφωνα με τα πιστοποιητικά φοίτησης  
 
Περίοδος Χάριτος 

 Επιλογή καταβολής μόνο των τόκων  κατά την περίοδο εκταμίευσης 
 

Αποπληρωμή 
 Με ίσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές  δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης ένα 

μήνα μετά τη χορήγηση  
 

Πρόωρη Εξόφληση  
 Επιτρέπεται η πλήρη ή μερική εξόφληση ανά πάσα στιγμή, χωρίς επιπλέον 

χρεώσεις 

Ασφάλιση Ακινήτου 



 Για την καλύτερη δυνατή προστασία της περιουσίας σας, είναι υποχρεωτική η 

ασφάλιση του ακινήτου έναντι των βασικότερων κινδύνων που το απειλούν 

(φωτιά, σεισμός, θραύση-ρήξη σωληνώσεων, διάρρηξη κ.ά.) 

 Η Εθνική Ασφαλιστική αναλαμβάνει την προστασία του ακινήτου, με ιδιαίτερα 

χαμηλό ασφάλιστρο και με γρήγορες και απλές διαδικασίες 

Ασφάλιση Ζωής 

Για την ολοκλήρωση της προστασίας του ακινήτου σας, σε περίπτωση που κατά τη μακρά 

περίοδο μέχρι την εξόφληση του φοιτητικού σας δανείου απρόβλεπτα γεγονότα 

(ασθένεια ή ατύχημα) στερήσουν τη ζωή του δανειολήπτη, η Εθνική Ασφαλιστική εξοφλεί 

για λογαριασμό σας το οφειλόμενο υπόλοιπο του δανείου. Εφόσον την επιλέξετε, η 

παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι ιδιαίτερα χαμηλού ασφαλίστρου. 

 

 


