
Financování studia - srovnání bankovních produktů 
 

Instituce  
Poštovní 
spořitelna  

Česká  
spořitelna  

Komerční  
banka  

Raiffeisen  
bank  

Unicredit 
Bank  

Název úvěru  
Účelový úvěr 
na vzdělání  

Hotovostní půjčka 
na studium 

Úvěr 
Gaudeamus  

Účelová půjčka 
na jiné investice  

Studentská 
půjčka  

Typ úvěru  účelový neúčelový 
neúčelový/ 

účelový 
účelový účelový 

Minimální výše 
úvěru  

20 000 Kč  0 Kč  20 000 Kč  50 000 Kč  50 000 Kč  

Maximální výše 
úvěru  

200 000 Kč  300 000 Kč  500 000 Kč  1 000 000 Kč  150 000 Kč  

Minimální doba 
splatnosti  

1 rok  1 rok  1 rok  1/2 rok  1 rok  

Maximální doba 
splatnosti  

10 let  10 let  10 let  10 let  10 let  

Způsob splacení  
inkasem z účtu 
PS nebo ČSOB  

inkasem z účtu u 
ČS nebo jiné banky  

inkasem z účtu 
v KB 

převodem nebo 
inkasem z 

libovolného 
účtu, popř. 

hotově 

inkasem z účtu  

Podmínky 
získání úvěru  

Až od 2. 
ročníku studia 
VOŠ (nutné 
potvrzení o 

studiu). 
 

Studujícímu je 
18 až 55 let (v 
době podání 

žádosti o úvěr) 
a je občanem 

ČR.  

18 let, občan ČR s 
trvalým pobytem na 
území ČR a cizím 

státním 
příslušníkům s 
povolením k 

trvalému pobytu na 
území ČR, student 
VŠ či VOŠ, zřízení 
osobního účtu ČS 

Student 

občan ČR, 
občan členských 

zemí EU s 
povolením k 
přechodnému 
nebo trvalému 
pobytu v ČR 
starší 18 let s 
pravidelným 

měsíčním 
příjmem, běžný 

účet v KB 

občan starší 18 
let s trvalým 

nebo 
dlouhodobým 
pobytem na 
území ČR, 
potvrzení o 

studiu  

občan ČR, 
občan 

členských 
zemí EU s 

povolením k 
přechodnému 
nebo trvalému 
pobytu v ČR 
mezi 18 let a 

30 lety 

Nutné doklady  

2 doklady 
totožnosti (OP 
+ např. ŘP), 

doložení 
příjmů, pokud 

nejsou 
směřovány do 
PS či ČSOB 

průkaz totožnosti, 
potvrzení o studiu 

2 doklady 
totožnosti (OP + 

např. CP), 
doložení příjmů 

doklad 
totožnosti + 

doklad o přijetí 
ke studiu, nebo 

faktura + doklad 
o příjmu 

2 doklady 
totožnosti (OP 

+ např. CP)  

Zajištění  

Druhý žadatel 
v případě 

studujícího bez 
vlastních příjmů 

(např. rodič) 

do 100 000 
spoludlužník, nad 
100 000 zajištění 
(MBA a dálkové 

studium bez 
spoludlužníka) 

nemá-li žadatel 
příjem je 

zajištění vždy 
nutné do celé 

výše 

až 500 000 Kč 
bez zajištění, 

nad s ručitelem 

ručení 
prohlášením 
třetí osoby, 

nebo zástavní 
právo k 

termínovaném
u vkladu 

Doložení příjmu  
ano nebo 
zajištění  

ano nebo zajištění  
ano nebo 
zajištění  

ano nebo 
zajištění  

ano nebo 
zajištění  
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Instituce  
Poštovní 
spořitelna  

Česká  
spořitelna  

Komerční  
banka  

Raiffeisen  
bank  

Unicredit 
Bank  

Minimální 
úroková sazba  

8,80%  8,90%  od 8,84%  

od 8,4 % (v 
případě ručitele 
i pod 500 000,- 

se úroková 
sazba snižuje) 

10,02%  

Sazba k úvěru 
28000,- na 1 rok 

8,80% 8,90% 11,61% 
10,9% 

(min 50.000,-) 
11,36% 

(min 50.000,-) 

Placení pouze 
úroků během 

studia (odložené 
splátky) 

ano 
možnost snížené 

splátky 

ano  
(s horní hranicí 

úvěru 150 000,-) 
ne ano 

Poplatek za 
posouzení úvěru  

50 Kč 0 Kč  0 Kč  0 Kč  0 Kč  

Poplatek za 
poskytnutí 

úvěru  
0 Kč  0 Kč  0 Kč  0 Kč 0 Kč  

Měsíční 
poplatek za 

správu úv. účtu  
0 Kč  49 Kč  50 Kč 150 Kč  50 Kč  

Poplatek za 
změnu smlouvy  

200  
0,2 % aktuálního 

zůstatku, min. 100 
Kč, max. 1500 Kč  

2000  1000 0  

Předčasné 
splacení v plné 

výši  
0 

4% z výše 
mimořádné splátky; 
min. 500 Kč, max. 

5 000 Kč  

0  0  0 

 

Údaje platné k 1.7.2009. Aktuální údaje naleznete na webových stránkách bank.  

Vždy si u požadovaného úvěru zjistěte RPSN (roční procentní sazbu nákladů), která Vám umožní 

srovnat nabízené roční sazby bankovních produktů včetně všech poplatků za správu úvěru. 

Poštovní spořitelna:  

http://www.postovnisporitelna.cz/Obcane/Uvery/Spotrebitelske-uvery/Stranky/ucelovy-uver-na-vzdelani.aspx 

Česká spořitelna: 

http://www.csas.cz/banka/menu/cs/lide/nav00000_lide_nds_88_prod_99 

Komerční banka: 

http://www.kb.cz/cs/seg/seg1/products/gaudeamus_loan.shtml 

Raiffeisen bank: 

http://www.raiffeisenbank.cz/osobni-finance/uverove-produkty/osobni-pujcky/ucelova-pujcka-na-ostatni-investice/ 

Unicredit bank: 

http://www.unicreditbank.cz/cz/obcane/uvery/studentska-pujcka.html 


