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Låneplan 2017
Du har søgt om at tage et udlandsstudielån. Du kan først få lånet udbetalt, når du har udfyldt og sendt denne
låneplan til Styrelsen for Videregående Uddannelser, Center for Uddannelsesstøtte (se lånebetingelserne på
side 2, og læs mere om udlandsstudielån på www.su.dk/udland).
Du kan kun få udbetalt udlandsstudielån i perioder, hvor du også får udlandsstipendium.
Du vil alligevel ikke have dit udlandsstudielån
Hvis du har fortrudt, at du har søgt om at tage et udlandsstudielån, skal du ikke udfylde og sende denne
låneplan. Modtager vi ikke en udfyldt og underskrevet låneplan, har du ikke optaget et lån.
Så meget skylder du
Du skylder kun det beløb, du har fået udbetalt (plus renter).
Tidsfrist
Styrelsen Videregående Uddannelser skal senest have modtaget din udfyldte låneplan 1 måned efter udløb
af den uddannelsesperiode, du søger udlandsstudielån for. Har vi ikke modtaget låneplanen senest denne
dato, kan du ikke få udbetalt udlandsstudielån vedrørende uddannelsesperioden
Sådan udfylder du låneplanen
Du kan vælge at få udbetalt dit udlandsstudielån på forskellige måder. Du kan enten få udbetalt det
maksimale disponible beløb på én gang, eller du kan vælge at godkende flere forskellige beløb og indsende
en låneplan for hvert beløb. Vær opmærksom på, at beløb under 500 kr. ikke udbetales. Du kan dog aldrig få
mere udbetalt, end det du er berettiget til i uddannelsesperioden. Beløbet, du i alt kan låne vedrørende
uddannelsesperioden, svarer til differencen mellem det, du skal betale i undervisningsafgift, og det beløb, du
er tildelt i udlandsstipendium. Der kan maksimalt lånes 104.575 kr. i udlandsstudielån i alt.

□ Jeg vil have udbetalt mit fulde udlandsstudielån for ovennævnte uddannelsesperiode.
Eller

□ Jeg vil have følgende beløb udbetalt: _________________

(du kan ikke få udbetalt beløb på under 500 kroner per udbetaling).

Underskrift
Jeg bekræfter, at jeg ved underskrift har forstået
og accepteret lånebetingelserne.

Dato
Underskrift

Lånebetingelser
Den til enhver tid værende gæld forrentes og tilbagebetales i henhold til kapitel 8 og 10 i SU-loven og kapitel
15 i SU-bekendtgørelsen. Tilbagebetalingen sker i lige store ydelser hver anden måned til Udbetaling
Danmark, Studiegæld. Første ydelse skal betales 1. januar i kalenderåret ét år efter udløbet af det støtteår,
hvor uddannelsesperioden er ophørt.
Betaling af frivillige ydelser, inden tilbagebetalingspligten er indtrådt, skal ligeledes ske til Udbetaling
Danmark, Studiegæld.
Ydelsen anvendes først til dækning af gebyr, derefter til renter og endelig til afdrag på hovedstolen.
Forfaldsregler
Hele lånet forfalder til omgående indfrielse,
1) hvis forfaldne ydelser ikke betales senest 8 dage efter forfaldsdagen,
2) hvis låntager dør,
3) hvis låntager bliver umyndiggjort eller kommer under lavværgemål,
4) hvis der åbnes forhandling om akkord, indledes gældssaneringssag, eller hvis låntagers bo kommer
under konkursbehandling
5) hvis låntager bor på Færøerne, i udlandet eller flytter dertil og ikke inden 14 dage giver Udbetaling
Danmark, Studiegæld meddelelse om ny adresse,
6) hvis låntager ikke giver meddelelse om uddannelsens afslutning eller afbrydelse eller orlov.
Hele lånet vil ved misligholdelse blive søgt inddrevet af SKAT, og fordringen vil blive forrentet efter
renteloven.
Værneting
Værnetinget følger retsplejelovens regler.
Hjemmel
Lånet er tildelt i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2014,
samt bekendtgørelse nr. 1662 af 14. december 2015.
Du kan godkende låneplanen senere
Har du ikke godkendt låneplanen, fordi du ikke havde brug for lånet fra årets start, kan du godt godkende
låneplanen senere. Du skal godkende låneplanen og sende den til styrelsen, hvor den skal være modtaget
senest 1 måned efter udløb af den uddannelsesperiode, som du søger udlandsstudielån til. Du kan vælge at
få udbetalt det fulde udlandsstudielån på én gang, eller du kan nøjes med at få udbetalt præcist det beløb,
du nu har brug for. For hvert beløb du ønsker udbetalt, skal du indsende en ny låneplan. En låneplan skal
indsendes med original underskrift.
Send låneplanen til
Styrelsen for Videregående Uddannelser, Særlig Uddannelsesstøtte, Bredgade 43, 1260 København K.

