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- Təhsil
Qanunvericilik çərçivəsində nizamnamə kapitalına əlavə vəsait cəlb oluna bilər.
- Tələbələr növbəti tədris ilindən etibarən tələbə krediti ala biləcəklər.
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qaytarıla bilmədikdə tələbəyə möhlət hüququ veriləcək.
- Kredit məbləği birbaşa tələbəyə deyil, ali təhsil aldığı müəssisəyə veriləcək.
- Kredit öz hesabına təhsil alan tələbələrə şamil olunacaq.
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ödəniləcək.
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--Təhsil
sosial həssas tələbələr daxildir. İkinci qrup isə standart kredit olacaq.
- Təhsil kreditində faiz dərəcəsi çox az olacaq.
- Tələbə təhsil kreditini 20 il müddətinə qaytara biləcək. Yəni, tələbə ali təhsil müəssisəsini
bitirdikdən sonra 20 il ərzində həmin krediti hissə -hissə Fonda qaytara biləcək.
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qaytarılmasında müvafiq güzəştlər oluna bilər.
- Kreditin məbləğinin yuxarı həddi illik təhsil haqqından çox olmayacaq.
- Təhsil tələbə krediti əcnəbi tələbələrə şamil olunmayacaq.
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- Yüksək peşə təhsili alan tələbələrə də kredit veriləcək.
- Özəl ali təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələr də tələbə təhsil krediti ala biləcəklər.
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