COVID-19:
Ansøgning om udvidet periode med slutlån
til studerende på videregående og privat uddannelse

Som følge af COVID-19-tiltagene kan du søge om at få udvidet din periode med slutlån, hvis du har modtaget
SU-klip eller slutlån i mindst én måned til din igangværende uddannelse og senest pr. august 2020:
• har brugt alle måneder med slutlån i uddannelsen eller
• har brugt alle dine SU-klip i uddannelsen og endnu ikke opfylder de almindelige betingelser for at modtage slutlån.
Du kan læse mere om betingelserne for at få udvidet periode med slutlån på www.su.dk.
På side 2 kan du læse om, hvordan du får lånet udbetalt, når din ansøgning er godkendt. Du finder også et link til
su.dk, hvor du kan læse om konsekvenserne ved at tage slutlån.
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Navn .............................................................................
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Cpr-nummer .................................................................
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Angiv, om du søger om at få udvidet din periode med slutlån, fordi du har brugt alle måneder med slutlån, eller
fordi du har brugt alle dine SU-klip:
Jeg søger om at få udvidet min periode med slutlån,
fordi jeg har brugt alle måneder med slutlån i uddannelsen ...........................................................................
Jeg søger om at få udvidet min periode med slutlån,
fordi jeg har brugt alle mine SU-klip i uddannelsen og
endnu ikke har ret til slutlån ..........................................
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Oplysninger om dig og underskrift
Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, jeg har givet, er rigtige. Jeg er klar over, at urigtige oplysninger kan bevirke, at mit slutlån bliver krævet betalt tilbage.
Jeg bekræfter også, at jeg er informeret om, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte behandler personlige oplysninger om mig til brug for behandling af mine SU-sager.
Læs mere om behandling af personoplysninger i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte på su.dk.

Dato		Underskrift					
Du skal sende det udfyldte skema til SU-kontoret på dit uddannelsessted.
Du skal senest have søgt slutlån ved udgangen af den måned, du ønsker det til. Ønsker du for eksempel slutlån for maj 2020, skal du sende ansøgningsskemaet, så dit uddannelsessted senest har det den 31. maj 2020.
Slutlån kan ikke søges med tilbagevirkende kraft.
Sidste frist for at søge om at få udvidet din periode med slutlån er den 31. oktober 2020. Hvis du søger senere,
kan du ikke få udvidet din periode med slutlån, uanset hvor mange måneders slutlån, du ellers ville kunne få.
Du kan læse mere om tidsfrister på www.su.dk.
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Du skal skrive cpr-nummer på side 2
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Udfyldes af dit uddannelsessted
Institutionskode ............................................................
Retningskode ...............................................................
Dag

Md.

År

Skemaet modtaget på uddannelsesstedet den ............
Til uddannelsessteder med begrænset systemadgang
Skriv antallet af måneder med slutlån i den udvidede
periode .........................................................................

Sådan får du dit lån udbetalt
Når vi har behandlet din ansøgning, får du en støttemeddelelse i e-Boks. Når du har fået den, skal du i minSU
godkende en plan for udbetaling under ’RET DIN SU’ > ’Godkend låneplan’. Her kan du se din personlige plan
for udbetaling af lånet. Den viser, hvor meget du er blevet tildelt i slutlån, og hvor meget der udbetales hver
måned.
Du skal være opmærksom på, at du ikke får udbetalt dit slutlån, før du selv har godkendt din låneplan og lånebetingelserne.
Vi udbetaler lånet til din NemKonto.
Du kan ikke få slutlånet udbetalt i måneder, hvor du holder orlov, er erklæret studieinaktiv eller ikke er under
uddannelse. Selv om du har fået tildelt lånet, bliver det kun udbetalt, hvis du har godkendt låneplanen, inden
du holder orlov, erklæres studieinaktiv eller afbryder/afslutter din uddannelse. Du kan få udbetalt det tildelte lån
senere på året, hvis du genoptager uddannelsen efter orlov eller erklæres studieaktiv igen, eller hvis du går i
gang med en anden uddannelse, der er godkendt til SU.

Konsekvenser ved at tage SU-lån
Læs om tilbagebetaling og konsekvenserne ved at tage SU-lån på su.dk.
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