I N F O R M AT I O N T I L L B E S L U T
OM MERKOSTNADSLÅN
Nu har du fått beslutet om merkostnadslån.
Här kan du läsa om sådant du behöver tänka på
som rör ditt lån under studietiden. Du kan också
läsa om hur det fungerar när du ska betala tillbaka lånet. På www.csn.se finns mer information.
NÄR KOMMER PENGARNA?

Tillsammans med beslutet har du fått en
belopps- och utbetalningsplan. Där ser du
när pengarna kommer och hur mycket du
får i merkostnadslån. Du kan även se det i
Mina sidor på www.csn.se eller i appen.
ANMÄL ÄNDRINGAR
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Vi har prövat din rätt till merkostnadslån
utifrån de uppgifter du har lämnat i din
ansökan. Om något ändras under studietiden måste du meddela det, annars kan
du få fel belopp utbetalt. Ändringarna kan
exempelvis handla om att du
• läser färre veckor än vad du planerat
• avbryter dina studier
• får stipendier eller liknande för samma
kostnader som du fått merkostnadslån
för.

Du anmäler enklast ändringar i Mina sidor
på www.csn.se, men du kan också göra det
via brev, e-post eller telefon.
Det är ditt ansvar att se till att CSN har
rätt uppgifter om dig och dina studier. Vi
gör kontroller i efterhand och om det visar
sig att du har fått studiemedel som du inte
haft rätt till, måste du betala tillbaka dem
direkt. Vi är enligt lag skyldiga att anmäla
alla misstänkta bidragsbrott.
Om du flyttar måste du se till att CSN
får din nya adress. Gör du en flyttanmälan
till Skatteverket får vi den automatiskt.
Annars måste du meddela CSN, exempelvis i tjänsten Min profil i Mina sidor på
www.csn.se.
OM DU, DITT BARN ELLER
EN NÄRSTÅENDE BLIR SJUK

Din rätt till merkostnadslån kan påverkas
om du blir sjuk, eller om du är hemma för
vård av barn eller närstående. Vanligtvis
upphör till exempel kostnaderna för pendlingsresor under tiden du är hemma. Därför är det viktigt att du anmäler din frånvaro till CSN, så att du får rätt belopp ut-

betalt. Om du får pengar som du inte har
rätt till, måste du betala tillbaka dem direkt. Du anmäler
• sjukdom till både Försäkringskassan och
CSN
• vård av barn eller närstående till CSN.
Gör din anmälan redan första frånvarodagen!
OM DU VILL LÄMNA
TILLBAKA MERKOSTNADSLÅN

Om du ångrar dig och vill lämna tillbaka
merkostnadslån ska du kontakta CSN. Det
måste du göra senast 30 dagar från utbetalningsdagen eller från studiestödsperiodens början. Lån som du lämnar tillbaka
behöver du inte betala någon ränta på.
SÅ HÄR BETALAR
DU TILLBAKA LÅNET

Du betalar tillbaka merkostnadslånet enligt samma villkor som det ordinarie studielånet. Lånen sammanförs till en total
studieskuld. Du börjar vanligtvis betala
tidigast sex månader från det att du senast
fick studiemedel från CSN.

CSN OGL 2418D/8/1704

