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Đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng sâu rộng tới toàn
xã hội, trong đó có việc suy giảm nguồn thu nhập
của nhiều gia đình. Điều này ảnh hưởng không nhỏ
tới nguồn tài chính để đáp ứng tối đa cho việc học
tập, tích lũy thêm tri thức của nhiều sinh viên, thu
hẹp cơ hội được học tập trong những ngôi trường đại
học mơ ước của các em. Thấu hiểu được điều đó,
Trường Đại học Kinh tế (UEB) và Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã cùng nhau
hợp tác xây dựng sản phẩm nhằm mục tiêu hỗ trợ
vay vốn học tập cho sinh viên. Theo đó, sinh viên
UEB sẽ được tiếp cận và thụ hưởng Quỹ hỗ trợ
“Đồng hành kiến tạo tương lai” (do UEB đặt tên) bao
gồm Gói tài trợ vay vốn cho sinh viên đóng học phí
tổng trị giá 50 tỷ đồng và Học bổng hỗ trợ lãi vay
tổng trị giá 80 triệu đồng/năm. Sinh viên UEB sẽ
được vay tối đa 100% học phí theo các quy định cụ
thể được chi tiết tại Biên bản thỏa thuận hợp tác, với
mức lãi suất được đánh giá là ưu đãi nhất hiện nay
dành cho sinh viên (lãi suất cho vay bằng lãi suất
huy động cá nhân 12 tháng VND trả sau của BIDV
cộng biên độ 0.5%/năm, áp dụng trong thời gian sinh
viên còn học tập tại trường). 

Như vậy, với lãi suất huy động cá nhân 12 tháng
VND trả sau của BIDV là 5,5%/năm (tại thời điểm
hiện tại) thì mức lãi suất dành cho sinh viên UEB
vay vốn sẽ là 6.0%/năm, thấp hơn nhiều so với mức
lãi suất cho vay hiện hành của thị trường. Hơn nữa,
các em còn có cơ hội nhận Học bổng bằng 100% lãi
vay và bảo hiểm tiền vay qua 1 số tiêu chí xét duyệt
(cho đến hết tổng giá trị học bổng 80 triệu
đồng/năm). Gói tài trợ vay vốn và quỹ học bổng này
chắc chắn sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho
sinh viên và gia đình nếu gặp hạn chế về tài chính,
hay để có thêm ngân sách dành cho việc tích lũy trải
nghiệm qua các chuyến đi trao đổi sinh viên trong
nước, quốc tế, học thêm những chứng chỉ nghề
nghiệp cần thiết để “cất cánh” tự tin hơn, thành công
hơn trên con đường sự nghiệp sau khi rời ghế nhà
trường.”
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