Kredyt EKOLOGICZNY
Rodzaj produktu

Przeznaczenie
produktu

Segment docelowy
Minimalna kwota
kredytu
Maksymalna kwota
kredytu

Kredyt gotówkowy
Finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i
urządzeń ekologicznych typu:
1. okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną,
2. materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu,
3. odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne,
pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe
elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy,
4. domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,
5. systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
6. przydomowych oczyszczalni ścieków,
7. kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PNEN 303–5:2012,
8. ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki,
zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++),
9. rowerów i innego sprzętu sportowego,
10. samochodów osobowych z napędem elektrycznym,
11. innych materiałów i urządzeń uznanych przez Bank za rozwiązania i inwestycje
ekologiczne,
12. cel dowolny pod warunkiem, że minimum 60%, kwoty pożyczki musi zostać
przeznaczone na cele ekologiczne.
Kredyt adresowany jest wyłącznie dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej i rolniczej.
1 000 PLN
80 000 PLN

Waluta produktu

PLN

Okres kredytowania

1 –96 miesięcy

Rodzaj
oprocentowania

Stałe

Wysokość
oprocentowania

6,50% w stosunku rocznym
1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy kredytu – 0,00 zł
2. Prowizja za udzielenie:

Prowizje

Prowizja
Warunki
dodatkowe
dla
wariantu
kredytu

WARIANT
I
3,00%
brak

WARIANT II

WARIANT III

WARIANT IV

2,50%
1. Ubezpieczenie
majątkowe
odnawialnych
źródeł energii;
2. ROR w
Banku

2,00%
1. Ubezpieczenie
na życie;
2. ROR w
Banku

1,80%
1. Ubezpieczenie
majątkowe
odnawialnych
źródeł energii;
2. Ubezpieczenie
na życie;
3. ROR w
Banku

Inne opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji
bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych”.

Rzeczywista Roczna
Stopa
Oprocentowania

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu
zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z 2011 r. z późn. zm. wynosi 7,59% przy
następujących założeniach: kredyt udzielony w dniu 05.10.2020 r., całkowita kwota
kredytu 40 000 zł, okres kredytowania 96 miesięcy, oprocentowanie stałe 6,50% w
stosunku rocznym, prowizja 3,00%, raty równe, bez ubezpieczenia, bez konieczność
otwarci ROR w Banku Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi
12 612,22 zł, w tym: odsetki: 11 412,22 zł, prowizja: 1 200 zł. Całkowita kwota do zapłaty
52 612,22 zł.
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

