
BOŚ S.A. OFERTA SPECJALNA „EKO POŻYCZKA”
Dla Klientów indywidualnych nabywających produkty i materiały o charakterze ekologicznym
 Oferta specjalna dotyczy zakupu i montażu:

1. Okien i/lub drzwi zewnętrznych termoizolacyjnych  o współczynniku 
przenikania ciepła
• Dla okien U= 1,5 W/m2 K lub niższym
• Dla drzwi U=2,2 W/m2K lub niższym

2. Pokryć dachowych o naturalnym pochodzeniu (drewno, kamień, trzcina) 
np. gont, dachówka ceramiczna, łupki.

3. Kotłów centralnego ogrzewania (gazowych, olejowych, węglowych 
niskoemisyjnych, elektrycznych, opalanych biomasą, w tym kominki).

4. Systemów dociepleniowych domów mieszkalnych.
5. Pomp ciepła i/lub rekuperatorów.
6. Eko-armatury (w szczególności:  termozawory, spłuczki dwufunkcyjne, 

krany z fotokomórką,  perlatory ). 
7. Elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach
1. Urządzenia i usługi polegające na przystosowaniu samochodów 

spalinowych do napędu elektrycznego , zasilania LPG, , gazem ziemnym 
itp.

2. Domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych
3.  Systemy odzysku wody deszczowej
4.  Przydomowe oczyszczalnie ścieków
5.  Ogniwa fotowoltaiczne
6.  Duże AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, 

piekarniki) posiadające klasę energooszczędności co najmniej A++
8.  Samochody i pojazdy elektryczne

OPROCENTOWANIE  I PROWIZJE
Od 8,14%  tj. WIBOR 6 M + marża Banku, PROWIZJA 1 %
Okres kredytowania – zgodnie z życzeniem Klienta, nawet do 84 miesięcy 

Warunki skorzystania z oferty specjalnej
1. Zakup wskazanych materiałów i/lub usług u partnera współpracującego 

z Bankiem na postawie umowy promocji.
2. Kwota EKO POŻYCZKI nie może być niższa niż 5000 zł.
3. Klient składając wniosek o EKO POŻYCZKĘ -  przedstawia fakturę pro 

forma na zakup finansowanych produktów i usług.
4. Klient posiada lub otworzy konto osobiste w BOŚ z deklaracją 

regularnych wpływów na obsługę raty kredytowej.
5. Klient w umowie kredytowej EKO POŻYCZKI upoważni Bank do 

dokonania przelewu z rachunku Klienta środków z tytułu udzielonej 
EKO POŻYCZKI na rachunek podmiotu sprzedającego lub 
wykonującego usługę.

6. Pożyczka może być udzielona w kwocie nie niższej niż wartość faktury 
pro forma brutto.

BOŚ S.A. „ ECO-POŻYCZKA „



Przykładowe oprocentowanie oraz raty 
Stan na 08.08.2012r.

Kwota Kredytu
W PLN

Wg faktury pro-forma

Oprocentowani
e w stosunku 

rocznym

Okres 
kredytowania
w miesiącach 

I rata 
najwyższa

5 000 8,14 12 452,81 

5 000 8,64 24 246,37

10 000 8,64 24 493,39

10 000 9,14 36 358,94

20 000 9,14 36 717,89

20 000 10,14 60 513,80

20 000 11,64 84 444,63

Kapitał kredytu jest wypłacany w całości, przykład zawiera spłatę w ratach malejących.
Niniejsza symulacja nie stanowi oferty w świetle Prawa Handlowego.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:
1. Dowód osobisty + drugi dokument ze zdjęciem
2. Wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące, gdzie wpływa 

wynagrodzenie.
3. Faktura Pro Forma

Z A P R A S Z A M Y
 Bank Ochrony Środowiska S.A. PARTNER  HANDLOWY
 w OPOLU
UL. KRAKOWSKA 40
Tel. 77 402 56 82 do 86


