Kredyt preferencyjny
w województwie podkarpackim
udzielany we współpracy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie

RRSO
3,52%

Produkt jest skierowany do:

•
•
•

osób fizycznych
wspólnot mieszkaniowych
mikroprzedsiębiorców

posiadających tytuł prawny do nieruchomości i udzielany jest na poniższe cele:
Linia Nr 1 – Modernizacja i budowa systemów ciepłowniczych, w tym likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
których nośnikiem energii był węgiel, polegająca na:

•
•
•
•
•
•

przyłączeniu istniejącej instalacji do sieci miejskiej
zakupie i montażu energooszczędnych kotłów centralnego ogrzewania (bez ograniczenia mocy) opalanych gazem,
olejem opałowym, biomasą, węglem lub zasilanych energią elektryczną, z oprzyrządowaniem i materiałami niezbędnymi
do ich zainstalowania, w tym zbiorników do magazynowania paliwa i wkładów kominowych. W przypadku zadania
obejmującego zastosowanie kotłów na paliwa stałe (węgiel kamienny lub biomasę) kotły te muszą spełniać wymogi klasy
5 i posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012
zakupie i montażu energooszczędnych wymienników ciepłej wody użytkowej zasilanych z kotłów gazowych, olejowych,
na biomasę, zasilanych energią elektryczną, z oprzyrządowaniem i materiałami niezbędnymi do ich zainstalowania
zakupie i montażu promienników gazowych i elektrycznych z oprzyrządowaniem i materiałami niezbędnymi
do ich zainstalowania
zakupie i montażu systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z odzyskiem ciepła (rekuperacja)
modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.

Linia Nr 2 – Inwestycje energooszczędne dotyczące termomodernizacji i energooszczędnego oświetlenia budynków
polegające na:

•
•
•
•
•
•

wykonaniu dociepleń istniejących budynków (ściany zewnętrzne, stropy)
wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych
wymianie pokryć dachowych (wyłącznie w części dotyczącej izolacji dachu)
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej
modernizacji źródła emisji wraz z c.o. i c.w.u.
modernizacji systemów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego przynoszącej efekt w postaci zmniejszenia zużycia
energii

Linia Nr 3 – Inwestycje z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii polegające na:

•
•
•
•
•
•
•

przyłączeniu do sieci cieplnej wykorzystującej geotermalne źródła energii
zakupie i montażu pomp ciepła
zakupie i montażu urządzeń małych elektrowni wodnych o mocy do 1 MW
zakupie i montażu małych elektrowni wiatrowych o mocy do 1 MW
zakupie i montażu kolektorów i baterii słonecznych i pozostałej instalacji centralnego ogrzewania
zakupie i montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 1 MW
zakup i montaż innych instalacji wykorzystujących OZE o mocy do 1 MW

Linia Nr 4 – Inwestycje z zakresu budowy małych oczyszczalni ścieków i przyłączy do kanalizacji sanitarnej polegające na:

•
•

zakupie i instalacji małych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d
przyłączeniu budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnych, w celu oczyszczania ścieków socjalno-bytowych

Linia Nr 5 – Inwestycje dotyczące zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów, w tym likwidacji wyrobów
zawierających azbest, polegające na:

•
•
•

demontaż powierzchni dachowych lub elewacyjnych
budowie wodociągów w technologii rur bezazbestowych w miejsce wodociągów z rur azbestowych
zakupie urządzeń, linii technologicznych do zagospodarowania odpadów, zakupie środków transportu odpadów

Kredyt wypłacany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
i Banku Ochrony Środowiska S.A.
Warunki kredytowania:
1.
maksymalna kwota kredytu: 90% kosztów zadania i nie więcej niż 170.000 zł
2. okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy
3. okres kredytowania: do 8 lat
4. okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji
5. oprocentowanie: WIBOR 3M + 0,91 p.p.
6. prowizja: 2% kwoty udzielonego kredytu
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,52%, przy założeniu, że całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych
kosztów) wynosi 15 000 zł, całkowita kwota do zapłaty – 16 302,69 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 2,63%, które składa
się z aktualnej stopy bazowej w wysokości WIBOR 3M (na dzień 21.02.2019 r. wynosi 1,72%), oraz marża banku w wysokości 0,91%.
Całkowity koszt kredytu wynosi 1 302,69 zł, na który składa się prowizja przygotowawcza w wysokości 2% kwoty kredytu tj. 300 zł
i odsetki w wysokości 1 002,69 zł przy kredycie spłacanym w 60 miesięcznych, malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, przy
czym raty kapitałowe są równe w okresie kredytowania, raty odsetkowe naliczane są od kwoty kapitału pozostałego do spłaty.
Pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 288,88 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 250,55 zł. Kalkulacja została
dokonana na dzień 21.02.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Wniosek o udzielenie kredytu wraz z dotacją, należy składać w oddziałach BOŚ Banku, na terenie województwa
podkarpackiego.
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www.bosbank.pl
EKOlinia: +48 22 543 34 33
Infolinia:
801 355 455 / +48 22 543 34 34

Koszt zgodny z taryfą operatora. Infolinia dostępna w dni powszednie
w godz. 7:45-21:00 i w soboty w godz. 10:00-18:00
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