Centrum Korporacyjne
Doradca Klienta
Data wpływu wniosku

KARTA INFORMACJI DODATKOWYCH DLA EKOKREDYTU PROSUMENT
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE PRODUKTU KREDYTOWEGO DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

I. DANE WNIOSKODAWCY
1. Pełna nazwa:
2. Nazwa skrócona:
3. REGON:

4. NIP:

5. Nazwa urzędu skarbowego (US), do którego Wnioskodawca składa roczne
rozliczenie podatku dochodowego:

II. INFORMACJE DOT. WNIOSKOWANEJ TRANSAKCJI
Beneficjent dotacji:
Rodzaj instalacji:
1. Systemy fotowoltaiczne

NIE

Sposób wykorzystania nadwyżek energii:

TAK, pojemność akumulatorów:

………..

sprzedaż do sieci elektroenergetycznej

akumulatory

2. Kocioł opalany biomasą
Rodzaj załadunku:

kW

o mocy

Akumulatory:

automatyczny

Zasobnik buforowy wody grzewczej:

NIE

TAK

Praca na potrzeby:

c.o. + c.w.u.

wyłącznie c.w.u.

kocioł węglowy

olejowy

Zastępowane/potencjalne źródło energii:

zasobnik c.w.u.

kW

o mocy

ręczny

kWh.

gazowy

3. Pompa ciepła

wyłącznie c.o.

elektryczny
o mocy

inny (jaki)

……………………….

kW

Typ pompy:

wyłącznie c.o.

Praca na potrzeby:

c.o. + c.w.u.

wyłącznie c.w.u.

Zasobnik c.w.u.:

NIE

TAK, o pojemności:

kocioł węglowy

olejowy

Zastępowane źródło energii:

gazowy

4. Kolektory słoneczne

elektryczny
o mocy

c.o. + c.w.u.

wyłącznie c.w.u.

Zasobnik ciepła:

NIE

TAK

kocioł węglowy

olejowy

gazowy

5. Elektrownie wiatrowe

inny (jaki)

elektryczny
o mocy

inny (jaki)

sprzedaż do sieci elektroenergetycznej

akumulatory

TAK, pojemność akumulatorów:

………..

kW;

moc cieplna

moc elektryczna:

Rodzaj paliwa:

biogaz

biopłyny

Praca na potrzeby:

c.o. + c.w.u.

wyłącznie c.w.u.

Sposób wykorzystania nadwyżek energii:

sprzedaż do sieci elektroenergetycznej

Zastępowane źródło energii:

……………………….

kW

Akumulatory:

NIE

……………………….

wyłącznie c.o.

Sposób wykorzystania nadwyżek energii:

6. Mikrokogeneracja

litrów

kW

Praca na potrzeby:

Zastępowane źródło energii:

………..

kocioł węglowy

olejowy

gazowy

elektryczny

nowy

istniejący

zasobnik c.w.u.
kWh.
kW

biomasa
wyłącznie c.o.
akumulatory

inny (jaki)

zasobnik c.w.u.

……………………….

Informacje o nieruchomości
Rodzaj budynku:

Nr księgi wieczystej nieruchomości w której zainstalowana będzie instalacja:
Powierzchnia całkowita budynku:

m2

Powierzchnia budynku przeznaczona i wykorzystywana / planowana do wykorzystania na cele mieszkaniowe:

m2

Zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć w przypadku budynków nowych - 50 W/m2, w przypadku budynków modernizowanych - 80 W/m2 powierzchni
ogrzewalnej.

Koszty przedsięwzięcia
Całkowity koszt realizacji inwestycji (w PLN):
Koszty kwalifikowane (w PLN):
Wnioskowana kwota kredytu (w PLN):

co stanowi

kosztów kwalifikowanych (%)

Wnioskowana kwota dotacji (w PLN):

co stanowi

kosztów kwalifikowanych (%)

Wnioskowany okres karencji:

miesięcy

Wnioskowany okres kredytowania:

miesięcy

Termin realizacji przedsięwzięcia do dnia:

(max. 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku)

Róźnica pomiędzy kosztami kwalifikowanymi a kosztem instalacji (PLN):

Róźnica pomiędzy kosztem instalacji a kosztami kwalifikowanymi finansowana będzie:

z środków własnych
dodatkowego kredytu w BOŚ na finansowanie różnicy

Nr rachunku bankowego sprzedawcy/dostawcy instalacji:
Spłata nastąpi z rachunku w BOŚ S.A. o numerze:

Udział instalacji w kosztach kwalifikowanych
Rodzaj instalacji:

Koszt (PLN)

Udział w k.kwalifikowanych (%):

Jednostkowy koszt przedsięwzięcia:

a) Systemy fotowoltaiczne

PLN/kWp

b) Elektrownie wiatrowe

PLN/kW

c) Pompy ciepła

PLN/kW

d) Kolektory słoneczne

PLN/kW

e) Kotły opalane biomasą

PLN/kW

f) Mikrokogeneracja

PLN/kWe

W przypadku elementów instalacji służących równocześnie kilku źródłom należy rozbić ich koszt proporcjonalnie do mocy znamionowej źródeł, którym służą.

Uwagi:
Wnioskodawca oświadcza, że:
1) Podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2) Podatek od towarów i usług
a. nie stanowi kosztu kwalifikowanego Przedsięwzięcia, a wszystkie kwoty określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym są wartościami netto*
b. stanowi koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia i nie będzie odliczany od podatku należnego w rozliczeniu z włąściwym Urzędem Skarbowym, a wszystkie kwoty określone w
harmonogramie rzeczowo-finansowym są wartościami brutto*;
3) Nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach Programu, z innych środków publicznych,
za wyjątkiem środków pochodzących z umowy Kredytu wraz z Dotacją, z zastrzeżeniem, ze te same koszty kwalifikowane nie mogą być finansowane jednocześnie ze środków
kredytu i dotacji;
4) Posiada prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie, na potrzeby którego będzie realizowane przedsięwzięcie;
5) Wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW lub osoby wskazane przez NFOŚiGW, łącznie lub samodzielnie kontroli realizacji przedsięwzięcia, a także przez
NFOŚiGW lub osoby przez niego wskazane kontroli trwałości przedsięwzięcia, w jego obecności, w miejscu realizacji przedsięwzięcia;
6) Zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z "Wymaganiami technicznymi dla instalacji oraz dotyczącymi uprawnień do montażu instalacji" określonymi w załączniku
do Programu Priorytetowego;
7) Zobowiązuje się do podpisania umowy z wybranym wykonawcą zawierającej zapisy i wymogi określone w Programie Priorytetowym,
8) Zobowiązuje się do utrzymania trwałości przedsięwzięcia przez okres trzech lat od jego zakończenia oraz do przekazywania w okresie trwałości danych o wielkości produkcji
energii ze źródeł odnawialnych, zgodnie z warunkami określonymi w umowie Kredytu wraz z Dotacją;
9) W roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy;
10) Wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów;
11) Wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW;
12) Wyraża zgodę i upoważnia Bank do przekazywania do NFOŚiGW danych stanowiących tajemnicę bankową, określonych w art. 104 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 72 poz. 1376 z późn. zm.) oraz wyraża zgodę, że jego dane osobowe przetwarzane będą przez NFOŚiGW zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) I obejmują dane wymienione w Wniosku o wypłatę udostępnionych środków z
przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych i dotacji dla celów związanych z realizacją Umowy o współpracy przy współfinansowaniu przez NFOŚiGW Przedsięwzięć w
ramach Programu Priorytetowego Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4b) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki.
13) Przyjmuje do wiadomości, że Bank wykorzysta podane dane w celu podjęcia decyzji o przyznaniu produktu obciążonego ryzykiem kredytowym oraz że podanie danych
niezgodnych ze stanem faktycznym może spowodować odpowiedzialność Wnioskodawcy i osób reprezentujących Wnioskodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
* niepotrzebne skreślić
Miejscowość

Data

Za Wnioskodawcę
Stempel firmowy, imiona i nazwiska, podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę

Data

(Podpis i pieczątka imienna upoważnionego pracownika Banku/
podmiotu współpracującego z Bankiem)

