Lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o EkoKredyt Prosument II
wraz z dotacją:

□ pełnomocnictwo do złożenia wniosku w imieniu Klienta
(o ile wniosek jest składany przez pełnomocnika)

□ dowód osobisty/ paszport – dla każdego z Wnioskodawców – oryginał do wglądu

(dla wniosków składanych przez pełnomocników dopuszcza się złożenie kopii dowodu osobistego –
okazanie oryginału jest w takim wypadku warunkiem do zawarcia umowy kredytowej)

□ karta informacyjna osoby fizycznej – wypełniona przez każdego z Wnioskodawców
□ karta informacyjna osoby fizycznej - współmałżonka Wnioskodawcy (współmałżonków
Wnioskodawców), jeżeli konieczna jest zgoda na sprawdzenie współmałżonków w BIK

□ dokument potwierdzający stan cywilny

(jeżeli Wnioskodawca posiada rozdzielność majątkową, jest rozwiedziony albo w separacji)

□ dokumenty dotyczące osiąganego dochodu – dla każdego z Wnioskodawców
(wg załącznika nr 1)

□ dokumenty założycielskie oraz dotyczące osiąganego dochodu wspólnoty mieszkaniowej
□ dokumenty założycielskie oraz dotyczące osiąganego dochodu spółdzielni mieszkaniowej
□ wniosek o kredyt wraz z dotacją

(w przypadku rolnika prowadzącego wspólne gospodarstwo rolne, wniosek musi być złożony przez
wszystkich współwłaścicieli)

□ projekt instalacji sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalności instalacyjnej, zawierający w szczególności:

□
□
□
□
□
□
□

schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika wynika z
wymagań określonych w załączniku do Programu Priorytetowego „Wymagania techniczne”)
opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk)
kosztorys
potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu dla każdego
zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie
NFOŚiGW (druk LSF1 - fotowoltaika, LSK1 – kolektory słoneczne, LSP1 – pompy ciepła, LSB1
– źródła ciepła opalane biomasą, LSM1- mikrokogeneracja, LSW1 – elektrownie wiatrowe)

dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem
mieszkalnym w budowie (nr KW, odpis KW, wydruk elektroniczny z ewidencji KW)
zgoda współwłaściciela na wykonanie instalacji (w przypadku współwłasności budynku
mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w budowie)
kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy
lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do
realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie
zamiaru wykonywania robót budowlanych
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□

dokumenty potwierdzające zgodność projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną
(jedną z wymienionych poniżej dla danego urządzenia lub równoważną), wydaną przez właściwą
jednostkę certyfikującą, zgodnie z załącznikiem do Programu Priorytetowego - „Wymagania
techniczne”:
___________________________________________________________________________________

□

źródła ciepła opalane biomasą

□

PN-EN 303-5
_______________________________________________________________________

□ pompy ciepła
□ PN-EN 14511
□ PN-EN 12309
□ PN-EN 16147
□ PN-EN 15879-1
_______________________________________________________________________
□ kolektory słoneczne
□ PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań wg normy:
□ PN-EN 12975-2
□ PN-EN ISO 9806
□ SOLAR KEYMARK
_______________________________________________________________________
□ systemy fotowoltaiczne:
□ PN-EN 61215
□ PN-EN 61646
_______________________________________________________________________
□ małe elektrownie wiatrowe
□ PN-EN 61400-2
_______________________________________________________________________
□ mikrokogeneracja
□ PN-ISO 8528

____________________________________________________________________________________

□ dokumenty potwierdzające zgodność inwertera (falownika ) z odpowiednią normą techniczną,

wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą, zgodnie z załącznikiem do Programu
Priorytetowego - „Wymagania techniczne”
(dotyczy instalacji fotowoltaicznej, instalacji małych elektrowni wiatrowych oraz
mikrokogeneracji, których inwerter jest obowiązkowym elementem)

□

PN-EN 50438
____________________________________________________________________________________

□ ważny certyfikat instalatora wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego dla
odpowiedniego rodzaju odnawialnego źródła energii

□ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie
lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(składany jeżeli Wnioskodawca, albo przedsiębiorca z nim powiązany korzystał wcześniej z
pomocy de minimis)

□

Oświadczenie dla Banku do ubezpieczenia nieruchomości, hybrydowych urządzeń grzewczych
i instalacji fotowoltaicznych dla kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.
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(nie dotyczy kredytowania źródeł ciepła opalanych biomasą i przypadku, gdy Kredytobiorca
nabywa ubezpieczenie poza Bankiem; ubezpieczenie oferowane przez Bank nie obejmuje
mikrokogeneracji i małych elektrowni wiatrowych)

□ wniosek

o objęcie instalacji ubezpieczeniem nabytym poza Bankiem wraz z ogólnymi
warunkami ubezpieczenia
(nie dotyczy kredytowania źródeł ciepła opalanych biomasą i przypadku, gdy Kredytobiorca
nabywa ubezpieczenie za pośrednictwem Banku)
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