Informacja prasowa

Warszawa, 16 kwietnia 2019 r.

„Pożyczka Rozkwitająca” w ofercie BOŚ Banku

„Pożyczka Rozkwitająca” to promocyjna oferta EKOpożyczki, w ramach której Klienci mogą
rozłożyć spłatę nawet na 120 miesięcy. Skorzystają także z atrakcyjnego oprocentowania.

„Pożyczka Rozkwitająca” może zostać wykorzystana na dowolny cel niezwiązany z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Wiosna to idealny czas na uporządkowanie ogrodu, odświeżenie mieszkania czy zakup nowych
mebli, a nadchodzące Święta oraz długi majowy weekend, to również doskonały moment na wiosenny
wyjazd. Na wybrany przez siebie cel można otrzymać z banku nawet do 100.000 złotych. Minimalna kwota
pożyczki to 1.000 złotych.
Oprocentowanie nominalne pożyczki zaciągniętej na okres do 36 miesięcy jest stałe i wynosi 5,99 proc.
W przypadku rozłożenia spłaty na okres powyżej trzech lat oprocentowanie jest zmienne i jest sumą WIBORU
6M i 5,99 proc. marży. Niezależnie od okresu spłaty, prowizja za udzielenie pożyczki wynosi 5,99 proc.
Wniosek o pożyczkę można złożyć w placówkach banku, na stronie internetowej www.bosbank.pl oraz
w systemie bankowości elektronicznej (BOŚBank24).
Promocja „Pożyczka Rozkwitająca” trwa do 30 czerwca 2019 r.
Więcej na: www.bosbank.pl
Promocja trwa w okresie od dnia 8 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., zwanym dalej „Okresem trwania Promocji".
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,77%, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów)
wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 25.655,43 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,78%, które składa się z aktualnej stopy
bazowej WIBOR 6M (z dnia 26.03.2019 r. wynosi 1,79%), powiększonej o marżę 5,99 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 5.655,43 zł (w tym:
prowizja 1198,00 zł kredytowana, odsetki 4.457,43 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 427,59 zł. Kalkulacja została dokonana
na dzień 26.03.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od
indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi
oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych
związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Jesteśmy polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizujemy się w finasowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku
swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 20 mld zł.
Oferujemy także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.
Jesteśmy spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Eko Profit S.A.
Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
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