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Kredyt EkoOszczędny – finansowanie inwestycji obniżających koszty prowadzonego
biznesu

Inwestycje obniżające zużycie energii elektrycznej, wody, zmniejszanie kosztów
produkcji ponoszonych w związku ze składowaniem i zagospodarowaniem odpadów,
oczyszczaniem ścieków – wszystkie te przedsięwzięcia można współfinansować
Kredytem EkoOszczędnym. Kredytowane może być 100 proc. wartości inwestycji,
dostępny okres spłaty kredytu wynosi nawet 10 lat, a skorzystać mogą z niego zarówno
przedsiębiorstwa jak i spółdzielnie mieszkaniowe oraz samorządy.
Inwestycje firm często polegają na modernizacji istniejących linii technologicznych, ale także
na implementacji innowacyjnych systemów i rozwiązań, bardzo często nierozerwalnie
związanych z ochroną środowiska naturalnego. W zależności od możliwości finansowych oraz
bieżących potrzeb inwestycyjnych, firmy realizują ulepszenia w sposób kompleksowy, czasem
jednorazowo lub sukcesywnie wdrażają nowe rozwiązania tzw. metodą małych kroczków.
Istnieje wiele możliwości sfinansowania inwestycji – począwszy od zaangażowania środków
własnych przedsiębiorstwa, poprzez skorzystanie z dostępnych programów unijnych lub
krajowych (dotacje, preferencyjne pożyczki itd.) – aż po wspierające firmę bankowe
finansowanie.
Na ogół warunkiem uzyskania finansowania bankowego jest wniesienie udziału własnego
przez inwestora w wysokości nie przekraczającej 20 proc. wartości inwestycji. Nierzadko jest
z tym jednak problem, bo właściciele firm wolą wykorzystać pieniądze wymagane na wkład

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz
ochrony środowiska. W ciągu ponad 26 lat działalności przeznaczył ok. 18,6 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji służących
ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła ok. 49,9 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego
akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Więcej informacji udziela:
Piotr Lemberg
Rzecznik Prasowy
Bank Ochrony Środowiska S.A.
+48 515 111 087
piotr.lemberg@bosbank.pl

Robert Azembski
Ekspert ds. PR
Bank Ochrony Środowiska S.A.
+48 515 111 576
robert.azembski@bosbank.pl

własny na rozwój firmy albo po prostu nie dysponują odpowiednim wolumenem środków, by
ten wkład zapewnić.
Wyjściem z tej sytuacji może być skorzystanie z produktów kredytowych Banku Ochrony
Środowiska.

Wychodząc

naprzeciw

oczekiwaniom

Klientów,

BOŚ

stworzył

produkt

dedykowany wszystkim przedsiębiorstwom rozliczającym się na zasadach pełnej księgowości
(zgodnie z ustawą o rachunkowości), ale również spółdzielniom mieszkaniowym i jednostkom
samorządu terytorialnego. Jest to Kredyt EkoOszczędny.

Przeznaczenie kredytu
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć o charakterze proekologicznym,
których celem jest uzyskanie oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej,
energii cieplnej, wody, surowców, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także na
zmniejszenie

kosztów
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i zagospodarowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody oraz uzyskania
innych efektów ekologicznych przynoszących oszczędności.

Warunki finansowania
Bank jest gotowy sfinansować nawet do 100 proc. wartości inwestycji, bez angażowania
środków własnych firmy – o ile oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzenia
przedsięwzięcia
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przyczyniających się do ochrony środowiska można ze sobą sumować. Maksymalny okres
kredytowania wynosi 10 lat i jest liczony od dnia zawarcia umowy kredytowej. Kredyt
EkoOszczędny zasługuje na wyróżnienie w obszarze sektora bankowego. Sięgającego po
niego firmy mogą w elastyczny sposób, z poszanowaniem wszelkich komponentów środowiska
naturalnego, realizować cele inwestycyjne. Jest jeszcze jeden wyróżnik oferty BOŚ i nie
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dotyczy on tylko kredytu EkoOszczędnego, ale też innych, ekologicznych produktów
kredytowych. BOŚ jako jedyny bank w Polsce oferuje profesjonalne doradztwo merytoryczne
oraz wsparcie technologiczne specjalistycznej kadry Ekologów będących inżynierami
środowiska. Korzystając z wiedzy i dużego doświadczenia tej kadry, klienci mogą dowiedzieć
się w jaki sposób działać efektywniej oraz jak optymalnie dobrać rozwiązania techniczne
pozwalające zminimalizować negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko,
jednocześnie uzyskując wymierne korzyści ekonomiczne.

Autorki, dr inż. Dagmara Jagoda-Pużak oraz dr inż. Bożena Łabuz, pracują w
Departamencie Ekologii Banku Ochrony Środowiska.

Więcej informacji i artykułów na:
www.bosbank.pl/ekopolska

W serwisie eko-Polska przygotowywanym przez Zespół PR BOŚ, oprócz informacji bieżących można
znaleźć artykuły i raporty przekrojowe traktujące w sposób pogłębiony o kwestiach związanych
z ekologią, w tym materiały tworzone przez Ekologów Banku Ochrony Środowiska.
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