OFERTY SPECJALNE BOŚ S.A.

EKO POŻYCZKA
Grupa docelowa
Klienci indywidulani nabywający produkty i materiały o charakterze ekologicznym nabywane w sieci partnerów handlowych (pośrednicy),
z którymi Bank zawarł umowę promocji1.
Partnerami mogą być firmy handlowe, dystrybucyjne, produkcyjne lub usługowe, zajmujące się produkcja i/lub montażem i usług objętych
ofertą specjalną.
Oferta specjalna dotyczy w szczególności zakupu i montażu:


Okien i/lub drzwi zewnętrznych termoizolacyjnych o współczynniku przenikania ciepła:
o

Dla okien U = 1,5 W/m2K lub niższym,

o

Dla drzwi U = 2,2 W/m2K lub niższym,



Pokryć dachowych o naturalnym pochodzeniu (drewno, kamień, trzcina) np. gont, dachówka ceramiczna, łupki,



Kotłów centralnego ogrzewania (gazowych, olejowych, węglowych niskoemisyjnych, elektrycznych, opalanych biomasą, w tym



Systemów dociepleniowych,



Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,



Pomp ciepła i/lub rekuperatorów,



Ekoarmatury (w szczególności: termozawory, spłuczki dwufunkcyjne, krany z fotokomórką, perlatory),



Elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach,



Urządzenia i usługi, polegające na przystosowaniu samochodów spalinowych do napędu elektrycznego, zasilania LPG, gazem



Domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,



Systemu odzysku wody deszczowej,



Przydomowe oczyszczalnie ścieków,



Ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2 kW – 10 kW,



Duże AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki), posiadające klasę energooszczędności co



Rowery,



Samochody i pojazdy elektryczne.

kominki),

ziemnym, itp.,

najmniej A++,

Warunki cenowe
I.

Oprocentowanie ustala się, jako WIBOR 6M + marża Banku (od 3,00 do 6,50 w zależności od okresu kredytowania);

II.

Jeśli kwota udzielonej pożyczki jest wyższa niż wartość towarów i usług wskazanych na liście celów ekologicznych,
uprawniających do zastosowania marży jw. należy ustalić marżę ważoną wyliczoną w oparciu o:
a.

Kwotę przeznaczoną na sfinansowanie celu ekologicznego z zastosowaniem marży, opisanej w pkt. I,

b.

Kwotę środków przeznaczonych na dowolny cel z zastosowaniem marży właściwej dla pożyczki gotówkowej (od 5,00
do 12,00 w zależności od okresu kredytowania i zakresu ubezpieczenia);
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Aktualna lista partnerów znajduje się na stornie http://www.bosbank.pl/index.php?page=eko_pozyczka
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III.

Prowizja za udzielenie pożyczki wynosi 2%. Istnieje możliwość z rezygnacji z prowizji, pod warunkiem, że klient uiści opłatę za
zaświadczenie „Zlecenie przekazania części albo całości wynagrodzenia na wskazany rachunek prowadzony w BOŚ S.A.” w
wysokości równej 70% wartości prowizji przygotowawczej od udzielonego kredytu.

Warunki skorzystania z oferty
1.

Kwota Eko Pożyczki nie może być niższa niż 1 000,00 zł,

2.

Zakup wskazanych materiałów i/lub usług,

3.

Klient w umowie kredytowej Eko Pożyczki upoważni Bank do dokonania przelewu z rachunku Klienta środków z tytułu

4.

Klient składając wniosek o Eko Pożyczkę przedstawia fakturę pro forma lub umowę albo inny dokument, wskazujący na zakup

udzielonej pożyczki na rachunek podmiotu sprzedającego lub wykonującego usługę (*nie dotyczy pkt. 5),
finansowych produktów i usług przez Klienta,
5.

Poniesione koszty na zakup towarów objętych finansowaniem mogą być również refinansowane bez wskazywania daty faktury,
o ile wnioskodawca przedstawi dowód zakupu materiałów lub usług objętych finansowaniem. Wówczas nie obowiązują zapisy
dotyczące umieszczenia w umowie upoważnienia Klienta do przelewu środków z jego rachunku na konto sprzedawcy lub
dostawcy usług,

6.

Pożyczka może być udzielona w kwocie nie niższej niż wartości faktury pro forma brutto lub umowy albo innego dokumentu
wskazującego na zakup finansowych produktów i usług przez Klienta,

7.

Pożyczka może być udzielona również w przypadku, kiedy zakup materiałów i/lub usług jest częściowy tzn. Klient reguluje
płatność częściowo za gotówkę (ze środków własnych) a częściowo będzie ją kredytować,

8.

Klient posiada lub otworzy konto osobiste z deklaracją regularnych wpływów.

