REGULAMIN PROMOCJI „KREDYTU EKO”
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1.
„Regulamin promocji „Kredytu EKO” w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej”, zwany dalej „Regulaminem”,
określa zasady, warunki i tryb udzielania promocyjnego kredytu gotówkowego „Kredyt EKO” w Banku
Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej.
§2.
1. Organizatorem Promocji jest Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul.
Piłsudskiego 5, 34-200 Sucha Beskidzka, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000140035, NIP
5520000440, zwany dalej „Bankiem”.
2. Promocja trwa w okresie od dnia 8 sierpnia 2022 roku do odwołania.
3. W ramach Promocji środki z „Kredytu EKO” mogą zostać wykorzystane na:
1) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
2) zakup i montaż pompy ciepła,
3) wymianę kotła grzewczego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania,
4) zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków,
5) wymianę azbestowych pokryć dachowych,
6) wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
7) wykonanie ocieplenia (termomodernizacji) budynku mieszkalnego,
8) zakup sprzętu AGD A+++,
9) zakup i montaż domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,
10) zakup i montaż systemu odzysku wody deszczowej,
11) zakup i montaż systemów cieplnych/ rekuperatorów,
12) innych działań proekologicznych realizowanych przez gospodarstwa domowe,
13) refinansowanie poniesionych kosztów wymienionych w pkt 1-12, poniesionych w okresie maksymalnie
trzech miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku kredytowego w ramach Promocji.
4. Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi oraz odstępstwami cenowymi stosowanymi w Banku.
Rozdział 2. Warunki udzielania kredytu
§3.
1. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy wskazanych w § 2 ust. 3
Regulaminu, z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej.
2. Kredyt adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych.
3. Bank udziela kredytów w złotych.
4. Przyznana kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Kredytobiorcy.
5. Kwota kredytu nie może być niższa niż 1 000 PLN.
6. Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 100 000 PLN netto, tj. bez kredytowanych kosztów kredytu.
7. Maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 120 miesięcy.
8. W indywidualnych przypadkach, Bank może wyrazić zgodę na udzielenie kredytu w kwocie wyższej niż wynika
to z zapisów ust. 6 lub/oraz na okres dłuższy niż wskazany w ust. 7.
9. Na wniosek Kredytobiorcy kwota kredytu może być podwyższona o:
1) koszty ubezpieczeń fakultatywnych;
2) koszty związane z uruchomieniem kredytu.
§4.
1. Z Promocji mogą skorzystać Kredytobiorcy, którzy wraz z wnioskiem złożą w Banku:
1) fakturę proforma, ofertę lub umowę na realizację inwestycji na cele wymienione w § 2 – określającą zakres i
koszt inwestycji,
2) w przypadku refinansowania kosztów fakturę wraz z potwierdzeniem poniesienia tych kosztów,
3) oświadczenie o przystąpieniu do Promocji.
2. W ramach Promocji uruchomienie środków następuje gotówkowo w kasie Banku lub na wskazany przez
Kredytobiorcę rachunek bankowy, przy czym kredytowane koszty kredytu, pobierane są z kwoty kredytu w
ciężar rachunku kredytowego.
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Rozdział 3. Oprocentowanie i prowizje
§5.
1. Oprocentowanie „Kredytu EKO” jest stałe i wynosi 6,99% w skali roku.
2. Prowizja za udzielenie „Kredytu EKO” wynosi 4,99% od wnioskowanej kwoty kredytu. Prowizja i opłata
przygotowawcza jest kredytowana przez Bank, przez co zwiększa kwotę kredytu.
3. Kredytobiorca w celu utrzymania preferencyjnych warunków cenowych określonych w ust. 1 i 2, zobowiązany
jest w terminie trzech miesięcy od daty uruchomienia „Kredytu EKO” dostarczyć do Banku:
1) fakturę potwierdzającą zakup i montaż urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, na kwotę
stanowiącą co najmniej 80% całkowitej kwoty kredytu lub umowę z gminą / powiatem potwierdzającą
realizację inwestycji na kwotę co najmniej 80% całkowitej kwoty kredytu oraz
2) o ile został wytworzony, protokół odbioru technicznego urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu,
lub protokół podłączenia do sieci energetycznej lub potwierdzenia z gminy/ powiatu odbioru zrealizowanej
inwestycji, lub
3) inne dokumenty potwierdzające realizację i poniesienie kosztów inwestycji.
4. W przypadku naruszenia warunków określonych w ust. 3, Bank w okresie miesiąca następującego po miesiącu,
w którym upłynął termin realizacji warunku, do końca okresu kredytowania nieodwołalnie podwyższy
oprocentowanie udzielonego „Kredytu EKO” do wysokości obowiązujących na dzień realizacji podwyższenia
odsetek maksymalnych, które na dzień wprowadzenia Promocji wynoszą 20% w stosunku rocznym.
Rozdział 4. Postanowienia końcowe
§6.
1. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Promocji w placówkach Banku.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się zapisy „Regulaminu udzielania kredytów
gotówkowych w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej”.
3. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, wcześniejszego zakończenia Promocji oraz przedłużenia
okresu obowiązywania Promocji.
4. Zmiana Regulaminu oraz wcześniejsze zakończenie Promocji nie wpływają na prawa nabyte uczestników
Promocji.
5. Regulamin obowiązuje od 8 sierpnia 2022 r.
OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI „KREDYTU EKO”
Ja, niżej podpisana/y, przystępuję do Promocji „Kredytu EKO” oraz oświadczam, że zapoznałam/em się oraz
akceptuję treść postanowień Regulaminu. W szczególności potwierdzam, iż jestem świadoma/y ciążącego na mnie
obowiązku dostarczenia do Banku – w terminie trzech miesięcy od daty uruchomienia kredytu – dokumentów, o
których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.
Jestem świadoma/y skutku finansowego wynikającego z braku realizacji ww. zobowiązania oraz nieodwołalności
tego skutku.

DANE KREDYTOBIORCÓW:
……………………………………………..
Imię i nazwisko

……………………………………………..
NR PESEL

……………………………………………..

……………………………………………..
Stwierdzam własnoręczność podpisów,
pieczątka i podpis pracownika Banku

Data i podpis
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