Kredyt gotówkowy na cele ekologiczne i nie tylko...
EKO? Logiczne, że się opłaca!
Jeżeli masz stary, dymiący piec, nieszczelne okna, planujesz instalację odnawialnych źródeł energii
Poznaj rozwiązania proponowane przez Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym.
Oferujemy w ramach promocji kredyt gotówkowy „Bezpieczna gotówka”, jeżeli przynajmniej 60% tej
kwoty przeznaczysz na dowolny cel, związany z ekologią, w tym zakup:
okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną;
materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu;
odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy
ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne,
urządzenia, które korzystają z biomasy;
4) domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych;
5) systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód;
6) przydomowych oczyszczalni ścieków;
7) kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–
5:2012;
8) ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki,
lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++);
9) rowerów i innego sprzętu sportowego;
10) samochodów osobowych z napędem elektrycznym;
11) innych materiałów i urządzeń uznanych przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne;
12) cel dowolny pod warunkiem, że minimum 60%, kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele
ekologiczne,
Minimalna kwota kredytu to 5.000,00zł.
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Nasz kredyt pozwoli Ci zrealizować plany, a do tego przyczynisz się do poprawy środowiska naturalnego.

Podsumujmy:
•
•
•
•

To kredyt, w którym minimum 60% kwoty przeznaczasz na cele ekologiczne, a 40% możesz
wykorzystać na inne, dowolne cele
Maksymalna kwota kredytu, to aż 80 tys. zł
Oprocentowanie jest stałe i wynosi tylko 6,2% (RRSO 8,3%)
Prowizja tylko 4%.

A teraz najlepsze!
Wraz z kredytem oferujemy Ci wzięcie udziału w konkursie EKO fortuna. To szansa na dodatkowe
dofinansowanie kwotą 5 000 zł, dzięki której uda Ci się częściowo obniżyć koszt inwestycji. Wystarczy, że
wejdziesz na stronę www.ekofortuna.mojbank.pl i zarejestrujesz kupon, który wręczy Ci nasz doradca
podczas podpisywania umowy kredytowej. Sprawdź zasady konkursu tutaj.

To jeszcze nie koniec, bo… Karta? Logiczne, że się opłaca!
Karta płatnicza Visa, to oczywiście wygoda używania, bezpieczeństwo transakcji i możliwość płacenia na
całym świecie i w Internecie. Ale nowa karta Visa z Banku BPS, to teraz także emocjonujący konkurs!
Zapraszamy do KARTOWEJ fortuny - codziennie do wygrania po 500 zł dla 5 osób, a grać możesz
codziennie, aż do końca konkursu (od 2.11 do 31.12.2020). Szczegóły na www.kartowafortuna.mojbank.pl
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,356524%, całkowita kwota kredytu (bez
kredytowanych kosztów) 5.000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 28 334,10 PLN, oprocentowanie nominalne
6,5% stałe w skali roku, całkowity koszt kredytu 1 065.48PLN (w tym: prowizja za rozpatrzenie wniosku
20PLN, prowizja za udzielenie kredytu 200 PLN, odsetki 845,48 PLN), 60 miesięcznych rat równych w
wysokości po 97,42 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.10.2020r. na reprezentatywny
przykładzie. 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.

