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Załóż panele fotowoltaiczne
Zadbaj o środowisko korzystając z oferty ekologicznej
Banku Ochrony Środowiska
Energia ze Słońca
EKOkredyt PV na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej
• na zakup i montaż: instalacji fotowoltaicznych,
magazynów energii, przydomowych stacji ładowania
• okres kredytowana do 10 lat

RRSO 6,21%

• kwota kredytu nawet do 75 000 zł

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,21%, przy założeniu, że całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 22 000,00 zł, całkowita
kwota do zapłaty to 29 367,21 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 5,50%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6 M (z dnia 02.02.2021 r. wynosi 0,25%),
powiększonej o marżę 5,25 p. p., całkowity koszt pożyczki wynosi 7 367,21 zł (w tym: prowizja kredytowana w wysokości 2,50% kwoty kredytu tj. 550,00 zł oraz odsetki
w wysokości 6 817,21 zł), pożyczka spłacana w 119 równych ratach w wysokości 244,73 zł, ostatnia rata korygująca 244,34 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.02.2021
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
30.06.2021 r. Regulamin Promocji EKOKredytu PV „Energia ze Słońca” dostępny jest na stronie www.bosbank.pl oraz w placówkach Banku.

Spytaj doradców Banku także o inne produkty ekologiczne:

Przejrzysta Pożyczka – EKOpożyczka na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację
Nasza Woda – EKOpożyczka na mała retencję i przeciwdziałanie skutkom suszy
Od 30 lat łączymy biznes i ekologię.

Zeskanuj kod QR i wypełnij
formularz kontaktowy. Doradcy banku
przedstawią Ci szczegóły warunków
kredytu oraz procedurę jego otrzymania.

www.bosbank.pl
EKOlinia: +48 22 543 34 33
Infolinia: 801 355 455 / +48 22 543 34 34
Koszt zgodny z taryfą operatora. Infolinia dostępna
w dni powszednie w godz.: 7:45 – 21:00
i w soboty w godz.: 10:00 – 18:00

