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SPECYFIKACJA PRODUKTU  
KREDYT GOTÓWKOWY - Kredyt EKO! 

 

1. Nazwa produktu:  Kredyt EKO! 

2. Klient:  1) osoby fizyczne – konsumenci, 
 

3. Przeznaczenie:  1) zakup instalacji fotowoltaicznych; 
2) zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, 

kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na 
paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania 
określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w 
sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w 
odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, 
materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego; 

3) zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej; 
4) pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w 

ramach kredytowanej inwestycji; 
5) przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej; 
6) zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków 

mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia; 
7) zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu; 
8) zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej 

wody użytkowej; 
9) pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w 

ramach realizacji kredytowanej inwestycji; 
10) zakup sprzętu AGD A+++; 
11) zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków; 
12) własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi 

powyżej). 

4. Waluta: PLN. 

5. Warunki otrzymania:  1) klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  
2) klient posiada zdolność kredytową. 

6. Maksymalna wysokość 
kwoty kredytu: 

1) 50 000,00 zł,  
2) kwota kredytu gotówkowego Kredytu EKO! nie może przekraczać 15-krotności 

dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum 
aktualnych kapitałów kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w 
Banku). 

7. Minimalny okres 
kredytowania: 

1 miesiąc 

8. Maksymalny okres 
kredytowania: 

do 84 miesięcy  
(w przypadku kredytu gotówkowego Kredytu EKO! zabezpieczonego blokadą środków 
na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną, termin spłaty kredytu nie może być 
późniejszy niż termin, do którego została zawarta umowa lokaty obciążonej blokadą 
środków zabezpieczającą spłatę kredytu gotówkowego albo umowa kaucji pieniężnej). 
Wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania. 

9. Termin wymagalności:  Określony w umowie kredytowej dzień spłaty kredytu (dowolny dzień miesiąca). 

10. Formy zabezpieczenia: Preferowane: 
1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 
2) pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy, 
Dopuszczalne: 
3) poręczenie wekslowe, 
4) blokada na rachunku bankowym w Banku,  
5) kaucja. 

11. Udział własny klienta: Nie jest wymagany. 

12. Oprocentowanie:  Oprocentowanie kredytu gotówkowego Kredytu EKO! ustalane jest zgodnie z 
obowiązującą decyzją w sprawie oprocentowania kredytów złotowych dla klientów 
indywidualnych. 

15. Forma i sposób spłaty 
kapitału:  

Raty kapitałowe kredytu gotówkowego spłacane są w ratach miesięcznych, w terminach 
określonych w harmonogramie: 
1) w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub 
Spłata następuje z rachunku technicznego albo z ROR klienta w Banku – w formie 
bezgotówkowej.  

16. Forma i sposób spłaty 
odsetek:  

Raty odsetkowe kredytu gotówkowego spłacane są w ratach miesięcznych, w terminach 
określonych w harmonogramie, spłata następuje z rachunku technicznego albo  
z ROR klienta w Banku – w formie bezgotówkowej. 

18. Karencja w spłacie kapitału:  Nie ma zastosowania. 

19. Zawieszenie spłaty odsetek:  Nie ma zastosowania. 
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20. Skutki wcześniejszej spłaty:  1) kredytobiorca może w każdym czasie dokonać wcześniejszej, niż w terminach 
określonych w harmonogramie, spłaty części lub całości kredytu - w celu 
umożliwienia rozliczenia wcześniejszej spłaty kredytobiorca składa dyspozycję 
wcześniejszej spłaty kredytu,  

2) jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem, wówczas nie jest zobowiązany 
do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, a całkowity koszt kredytu 
ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócony został czas 
obowiązywania umowy, chociażby kredytobiorca poniósł je przed wcześniejszą 
spłatą, 

3) za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana.  

23. Prowizje i opłaty:  1) prowizje i opłaty naliczane są zgodnie z taryfą obowiązującą w Banku na dzień 
zawarcia umowy kredytowej; 
  

 

 


