FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH
Z BANKIEM OCHRONY ŚRODOWISKA

WARSZAWA, 17.04.2018

BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów,
który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz!
Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz

BOŚ Bank – ponad ćwierć wieku doświadczenia
2 143, 43 mln PLN

628,73 mln PLN

Fundusze własne (TIER I+ TIER II)

Kapitał zakładowy

12,39 mld PLN

19,41 mld PLN
Aktywa (31.12.2017)

Misja:
Polski Bank
łączący biznes
i ekologię
z korzyścią dla
Klientów

13
Miejsce w Polsce
pod względem aktywów
(IIIQ 2017)

Saldo kredytów
(31.12.2017)

1315
Zatrudnienie (31.12.2017)

34,7%
Udział salda kredytów proekologicznych
w portfelu Banku (31.12.2017)
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BOŚ - jedyny Bank w Polsce wyspecjalizowany w finansowaniu
ochrony środowiska
„Bank jako sprawny kanał transmisji środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój
w Polsce” – jeden z nadrzędnych celów strategicznych BOŚ S.A.

Efekty ponad 25 lat pracy:

Akcjonariat:

Około 19,35 mld PLN udzielonych kredytów
proekologicznych
Łączna wartość przedsięwzięć proekologicznych
współfinansowanych przez Bank to ok. 50,2 mld PLN
Łączna liczba oddanych do użytkowania inwestycji
ekologicznych to ok. 61 tys.

Udział salda kredytów proekologicznych w saldzie
kredytowym Banku ogółem:

23,1

26,5

33,1

34,5

34,7

Akcje w wolnym obrocie

31,25%

Dyrekcja Generalna 6,80%
Lasów Państwowych
9,54%
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Struktura segmentowa zadłużenia z tytułu kredytów
proekologicznych (31.12.2017):
[mln PLN]
3 852
Korporacje
489

160

Finanse publiczne
Klienci detaliczni
2013

2014

2015

2016

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
52,41%

2017
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Źródła finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce
Instytucje wdrażające
krajowe i unijne programy wsparcia
np. RPO, POIR, POPW

Dotacje
i pożyczki
preferencyjne

NFOŚiGW

Inwestycje w efektywność
energetyczną to przedsięwzięcia
przynoszące wymierny efekt
ekologiczny

Dotacje
i pożyczki
preferencyjne

INWESTOR

Kredyty
preferencyjne

Kredyty
komercyjne

Bank
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WFOŚiGW

Kompleksowa oferta Grupy BOŚ
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Finansowanie preferencyjne – we współpracy z BGK
FINANSOWANIE
PREFERENCYJNE

Kredyt termomodernizacyjny

w formule Ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów

przedmiot:

ulepszenie prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię,

zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych i lokalnych
źródłach ciepła,

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła,

zamiana źródła energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

wysokość premii: 20% wykorzystanej kwoty kredytu jednak nie więcej niż 16% kosztów
przedsięwzięcia i 2-krotność przewidywanych rocznych oszczędności
Kredyt przeznaczony dla właścicieli i zarządców obiektów: budynków mieszkalnych, budynków
zbiorowego zamieszkania, budynków należących do JST i służących do wykonywania przez nie zadań
publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła.
BOŚ jest jednym z niewielu Banków finansujących właścicieli domów jednorodzinnych.

Szczegóły oferty
KWOTA

Finansowanie do 100% wartości przedsięwzięcia w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i jst
do 80% w przypadku pozostałych klientów
Wygodny okres kredytowania – nawet do 20 lat w przypadku SM o ratingu nie gorszym niż 10

OKRES
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Kredyt inwestycyjny
Kredyt inwestycyjny to długi okres kredytowania, a tym
samym możliwość rozłożenia kosztów inwestycji w czasie oraz
poprawa płynności firmy poprzez uwolnienie środków własnych
na potrzeby obrotowe. Warunki finansowania dostosowywane są do
profilu inwestycji oraz zdolności kredytowej klienta.

FINANSOWANIE
INWESTYCYJNE
I OBROTOWE

Środki mogą być przeznaczone na następujące cele:
• zakup: gruntu pod nowe inwestycje, nieruchomości zabudowanych, środków trwałych – nowych
i używanych (środków transportu, maszyn, urządzeń, linii technologicznych, wyposażenia),
• remont i modernizację środków trwałych,
• budowę, rozbudowę, modernizację nieruchomości,
• refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez inny bank,
• refinansowanie nakładów poniesionych na realizację inwestycji.

Szczegóły oferty

KWOTA

Finansowanie do 80% wartości inwestycji

Wygodny okres kredytowania – nawet 15 lat
OKRES
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Kredyt obrotowy
W ramach oferty BOŚ Banku dostępne są:
•

•

kredyty obrotowe w rachunku kredytowym, przyznawane
na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością,
na okres 36 miesięcy
kredyty odnawialne w rachunku bieżącym, przyznawane
na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością, na
okres 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny okres

FINANSOWANIE
INWESTYCYJNE
I OBROTOWE

Korzyści
•
•
•
•

realizacja zobowiązań i finansowania bieżącej działalności firmy
możliwość wielokrotnej spłaty i ponownego uruchamiania w okresie kredytowania do wysokości
ustalonego limitu kredytów odnawialnych
spłata dokonywana jest zgodnie z możliwościami firmy
komfort posiadania zaplecza finansowego na realizację bieżących płatności

Szczegóły oferty
KWOTA

Wysokość finansowania uzależniona od wysokości obrotów firmy

Wygodny okres kredytowania – nawet do 36 miesięcy
OKRES
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Kredyty we współpracy z donatorami krajowymi
Rodzaj preferencji jest określony w umowie z WFOŚiGW
Możliwość indywidualnych negocjacji BOŚ Banku z Funduszem
w przypadku finansowania większych projektów (poza zakresem
umowy Banku z WFOŚiGW).

Finansowanie
preferencyjne
z WFOŚiGW

Kwota kredytu
Do 80% wartości kredytowanego przedsięwzięcia netto.

Okres finansowania jest ustalany w zależności od planowanego
okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta.

Karencja kapitału wynosi max. 12 miesięcy lub ustalona indywidualnie w przypadku inwestycji
o długim okresie realizacji, ale nie dłuższa niż 3 miesiące po zakończeniu zadania, o ile umowa
z WFOŚiGW nie określa inaczej.
Bez karencji w spłacie odsetek.

Prowizje i opłaty są zgodne z obowiązującą TOiP albo zgodnie z umową z WFOŚiGW.

Oferta zmienna w czasie, dostępna w wybranych województwach, ważna do wyczerpania puli środków
udostępnionych przez Fundusz.
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Model finansowania bankowego
Uzupełnienie oferty podmiotów krajowych i zagranicznych

INWESTOR
KOSZTY INWESTYCJI
NIEKWALIFIKOWANE

KWALIFIKOWANE

FUNDUSZE POMOCOWE

WKŁAD WŁASNY

KREDYT POMOSTOWY

KREDYT UZUPEŁNIAJĄCY
BANK
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Europejska Oferta BOŚ
EUROPEJSKA OFERTA
pakiet dla firm zainteresowanych
dotacjami UE
Promesa Unijna
Potwierdza źródła finansowania projektu zgłaszanego do dofinansowania ze środków UE.

Kredyt pomostowy umożliwia wcześniejsze uruchomienie realizacji inwestycji
finansowanej z programów pomocowych UE jeszcze przed faktycznym otrzymaniem
dotacji, do 100% wartości dofinansowania uzyskanego z Funduszy Pomocowych
Kredyt uzupełniający pokrywa część kosztów, które nie zostaną zakwalifikowane do
sfinansowania ze środków europejskich, pozwala na finansowe domknięcie projektu
unijnego.
Kredyt na innowacje technologiczne jest przyznawany na sfinansowanie inwestycji
technologicznych BOŚ S.A. – wśród banków udzielających kredytów technologicznych
w ramach POIR PODDZIAŁANIE 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE.
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Kredyt inwestycyjny uzupełniający
Przeznaczenie kredytu
Finansowanie uzupełniające – projekty współfinansowane ze
środków krajowych NFOŚiGW lub WFOŚiGW

UZUPEŁNIENIE
OFERTY NFOŚiGW
I WFOŚiGW

Kwota kredytu
Uzupełniający: do 95% wartości przedsięwzięcia lub do 100% w przypadku dofinansowania
z programów pomocowych na poziomie min. 70% kosztów projektu i ratingu nie gorszego niż 9.
Pomostowy: do 100 % wartości dofinansowania NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Okres finansowania do 20 lat, w przypadku dofinansowania w formie zwrotnej lub w formie
dopłat do odsetek, nie dłuższy niż okres zwrotu środków do NFOŚiGW lub WFOŚiGW lub okres
wypłaty dopłat Donatora do odsetek naliczanych przez Bank.

Karencja kapitału: max. 12 miesięcy lub ustalona indywidualnie w przypadku inwestycji o długim
okresie realizacji ale nie dłuższa niż 3 miesiące po zakończeniu zadania.
Bez karencji w spłacie odsetek

Prowizje i opłaty Zgodnie z Taryfą opłat i prowizji lub zgodnie ze złożoną ofertą , w przypadku
udzielania kredytu zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.
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Kredyt inwestycyjny ze środków EBI
Kredyt inwestycyjny EBI Climate Action
(ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego)












EUROPEJSKA OFERTA
EBI Climate Action

przedmiot: Finansowanie projektów infrastrukturalnych
oraz związanych z ochroną środowiska, w tym Inwestycje Climate Action –
przedsięwzięcia z zakresu OZE oraz efektywności energetycznej
produkt dla MŚP, Średnich Przedsiębiorstw, tzw. MidCap (do mniej niż 3000
pracowników) i podmiotów Finansów Publicznych
okres kredytowania:
- MŚP i MiDCap od 2 lat do 12 lat
- JST i spółki komunalne od 5 lat do 12 lat
max kwota kredytu: 12,5 mln EUR (równowartość w PLN)
- do 85% wartości inwestycji netto dla podmiotów MŚP i MidCap
- do 50% wartości inwestycji netto dla podmiotów Finansów Publicznych
finansowanie projektu środkami UE oraz środkami z EBI do 100 % wartości inwestycji
netto
okres karencji w spłacie kapitału do 2 lat
obniżone w stosunku do przeciętnych wartości rynkowych: prowizja przygotowawcza
(nawet 0,5%), wkład własny (15%), marża i brak prowizji za gotowość
możliwość refinansowania wcześniej poniesionych nakładów przez Klienta.
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Efekty ekologiczne
Zmniejszenie
zużycia i strat
ciepła

6 966 800 GJ

139 711
Pył (ton rocznie)

490 631
SO2 (ton rocznie)

47 233
Nox (ton rocznie)

3 827 890

Redukcja
emisji

Wybrane efekty
ekologiczne uzyskane
w latach 1991 – 2017

Długość sieci
kanalizacyjnej

CO2 (ton rocznie)

2 984 315
MWh rocznie

Odpady
unieszkodliwione
lub surowce
odzyskane

Produkcja
energii OZE
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7 032 933
ton rocznie

9 180
kilometrów

Atuty Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry posiadającej doświadczenie
w realizacji projektów w dziedzinie ochrony środowiska jest gwarancją
rzetelnego doradztwa
Wieloletnie doświadczenie w różnych obszarach ochrony środowiska
pozwala na tworzenie kompleksowej oferty produktów bankowych
spełniających oczekiwania Klienta
Narzędziem wszechstronnego wsparcia dla inwestorów i Klientów BOŚ
Banku są spółki zależne, które oferują usługi komplementarne do oferty
Banku – doradztwo w zakresie środków pomocowych i leasing
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

IWETTA MARKIEWICZ
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
ZESPÓŁ EKOLOGÓW
IWETTA.MARKIEWICZ@BOSBANK.PL
WWW.BOSBANK.PL

BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów,
który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz!
Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz

