
finansowanie osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Wsparcie działań termomodernizacyjnych 
ofertą Banku Ochrony Środowiska S.A.



BOŚ - polski Bank wyspecjalizowany w finansowaniu ochrony środowiska 
Ponad ćwierć wieku doświadczenia

Polski Bank
struktura akcjonariatu: 58,05% NFOŚiGW, 27,8% akcje w wolnym obrocie, 8,61% Polski Fundusz Rozwoju,
5,54 % Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Ekologiczna specjalizacja
jedyny, na polskim rynku, bank wyspecjalizowany w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska realizowanych
przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i jednostek samorządu terytorialnego

Efekty działań
20,2 mld zł kredyty proekologiczne udzielone w latach 1991 – 2018
51,1 mld zł łączna wartość inwestycji proekologicznych współfinansowanych przez Bank
79 tys. łączna liczba sfinansowanych przedsięwzięć proekologicznych

Unikalne kompetencje
kadra inżynierów środowiska, świadczących wsparcie ekologiczne dla klientów realizujących inwestycje proekologiczne



Finansowanie termomodernizacji
oferta kredytowa BOŚ S.A. dla gospodarstw domowych 

Przejrzysta pożyczka

Kredyt hipoteczny

Kredyt preferencyjny na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska ze środków/ z dopłatami
WFOŚiGW

Kredyt preferencyjny na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią BGK



Przejrzysta pożyczka
oferta kredytowa BOŚ S.A. dla gospodarstw domowych 

Cel pożyczki
• cele ekologiczne, w tym prace termomodernizacyjne
(konieczność udokumentowania przeznaczenia 50% kwoty pożyczki na cel ekologiczny)

Wysokość pożyczki
• do 100.000 PLN

Okres kredytowania
• do 10 lat

Oprocentowanie 
• stałe 4,0% dla umów do 36 m-cy
• zmienne WIBOR 6M + 3,0 p.p. marży dla dłuższych okresów

Prowizja 
• 5% kwoty udzielonej pożyczki



Przejrzysta pożyczka
oferta kredytowa BOŚ S.A. dla gospodarstw domowych 

Szybki, prosty proces
• wnioskowanie on-line (www.bosbank.pl), szybka decyzja kredytowa
• zawarcie umowy bez wychodzenia z domu, u kuriera
• wypłata na rachunek, bezpośrednio po zawarciu umowy
• 3 miesiące na dostarczenie dokumentów potwierdzających wydatkowania środków 
• w przypadku wnioskowania w Oddziale Banku, zawarcie umowy i wypłata w trakcie jednej wizyty

Zalety
• szeroki zakres finansowanych przedsięwzięć; swoboda wyboru usług, materiałów i technologii
• brak zabezpieczeń
• brak zbędnych formalizmów: minimalne wymagania w zakresie dokumentów dochodowych, prosta

umowa

http://www.bosbank.pl/


Finansowanie termomodernizacji 
oferta kredytowa BOŚ S.A. dla wspólnot mieszkaniowych

Kredyt preferencyjny na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią BGK 

Kredyt inwestycyjny

Kredyt preferencyjny na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska ze środków/ z dopłatami
WFOŚiGW



Kredyt preferencyjny na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych        
i remontowych z premią BGK 
oferta dla wspólnot mieszkaniowych

Cel kredytu
• przedsięwzięcia termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów, w tym ulepszenia, w wyniku których następuje zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej 
oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych i budynków zbiorowego zamieszkania 

• przedsięwzięcia realizowane na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego
Wysokość kredytu

• do 100% wartości finansowanego przedsięwzięcia
Okres kredytowania

• do 20 lat

Oprocentowanie: zmienne - WIBOR 3 M + 2,7 p.p. marży*
Prowizja: 1,5% kwoty udzielonego kredytu* 

* promocyjne warunki cenowe obowiązują do 31.10.2019 r.



Kredyt preferencyjny na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych                             
i remontowych z premią BGK 
oferta dla wspólnot mieszkaniowych

Premia termomodernizacyjna na spłatę kredytu
20% kwoty kredytu wykorzystanej na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, nie więcej niż:

• 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i
• dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu 

energetycznego



Dziękujemy za uwagę 

Szczegóły oferty:
www.bosbank.pl
Infolinia:       801 355 455             22 543 34 34


