
KREDYT FOTOWOLTAIKA 



Bank Spółdzielczy w Sztumie daje możliwość: 

 sfinansowania 100% kosztów zakupu i montażu 
mikroinstalacji fotowoltaicznej, 

 dopasowania spłaty kredytu do potrzeb i możliwości 
kredytobiorcy, 

 ustalenia przyjaznych zasad spłaty, 

 wyboru dnia spłaty kredytu, 

 zastosowania karencji w spłacie kredytu 



Jakie wymagania powinna spełniać instalacja? 

1. projekt instalacji wykonany przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia, 

2. montaż instalacji wykonany przez osobę, która: 

 może sprawować samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, lub 

 jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia 
wytwarzającego energię lub jego autoryzowanym 
dystrybutorem, lub 

 posiada świadectwo kwalifikacyjne, lub 

 posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa UDT 



Jakie wymagania powinna spełniać instalacja? 

3. urządzenia wchodzące w skład instalacji: 

 fabrycznie nowe, 

 gwarancja producentów głównych urządzeń na co najmniej 5 
lat od daty uruchomienia instalacji, 

 rękojmia wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata, 

 instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim.  



Jakie wymagania powinna spełniać instalacja? 

4. moduły fotowoltaiczne posiadające jeden z 
certyfikatów zgodności z normą: 

 PN-EN 61215, 

 PN-EN 61646, 

 inna równoważna.  



Jakie dokumenty wystarczy złożyć w Banku? 

1. wniosek o kredyt + formularz danych klienta (druk banku) 

3. projekt instalacji zawierający: 

 schemat instalacji, 

 opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń, 

 kosztorys, 

2. dokumenty niezbędne do oceny zdolności 
kredytowej, 



Jakie dokumenty wystarczy złożyć w Banku? 

4. dokumenty potwierdzające prawo dysponowania 
budynkiem lub gruntem, na którym mają być 
zainstalowane panele fotowoltaiczne, 

5. kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru 
wykonywania budowy lub robót budowlanych (jeśli 
są wymagane). 



W jaki sposób wypłacimy kredyt? 

 bezgotówkowo, 

 na konto wykonawcy, 

 na podstawie przedstawionych faktur dotyczących 
kosztów realizacji przedsięwzięcia  

 na podstawie dyspozycji kredytobiorcy 



Bank Spółdzielczy w Sztumie nie wymaga: 

 przedstawiania umowy podpisanej z wykonawcą 
instalacji, 

 przedstawiania umowy zawartej z zakładem 
energetycznym, 

 przekazywania danych o wielkości produkcji energii 
elektrycznej, 

 przeprowadzania kontroli trwałości przedsięwzięcia. 



PRZYKŁADOWE KOSZTY KREDYTU 



Kwota kredytu 21 000zł 21 000zł 

Okres kredytowania 5 lat 10 lat 

Oprocentowanie 3,74% 4,74% 

Prowizja 2% tj. 420 zł 2% tj. 420 zł 

RRSO 4,66% 5,30% 

Rata + odsetki 384,29zł 220,08zł 




