
KREDYT FOTOWOLTAIKA 

Zostań producentem zielonej energii  
z Bankiem Spółdzielczym w Sztumie 



INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA TO: 

zamiana promieniowania 
słonecznego na energię 

elektryczną 

ograniczenie lub 
uniknięcie emisji 

CO2 

możliwość zasilania 
wszelkich urządzeń 

elektrycznych w domu ograniczenie 
kosztów zakupu 

energii elektrycznej częściowe 
uniezależnienie się 
od zakupu prądu 



WYMAGANIA JAKIE POWINNA 
SPEŁNIAĆ INSTALACJA 

projekt i montaż instalacji 
wykonany przez osobę 

posiadającą odpowiednie 
uprawnienia 

fabrycznie nowa 

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 

moduły fotowoltaiczne 
posiadają jeden z 

wymaganych certyfikatów 



KREDYT FOTOWOLTAIKA  
TO MOŻLIWOŚĆ: 

sfinansowania 100% kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji 
fotowoltaicznej 

 
dopasowania spłaty kredytu do potrzeb i możliwości kredytobiorcy 

(okres kredytowania aż do 15 lat) 
 

ustalenia przyjaznych zasad spłaty 
 

wyboru dnia spłaty kredytu 
 

zastosowania karencji w spłacie kredytu 



DOKUMENTY JAKIE WYSTARCZY 
ZŁOŻYĆ W ODDZIALE BS SZTUM 

wniosek o kredyt + formularz danych klienta (druk Banku) 
 

dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej 
 

projekt instalacji zawierający schemat instalacji, opis instalacji wraz z 
parametrami technicznymi urządzeń, kosztorys 

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

 
kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania 

budowy lub robót budowlanych (jeśli są wymagane) 



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 
 



WYPŁATA KREDYTU 
FOTOWOLTAIKA NASTĘPUJE 

na podstawie dyspozycji kredytobiorcy 
 

bezgotówkowo 
 

jednorazowo lub w transzach 
 

na konto wykonawcy 
 

po przedstawieniu faktur dotyczących  
kosztów realizacji przedsięwzięcia 



CAŁKOWITY KOSZT  
KREDYTU FOTOWOLTAIKA 

oprocentowanie  
WIBOR 6M + marża Banku 

wysokość marży uzależniona od okresu kredytowania  
 

prowizja przygotowawcza  
2% 

 
RRSO 5,78% 

 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu, na 
dzień 2017-11-09, wynosi 5,78% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 

28 800 zł, oprocentowanie zmienne 4,81% w skali roku (WIBOR 6M + marża 3 p.p.), 
całkowity koszt kredytu 4 299,20 zł (w tym: prowizja 576 zł, odsetki 3 723,20 zł), 61 

miesięcznych równych rat po 533,17 zł.  
Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej Klienta 



PRZYKŁADOWA WYSOKOŚĆ  
RATY MIESIĘCZNEJ 

kwota kredytu  

21 000 zł 
okres kredytowania 

3 lata 618,23 zł 

5 lat 384,96 zł 

8 lat 263,99 zł 

10 lat 220,82 zł 

12 lat 202,90 zł 

15 lat 175,10 zł 



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 
 

Oddział Malbork 
ul. Sienkiewicza 22 Malbork 

tel. 55/ 270 31 33 
 

Punkt Obsługi Klienta 
ul. Solskiego 1 Malbork 

tel. 55/ 273 36 50 
 

Filia w Ostaszewie 
ul. Kościuszki 39 Ostaszewo 

tel. 55/ 246 71 22 


