
Regulamin promocji 

kredytu inwestycyjnego na fotowoltaikę

Organizator promocji

§1 
Promocja inwestycyjnego kredytu proekologicznego, zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez
Łącki Bank Spółdzielczy wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy  dla  Krakowa-Śródmieścia  w  Krakowie,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego  pod  numerem  KRS:  0000143039,  posiadający  numer  identyfikacji  podatkowej  NIP:
7341103532, zwany dalej „Bankiem” lub „Organizatorem”.

Czas trwania promocji

§2 
1. Promocja rozpoczyna się od dnia 28.11.2019 i trwa do dnia 31.03.2020 r.
2. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania.

Uczestnictwo w promocji

§3 
Promocją mogą być objęte kredyty na finansowanie inwestycji w instalacje fotowoltaiczne.

§4 
Promocja  skierowana  jest  do  rezydentów,  będących  osobami  fizycznymi  prowadzącymi  działalność
gospodarczą  jednoosobowo  lub  będącymi  wspólnikami  w  spółce  cywilnej,  oraz  do  spółek  prawa
handlowego mających siedzibę na terenie Polski, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, wobec których
spełnione zostaną łącznie wszystkie poniższe warunki:

1) Uczestnik Promocji złoży w Banku w okresie trwania promocji kompletny wniosek kredytowy, ze
wszystkimi wymaganymi przez Bank załącznikami;

2) Uczestnik Promocji uzyska pozytywną decyzję Banku na przyznanie kredytu, tj. Bank pozytywnie
oceni jego zdolność kredytową oraz zaakceptuje zaproponowane zabezpieczenia spłaty kredytu.

Warunki promocji

§5 
Uczestnik  Promocji  uprawniony  jest  do  zawarcia  z  Bankiem  umowy  kredytowej  na  następujących
promocyjnych warunkach:
1. Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 000 zł;
2. Oprocentowanie kredytu wynosi 5% w skali roku i jest stałe w całym okresie kredytowania;
3. W  przypadku  objęcia  kredytu  gwarancją  Biznesmax  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  (BGK),

Kredytobiorca może  złożyć  do  BGK wniosek o  dopłatę  do oprocentowania  kredytu  za okres  nie
dłuższy niż  3 lata liczony od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją Biznesmax. Wnioski
o dopłatę  będą  przyjmowane  przez  BGK  do  31  grudnia  2023  r.  lub  do  wyczerpania  środków
(w zależności, który z tych terminów będzie wcześniejszy).



4. Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy;
5. Prowizja za udzielenie kredytu bez gwarancji Biznesmax Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 1%

kwoty kredytu;
6. Prowizja  za  udzielenie  kredytu  objętego  gwarancją  Biznesmax  Banku  Gospodarstwa  Krajowego

wynosi 0% kwoty kredytu.
7. Wymagany wkład własny Uczestnika Promocji wynosi 25% kosztów netto inwestycji.
8. W przypadku zabezpieczenia spłaty kredytu gwarancją Biznesmax Banku Gospodarstwa Krajowego,

wkład własny nie jest wymagany, a dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi   weksel własny
in blanco.

9. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),  kredytem
finansowana może być wyłącznie wartość netto przedsięwzięcia (tzn. z wyłączeniem kwoty podatku
VAT), chyba że Uczestnik Promocji wykaże, że z tytułu realizacji przedsięwzięcia nie przysługuje mu
zwrot podatku VAT.

Postanowienia końcowe

§6 
1. Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny.
2. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  Promocji  jest  Bank.  Szczegółowe  zasady

przetwarzania i ochrony danych osobowych Bank udostępnia na stronie internetowej:
www.bslacko.pl/ochrona-danych-osobowych

3. Uczestnicy Promocji mogą składać reklamacje związane z ich uczestnictwem w promocji na ogólnych
zasadach  obowiązujących  w  Banku.  Szczegółowe  zasady  składania  i  rozpatrywania  reklamacji
dostępne są na stronie internetowej:
www.bslacko.pl/reklamacje

4. Szczegółowe informacje na temat gwarancji Biznesmax Banku Gospodarstwa Krajowego dostępne
są stronie internetowej:
www.bslacko.pl/biznesmax

5. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  znajduje  obowiązujący
w Banku Regulamin kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej.

Przyjęty uchwałą Zarządu nr 1/67/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.
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