
Regulamin promocji

ekologicznego kredytu inwestycyjnego

Organizator promocji
§1 

Promocja  ekologicznego  kredytu  inwestycyjnego  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 15.06.2020 i trwa do dnia 31.12.2022 r.
2. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania.

Uczestnictwo w promocji
§3 

1. Promocją mogą być objęte kredyty na finansowanie inwestycji polegającej na realizacji własnego lub
zleconego  przez  podmiot  trzeci  (zlecający)  projektu  inwestycyjnego  o  charakterze  innowacji
proekologicznej z efektem ekologicznym zawartym w jednej z poniższych kategorii: 
1) gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:

a) zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego – w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę
produktu,

b) technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,
c) technologie  ograniczające  zużycie  wody  w  procesach  produkcyjnych  (w  wartościach

bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych obiegów wody,
d) infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów,
e) instalacje do recyklingu odpadów; 

2) elektromobilność (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem jednośladów i komunikacji zbiorowej
oraz produkcja komponentów typowych dla pojazdów elektrycznych);

3) odnawialne źródła energii (w tym instalacje fotowoltaiczne);
4) magazynowanie energii;
5) instalacje  odzyskiwania  z  procesów  produkcyjnych  m.in.  metali  nieżelaznych,  substancji

chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych;
6) technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
7) technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej (w wartościach

bezwzględnych lub na jednostkę produktu);
8) termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych;
9) inwestycje w kogeneracje;
10)rozwój sieci ciepłowniczych.

2. Powyższe kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli przedsiębiorca w planie projektu inwestycyjnego
opisze  inwestycję  w  zależności  od  wybranej  kategorii  projektu  oraz  wykaże  osiągnięcie  efektu
ekologicznego  rozumianego  jako  zidentyfikowaną  przez  Kredytobiorcę  korzyść   wynikającą
z realizacji inwestycji proekologicznej. W zależności od typu realizowanej inwestycji może to być np.
np.  wyrażone w wartościach procentowych zmniejszenie zużycia energii  elektrycznej  lub cieplnej,
pokrycie  zapotrzebowania  na  energię  pochodzące  ze  źródła  alternatywnego,  redukcja  odpadów
w procesie produkcyjnym.



§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 8% 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. Obligatoryjnym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco;
6. Prowizja za udzielenie kredytu bez gwarancji Biznesmax Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 1%

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

wynosi 0% kwoty kredytu;
8. Wymagany wkład własny Uczestnika Promocji wynosi 25% kosztów netto inwestycji;
9. W przypadku zabezpieczenia spłaty kredytu gwarancją Biznesmax, wkład własny nie jest wymagany.
10.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. 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 3/29/2020 z dnia 15.06.2020 r.
Zaktualizowany uchwałą Zarządu: 
nr 1/46/2020 z dnia 7.10.2020 r.
nr 2/3/2022 z dnia 11.01.2022 r.
nr 4/18/2022 z dnia 23.03.2022 r.
nr 1/43/2022 z dnia 20.07.2022 r.
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