
 

 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEJ SOLI od 1947 r.   
 

 

Wspólnie zadbajmy o nasze środowisko 
 

 
 

WYJĄTKOWA 
OFERTA !!! 

 

 

 

EKO-KREDYT  MOJA WODA 
 
Finansowanie inwestycji związanych z łagodzeniem skutków suszy poprzez budowę 
instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na 
terenie nieruchomości 
 

 Bez udziału środków własnych 

 Długi okres kredytowania - do 8 lat 

 Maksymalna kwota kredytu do 80.000,00 zł 

 RRSO*:     1)    4,99 %       2)   5,81 % 
 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:  tel. 68 3875271  Bank Spółdzielczy w Nowej Soli ul. 

Bankowa 1, oraz  do naszych placówek w Bytomiu Odrzańskim, Bojadłach, Sławie, Kolsku, 
Siedlisku, Otyniu. 
 

 
 

* Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 

1)  4,49 % dla obecnych Klientów Banku reprezentatywny przykład: kredyt w wysokości 30.000,00 zł, umowa na 8 lat, 
oprocentowanie WIBOR 3M + 4 % marży Banku = 4,21 %, prowizja jednorazowa od kwoty udzielonego kredytu 2,5% = 750,- ; 
całkowita kwota kredytu do spłaty 35.359,36 zł ; raty miesięczne 368,33 zł. Kwota kredytu uzależniona jest od posiadanej 
zdolności kredytowej.  
2)  5,81 % dla nowych Klientów Banku reprezentatywny przykład: kredyt w wysokości 30.000,00 zł, umowa na 8 lat, 
oprocentowanie WIBOR 3M + 4,5 % marży Banku = 4,71 %, prowizja jednorazowa od kwoty udzielonego kredytu 3,5% = 1.050,- 
; całkowita kwota kredytu do spłaty 36.032,64 zł ; raty miesięczne 368,33 zł. Kwota kredytu uzależniona jest od posiadanej 
zdolności kredytowej.  
 



 

 

 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEJ SOLI od 1947 r.   

 

 

WYJĄTKOWA OFERTA ! 
 

 

Wspólnie 

zadbajmy  

o nasze 

środowisko 

 

 

 EKO-KREDYT   NA ZAKUP  I  MONTAŻ  

INSTALACJI  FOTOWOLTAICZNEJ 
 

 

    Bez udziału środków własnych 
 

  Długi okres kredytowania  -  do 8 lat 
 

    Maksymalnie aż do 70.000,- zł  
 

 RRSO*:     1)   4,99 %        2)  5,81 % 
 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:  tel. 68 3875271  Bank Spółdzielczy w Nowej Soli ul. 

Bankowa 1, oraz  do naszych placówek w Bytomiu Odrzańskim, Bojadłach, Sławie, Kolsku, 
Siedlisku, Otyniu. 

 

 

 

* Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 

1)  4,49 % dla obecnych Klientów Banku reprezentatywny przykład: kredyt w wysokości 30.000,00 zł, umowa na 8 lat, 
oprocentowanie WIBOR 3M + 4 % marży Banku = 4,21 %, prowizja jednorazowa od kwoty udzielonego kredytu 2,5% = 750,- ; 
całkowita kwota kredytu do spłaty 35.359,36 zł ; raty miesięczne 368,33 zł. Kwota kredytu uzależniona jest od posiadanej 
zdolności kredytowej.  
2)  5,81 % dla nowych Klientów Banku reprezentatywny przykład: kredyt w wysokości 30.000,00 zł, umowa na 8 lat, 
oprocentowanie WIBOR 3M + 4,5 % marży Banku = 4,71 %, prowizja jednorazowa od kwoty udzielonego kredytu 3,5% = 
1.050,- ; całkowita kwota kredytu do spłaty 36.032,64 zł ; raty miesięczne 368,33 zł. Kwota kredytu uzależniona jest od 
posiadanej zdolności kredytowej.  


