
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2023  

Zarządu Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu 

  z dnia 06.03.2023r. 

Regulamin promocji  Kredytu inwestycyjnego „AGRO Energia ” 

Obowiązuje od dnia 08  lutego 2023r. ze zmianami od dnia 06 marca 2023r.  

 

1. Kredyt Inwestycyjny „AGRO Energia” zwany w dalszej treści regulaminu „Kredytem” 

udzielany jest przez Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, ul. Solankowa 11, 88-100 Inowrocław 

zarejestrowany  pod nr KRS: 0000026852 w SR w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja, NIP: 556-080-46-

24, Regon: 000494864. 

2. Kredyt udzielany jest rolnikom indywidualnym z przeznaczeniem na  finansowanie nakładów 

inwestycyjnych związanych z : 

• zakupem lub modernizacją urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii 

promieniowania słonecznego wraz z magazynami energii elektrycznej; 

• zakupem materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej; 

• pokryciem kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i 

instalacji w ramach kredytowanej inwestycji; 

• zakupem lub modernizacją przyłącza do sieci ciepłowniczej, gazowej, 

elektroenergetycznej; 

• zakupem i instalacją przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków; 

• zakupem i montażem pomp ciepła; 

• zakupem lub modernizacją systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej w tym 

sprzętu komputerowego i oprogramowania; 

3. Bank udziela kredytu na warunkach promocyjnych. Promocja polega na zastosowaniu 

oprocentowania stałego przez okres  pierwszych 12 miesięcy   kredytowania oraz na  obniżeniu 

prowizji przygotowawczej. 

4. Bank udziela  Kredytu „AGRO Energia” na następujących warunkach: 

1) oprocentowanie Kredytu:  

a) w okresie pierwszych 12 miesięcy kredytowania – stałe wynoszące 7,99 %  w skali 

roku. 

b) w pozostałym okresie kredytowania – WIBOR 3M  i stała marża banku wynosząca 

3,5 p.p. 

2) prowizja wstępna w wys. 0%, 

3) prowizja przygotowawcza w wys. 1,65% kwoty udzielonego kredytu, jednak nie mniej 

niż 300,00 zł, 

4) brak prowizji za gotowość  
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5) brak prowizji administracyjnej 

6) maksymalny okres kredytowania do 84  miesięcy, 

7) minimalna kwota kredytu: 10.000,00 zł, 

8) maksymalna kwota kredytu: 200.000,00 zł. 

5. By móc skorzystać z promocji Kredytobiorca musi spełnić łącznie poniższe warunki: 

a) złożyć w okresie od dnia 15.02.2023 r. do 30.06.2023 r. kompletny  i prawidłowo 

wypełniony   wniosek  kredytowy  wraz z wymaganymi przez Bank załącznikami  

niezbędnymi do oceny zdolności kredytowej, 

b) udokumentować udział własny kredytobiorcy w wysokości min. 10 % nakładów 

inwestycyjnych, 

c) posiadać   zdolność  kredytową, 

d) zawrzeć z bankiem umowę o udzielenie Kredytu, 

e) ustanowić wymagane  przez bank prawne  zabezpieczenie spłaty kredytu. 

6. Oferta Kredytu „AGRO Energia” obowiązuje w okresie od dnia 15.02.2023 r. do dnia 

30.06.2023 r. 

7. Każdemu uczestnikowi promocji przysługuje prawo do reklamacji.   

8. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji określa Regulamin udzielania kredytów dla 

klientów instytucjonalnym będący załącznikiem  nr 1 do niniejszego Regulaminu.   

9. Bank jest administratorem danych osobowych uczestników promocji w rozumieniu ustawy 

o ochronie danych osobowych. Zbieranie danych osobowych odbywa się zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Bank zbiera dane osobowe na zasadzie 

dobrowolności i będzie je przetwarzał w celu realizacji promocji.   

10. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich 

poprawiania.  Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i wynika z 

przepisów prawa; w przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. 

W pozostałym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej 

zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w 

art. 6 i 9 RODO.  Uczestnik promocji ma prawo do:  a) żądania od Administratora dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu 
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danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;  b) wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania;  c) wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;  d) przenoszenia danych osobowych;  

e) otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu  f) wniesienia 

skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych )  g) 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.   

11. Bank zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji. 

12. Regulamin jest dostępny w placówkach banku oraz na stronie internetowej bsinowroclaw.pl  

13. W związku z rozszerzeniem oraz doprecyzowaniem zapisów w zakresie przeznaczenia kredytu 

Regulamin obowiązujący od dnia 08 lutego 2023r. do dnia 30 czerwca 2023r. zostaje zmieniony z 

dniem 6 marca 2023r. i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2023r.  

 


