
MÓJ BANK NR 1/2021
WYDAWNICTWO GRUPY BPS

Nawet 200 000 zł – tyle pieniędzy tracisz w ciągu 20 lat  
nie mając ekologicznych rozwiązań w domu. Wymień 
starego kopciucha, ociepl dom i załóż fotowoltaikę,  
a pieniądze zostaną w Twojej kieszeni. Już ponad 500 tys. 
rodzin płaci miesięcznie za prąd zaledwie kilka złotych! 
» str. 2

» str. 3

» str. 4

Chcesz wygodniej żyć i oszczędzić 
na rachunkach za energię 
czy ogrzewanie? Pomyśl 
o ekologicznych inwestycjach 
w swoim domu. W zmianach 
pomogą Ci dotacje. Z programu 
Czyste Powietrze możesz 
otrzymać nawet 37 tys. zł na 
ocieplenie domu i wymianę 
starego pieca. W programie 
Mój Prąd 3 tys. zł czeka na 
chętnych, którzy chcą czerpać 
niemal darmową energię ze 
słońca. Z kolei na 18-27 tys. zł 
możesz liczyć w ramach dopłat 
do samochodu elektrycznego 
w programie Mój Elektryk. 
Sprawdź też na ile pomocne mogą 
być ekokredyty, teraz z szansą na 
wygranie dodatkowych 5 000 zł!

Zadzwoń teraz pod nr tel: 22 278 
15 05. Umów się na spotkanie - 
niespodzianka dla pierwszych 
1000 osób!

A czy Ty masz już 
swój ekopomysł?
Elektryczna hulajnoga, wymiana 
okien, a może energooszczędna 
lodówka? Z ekokredytem to możliwe! 

Wielkie zyski  
z ekologicznych 
zmian

Bierz  dotacje … 
póki są!

» str. 3

» str. 4Graj o samochód hybrydowy

Loteria – codziennie  5 000 złNAGRODY! do wygrania

JestesUSiebieBPSwww.mojbank.pl/gazetka
tel.: 22 278 15 05
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3,9 mld zł

Wielkie zyski
z ekologicznych zmian

Źródło: wysokienapiecie.pl

RACHUNEK ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
I USŁUGI DYSTRYBUCYJNE

BEZ FOTOWOLTAIKI

Z FOTOWOLTAIKĄ OBECNIE

Z FOTOWOLTAIKĄ PO ZMIANACH

Rok sprzedaży
Dom jednorodzinny 
Moc instalacji PV
Zużycie prądu

Do zapłaty

Do zapłaty

Do zapłaty

2020 
4 osoby 
5,5 kW 

4,5 MWh/rok

3063 zł

62 zł

1078 zł

Ogrzewanie starego domu pochłania 
tysiące złotych, bo ciepło ucieka na 
zewnątrz. Już wymiana nieszczelnych 
okien i  drzwi pozwoli obniżyć ra-
chunki o ok. 1 000 zł rocznie. Wymia-
na dachu i wykonanie izolacji stropu 
to kolejne oszczędności 3 000 zł. Aż 
5-6 tys. zł zyskasz na ociepleniu ze-
wnętrznych ścian budynku, a  dodat-
kowe 600 zł na izolacji podłogi przy 
gruncie. Modernizacja c.o. i c.w.u. oraz 
wymiana starego kopciucha na gazo-
wy kocioł kondensacyjny przyniesie 
kolejne 2 000 zł mniej do płacenia. 
Roczne koszty ogrzewania budynku 
i  wytwarzania ciepłej wody obniżasz 
w ten sposób nawet o kilkanaście tys. zł. 
Do tego zmniejszasz emisję szkodli-
wego dwutlenku węgla do powietrza!

Dzięki zielonym inwestycjom zmniejszysz domo-
we rachunki za prąd i ciepło niemal do zera, prze-
staniesz martwić się podwyżkami cen energii oraz 
poprawisz komfort życia i zdrowia wszystkich do-
mowników.

Na ogrzewaniu zaoszczędzisz jeszcze 
więcej, jeśli po termomodernizacji 
zainwestujesz w  pompę ciepła. Na 
ogrzanie 200-metrowego domu taką 
pompą wydasz rocznie tylko ok. 3,5 
tys. zł. Jeśli robisz to gazem ziem-
nym, zapłacisz już dwa razy więcej, 
olejem opałowym - trzy razy więcej, 
a energią elektryczną z sieci aż 4,5 razy 
więcej, bo 15-16 tys. zł rocznie. Wiesz, 
ile pieniędzy stracisz przez 20 lat?! 
Pozostając przy ogrzewaniu gazem, 
w kieszeni będziesz mieć o 70 tys. zł 
mniej, olejem opałowym – 140 tys. zł, 
a energią z sieci – 240 tys. zł! 

Opłaty będą jeszcze niższe, jeśli pom-
pę ciepła połączysz z  fotowoltaiką 
i  będziesz samodzielnie produkował 
energię. Rachunki za ogrzewanie, 
chłodzenie, ciepłą wodę oraz prąd 
zmniejszysz wtedy do zaledwie kilku 
złotych miesięcznie.

pani Joanna (41 l.) z Prudnika

JUŻ PÓŁ MILIONA 
DOMÓW MA SWOJĄ 

WŁASNĄ SŁONECZNĄ 
„ELEKTROWNIĘ" 

NA DACHU. 
JA TEŻ POSTANOWIŁAM 

SPRÓBOWAĆ

DOTACJI Z PROGRAMU 

CZYSTE POWIETRZE 

ZASILIŁO JUŻ BUDŻETY 

POLSKICH RODZIN
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Dotacje z programów Czyste Powietrze, 
Mój Prąd czy Mój Elektryk pokryją tylko 
część remontu lub wydatku. Z pomocą 
przychodzą banki spółdzielcze z  Gru-
py BPS. Tu uzyskasz niezbędne środki 
na najróżniejsze wydatki – a kredyt lub 
pożyczkę dopasujesz do swoich planów 
i potrzeb. Dodatkowo masz szansę wy-
grać aż 5 000 zł w wyjątkowej promocji. 
Banki z Grupy BPS przygotowały 50 ta-
kich nagród a w atrakcyjnej loterii może 
uczestniczyć każdy, kto weźmie kredyt - 
gotówkowy, kon solidacyjny, ekologicz-
ny czy hipoteczny. Losowanie nagród 
pieniężnych potrwa do 9 listopada.

Kredyt jest opłacalny, bo z oszczędności 
na rachunkach za prąd czy ogrzewanie 
pokryjesz sporą część raty, a  z otrzyma-
nej dotacji możesz spłacić część kredy-
tu. Z  decyzją warto się pospieszyć, bo 

Spiesz się z  wymianą starego pieca! 
Już niemal wszystkie województwa 
wprowadziły uchwały antysmogowe, 
które mają wykluczyć z  użytku tzw. 
kopciuchy. W  Małopolsce stare pie-
ce muszą zniknąć do końca 2022 r., 
w Wielkopolsce i  lubelskim rok póź-
niej, a w woj. pomorskim do września 
2024 r.  Niektóre gminy, jak Kraków, idą 
dalej i wprowadzają zakazy całkowite-
go spalania drewna i węgla w piecach. 

Za nieprzestrzeganie przepisów 
antysmogowych grozi kara – mandat 
do 500 zł albo skierowanie sprawy do 
sądu i  grzywna do 5 tys. zł. Kontrole 
może przeprowadzać straż miejska, 
gminna, policja, a  nawet urzędnicy 
miasta lub gminy.

Czy może być gorzej? W  Niemczech 
chcą od przyszłego roku wprowadzić 
obowiązek montażu fotowoltaiki na 
wszystkich nowych budynkach lub 
tych z  wyremontowanym dachem. 
Obowiązek montażu paneli bez ulg 
i dotacji, byłby zabójczy dla kieszeni.

Jeśli masz w domu kopciucha, przestań 
wyrzucać pieniądze w dym! Zamień go 
na nowoczesny piec w  ramach pro-
gramu Czyste Powietrze. Nie stać Cię? 
Pomyśl o kredycie z Banku Spółdziel-
czego z Grupy BPS – pozwoli on szybko 
rozpocząć inwestycję i czerpać z niej 
korzyści, a z otrzymanej dotacji możesz 
spłacić nawet znaczącą część swojego 
kredytu. Znajdź najbliższą placówkę na 
www.mojbank.pl/prezent lub zadzwoń 
22 278 15 05.

Bierz  dotacje… póki są!

Maksymalna dotacja to 37 000 zł przy podwyższonym poziomie dofi nansowania. 

5 000 zł do wygrania
Codziennie od poniedziałku do piątku.

rządowa pula pieniędzy jest ograniczo-
na. Rząd chce też zmienić zasady roz-
liczania energii, co zwiększy opłaty za 
prąd wytwarzany przez panele fotowol-
taiczne. Jeśli zdążysz zainstalować pa-
nele przed wprowadzeniem w życie tych 
zmian, z  bezpłatnego prądu będziesz 
mógł korzystać przez następne 15 lat. 

Pamiętaj, że energia będzie drożeć. 
Koszty inwestycji zwrócą się  w kilka lat, 
a niskie rachunki za prąd i ogrzewanie 
pozostaną z Tobą znacznie dłużej.

Spytaj o szczegóły w najbliższym banku 
spółdzielczym z Grupy BPS lub zadzwoń 
teraz pod nr tel.: 22 278 15 05. Umów się 
na spotkanie i odbierz prezent.

Niespodzianka czeka na pierwszych 
1000 osób!

Chcesz płacić niskie rachunki za prąd i ogrzewanie? 
Pospiesz się z decyzją! 

Tyle możesz dostać z programu Czyste Powietrze na eko zmiany w domu
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Loteria to szansa na dodatkowe środki 
dla wszystkich, którzy realizują swoje 
pomysły z kredytem z Banku Spółdzielczego 
z Grupy BPS. Szczegóły na www.mojbank.pl 

FOTOWOLTAIKA 5 000 ZŁ

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA 10 000 ZŁ

OKNA 420 ZŁ/M2

POMPA CIEPŁA 6 000 - 27 000 ZŁ OCIEPLENIE BUDYNKU 90 ZŁ/M2

INSTALACJA CO I CWU 9 000 ZŁ

PODŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 15 000 ZŁ

KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY 9 000 ZŁ

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w  ro-
zumieniu kodeksu cywilnego i  ma charak-
ter wyłącznie informacyjny. Loterią objęte 
są kredyty gotówkowe udzielone w  Bankach 
Spółdzielczych z Grupy BPS oraz w Banku BPS 
S.A. między 2.08.2021 r. a 9.11.2021 r. Po prawi-
dłowej rejestracji w  Loterii możesz grać co-
dziennie, od poniedziałku do piątku w  okre-
sie od 1.09.2021 r. do 9.11.2021 r. Regulamin 
Loterii dostępny jest na stronie internetowej 
www.logiczne.mojbank.pl. Rzeczywista roczna 
stopa oprocentowania (RRSO) nie przekracza 
15,53% – szczegóły oferty oraz RRSO dostępne są 
w wybranym Banku z Grupy BPS.

L O T E R I A

JestesUSiebieBPSwww.mojbank.pl/gazetka
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A czy Ty masz już swój ekopomysł?

Doradca w najbliższym banku spółdzielczym z Grupy BPS przyjrzy się Twoim pomysłom. 
Wybierz kredyt dla siebie. I pamiętaj, że dodatkowo możesz wygrać 5 000 zł w naszej loterii! 
Szczegóły na str. 3

Zakup urządzeń 
wykorzystujących 
odnawialne źródła 
energii (np. paneli 
fotowoltaicznych, 
kolektorów 
słonecznych, 
pomp ciepła
czy przydomowych 
wiatraków).

Ocieplenie domu, 
w tym wymianę 
drzwi i okien, 
instalację 
nowych pieców, 
kotłów CO itp.

Przydomowe 
oczyszczalnie, 
stacje uzdatniania 
i systemy odzysku wody.

Zakup rowerów 
i innego sprzętu 
sportowego.

Zakup samochodów
hybrydowych 
i elektrycznych.

Zakup 
energooszczędnego 
sprzętu AGD.
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Jak znaleźć najbliższy 
Bank Spółdzielczy? 

Wejdź na www.mojbank.pl/prezent lub zadzwoń: 22 278 15 05.  
Umów się na wizytę i odbierz prezent.
Niespodzianka dla pierwszych 1000 osób!
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