
ŚWIAT  
POTRZEBUJE TYCH, 
KTÓRZY DBAJĄ  
O POWIETRZE

KREDYT CZYSTE POWIETRZE Z DOTACJĄ

Poznaj szczegóły programu Czyste Powietrze

 oprocentowanie 0%

 do 37 000 zł dotacji na spłatę kapitału kredytu

 kwota kredytu do 100 000 zł

 gwarancja BGK

 okres kredytowania do 12 lat

WARTO SKORZYSTAĆ Z KREDYTU CZYSTE POWIETRZE (RRSO 5,72%):

Chcesz oddychać czystym powietrzem? Wymień stare i nieekologiczne źródła ciepła  
w Twoim domu. To się opłaca! Nowoczesne źródła ciepła to większa oszczędność energii, 
a więc też Twoich pieniędzy. Działaj z korzyścią dla siebie, klimatu i wspieraj Cele 
Zrównoważonego Rozwoju.

Klient indywidualny

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona na podstawie reprezentatywnego 
przykładu Kredytu Czyste Powietrze na 15.07.2021 r. wynosi 5,72%. Całkowita kwota kredytu  
(bez kredytowanych kosztów) 37 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 44 770 zł, oprocentowanie 
stałe 0% w skali roku, całkowity koszt kredytu 7 770 zł (prowizja 7 770 zł), 84 miesięczne raty  
(83 po 532,98 zł i jedna 532,66 zł).

Program Czyste Powietrze to największy i najważniejszy w Polsce projekt, służący skutecznej poprawie 
jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Dofinansowanie na wymianę źródeł 
ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub 
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
Więcej na www.czystepowietrze.gov.pl



Dla kogo jest program Czyste Powietrze? 

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach 
jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zobacz, jak w 5 prostych krokach złożysz wniosek o dotację w ramach programu  
Czyste Powietrze i otrzymasz kredyt. Nasi doradcy pomogą załatwić wszelkie formalności.

Przyjdź do oddziału banku lub partnera i sprawdź, 
czy spełniasz warunki do skorzystania z dotacji  
z programu Czyste Powietrze.

Złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze.

Po pozytywnej decyzji kredytowej pomożemy Ci  
złożyć wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Po zrealizowaniu inwestycji złóż wniosek o płatność 
do WFOŚiGW. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
kwota dotacji zostanie przekazana do banku na 
spłatę kapitału kredytu.

Jeśli otrzymasz decyzję pozytywną z WFOŚiGW – 
podpisz w banku umowę kredytową i rozpocznij 
realizację inwestycji.
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ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Kredyt Czyste Powietrze z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach programu Czyste Powietrze dostępny jest w kwocie do 100 000 zł, na okres do  
12 lat. Na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielona jedna dotacja w ramach programu Czyste Powietrze w wersji obowiązującej od 14.05.2020 r.  Szczegółowe 
informacje o kredycie i o tym, co można sfinansować, dostępne są w oddziałach banku, na bnpparibas.pl, oraz u sprzedawców współpracujących z bankiem, którzy są 
umocowani do świadczenia w imieniu banku usług pośrednictwa w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów kredytu. Dostępność 
produktu zależy od analizy zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez bank. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 
oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł, w całości wpłacony.

500 990 511 | bnpparibas.pl
(infolinia czynna pn.-pt. w godz. 8-20) 
opłata za połączenie wg cennika operatora

Sprawdź, na co możesz przeznaczyć Kredyt Czyste Powietrze z dotacją:

Rodzaj przedsięwzięcia

Podstawowy poziom dofinansowania 
łącznie do 30 000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania  
łącznie do 37 000 zł

Maksymalny  
procent poniesionych 

wydatków

Maksymalna 
kwota dotacji  

(zł)

Maksymalny  
procent poniesionych 

wydatków

Maksymalna 
kwota dotacji  

(zł)

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 50% 10 000 75% 15 000

Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9 000 60% 18 000

Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie 
efektywności energetycznej) 45% 13 500 60% 18 000

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze 30% 3 000 60% 6 000

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie  
efektywności energetycznej 45% 20 250 60% 27 000

Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000

Kotłownia gazowa 45% 6 750 75% 11 250

Kocioł olejowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000

Kocioł zgazowujący drewno 30% 6 000 60% 12 000

Kocioł na pellet drzewny 30% 6 000 60% 12 000

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45% 9 000 60% 12 000

Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000 60% 6 000

Instalacja centralnego ogrzewania
30% 4 500 60% 9 000

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30% 5 000 60% 10 000

Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5 000 50% 5 000

Tabela maksymalnych dotacji dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych.
Pełna lista przedsięwzięć dostępna jest na www.czystepowietrze.gov.pl
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