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Νοιαζόμαστε για το περιβάλλον, προωθούμε
την πράσινη ενέργεια, ενθαρρύνουμε
τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και εξοικονόμηση ενέργειας με νέες
δανειοδοτικές λύσεις. Χρηματοδότηση για
εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος
και Ενεργειακής Αναβάθμισης από ιδιώτες
ή επιχειρήσεις.

Τι είναι τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα;
Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν μια από τις πιο
υποσχόμενες τεχνολογίες στον τομέα της ενέργειας,
καθώς χρησιμοποιούν την πλέον διαθέσιμη μορφή
ενέργειας στην Κύπρο, την ηλιακή, και την μετατρέπουν
σε ηλεκτρική αθόρυβα, αξιόπιστα και κυρίως οικονομικά.

Τι είναι η Ενεργειακή Αναβάθμιση;
Η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας/επιχείρησης
σας είναι ένα σύνολο ενεργειών που στοχεύουν
στην εξοικονόμηση ενέργειας. Με την αναβάθμιση
αυτή επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση
εξόδων, βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης
και η ποιότητα ζωής.

Χρηματοδοτικό Σχέδιο
Ενεργειακών Αναγκών «Κατοικείν»
ΠΡΟΪΟΝ 1
Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ιδιωτών
Το δάνειο αυτό αφορά την εγκατάσταση οικιακού
φωτοβολταϊκού συστήματος μέχρι 5ΚW με τη μέθοδο
“Νet-Metering” και απευθύνεται σε ιδιώτες μόνιμους
κάτοικους Κύπρου:

• Ελκυστικό επιτόκιο ύψους 4,25% με εμπράγματη

εξασφάλιση και 4,95% χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση.

• Περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια.
• Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: €8.000.
• Αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων σε όλη τη διάρκεια
του δανείου. Περίοδο χάριτος μέχρι 6 μήνες.

• Εξασφαλίσεις: Προσωπικές Εγγυήσεις.
• Δυνατότητα πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρωμής

του δανείου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς επιπλέον
χρεώσεις για το δανειολήπτη.
• Δεν απαιτείται καμία συνεισφορά από τον πελάτη Το δάνειο δύναται να καλύψει μέχρι και 100%
του κόστους αγοράς του συστήματος.
• Αρχικά έξοδα δανείου: €30.
• Με σκοπό την προστασία της επένδυσης, το φωτοβολταϊκό
σύστημα θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο έναντι φωτιάς,
σεισμού, πλημμύρας κ.τ.λ.
Για να εξεταστεί η αίτηση είναι απαραίτητη η προσκόμιση
προσφοράς από εταιρεία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών.
Πίνακας Επιτοκίων Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Σκοπός
Δανείου

Εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων

Εμπράγματη
Εξασφάλιση

Βασικό
Επιτόκιο
(Α)

Περιθώριο
(Β)

Συνολικό
Επιτόκιο
(A+B)

ΣΕΠΕ

ΝΑΙ

3,70%

0,55%

4,25%

4,31%

ΟΧΙ

3,70%

1,25%

4,95%

5,02%

Σημείωση: To Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) έχει υπολογιστεί στις
30/06/2015 για δάνειο €6.000 με εξόφληση σε 7 χρόνια, με κυμαινόμενο επιτόκιο, το
οποίο αποτελείται από το Βασικό Καταναλωτικό Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα, 3,70%
πλέον περιθώριο (όπως καθορίζεται βάσει της εξασφάλισης), με αρχικά έξοδα δανείου €30.

ΠΡΟΪΟΝ 2
Συμμετοχή στο Σχέδιο
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Οικίας»
• Χρηματοδότηση για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο
κόστος για την ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας.

• Ελκυστικό επιτόκιο ύψους 3% ανάλογα με το ύψος
•
•
•
•
•
•
•

της ίδιας συνεισφοράς.
Περίοδος αποπληρωμής μέχρι 15 χρόνια.
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: €50.000.
Αποπληρωμή του κεφαλαίου και τόκων καθ΄όλη
τη διάρκεια του δανείου με περίοδο χάριτος κεφαλαίου
μέχρι 12 μήνες.
Εξασφαλίσεις: Προσωπικές ή και εμπράγματες.
Δυνατότητα πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρωμής
του δανείου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς επιπλέον
χρεώση για το δανειολήπτη.
Ίδια συνεισφορά τουλάχιστον 25%.
Δυνατότητα χρηματοδότησης πελατών που έχουν
αιτηθεί συμμετοχή στο πρόγραμμα του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
«Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες».

Πίνακας Επιτοκίων Eνεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών
Σκοπός
Δανείου

Ενεργειακή
αναβάθμιση
Κατοικίας

Εμπράγματη Συνεισφορά Βασικό Περιθώριο Συνολικό
Εξασφάλιση Δανειολήπτη Επιτόκιο
(Β)
Επιτόκιο
(Α)
(Α+Β)

ΝΑΙ
/ ΟΧΙ

25%

2,75% 0,25%

3%

ΣΕΠΕ

3,02%

Σημείωση: To Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) έχει υπολογιστεί
στις 13/01/2017 για δάνειο €50.000 με εξόφληση σε 15 χρόνια (180 δόσεις),
με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο αποτελείται από το Βασικό Στεγαστικό Συνεργατικού
Πιστωτικού Τομέα, 2,75%, πλέον περιθώριο (όπως καθορίζεται βάσει της εξασφάλισης),
χωρίς αρχικά έξοδα.

Χρηματοδότηση Εγκατάστασης
Θερμομόνωσης Οικίας
Το δάνειο αυτό αφορά την τοποθέτηση θερμομόνωσης
σε οικιστικές μονάδες και απευθύνεται σε ιδιώτες μόνιμους
κάτοικους Κύπρου:

•
•
•
•

Μειωμένο Επιτόκιο 3% χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση.
Μέγιστο Ποσό χρηματοδότησης: €10.000.
Περίοδος Αποπληρωμής μέχρι 7 χρόνια.
Εξασφαλίσεις: 1 εγγυητής.

• Χωρίς έξοδα ετοιμασίας εγγράφων και συνομολόγησης
συμβολαίων. Χρέωση €10 για την αξιολόγηση των
υπολογισμών του συντελεστή θερμοπερατότητας για
το αν πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής
απόδοσης. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στην ΟΕΒ.

• Δεν απαιτείται οποιαδήποτε συνεισφορά. Το δάνειο

καλύπτει μέχρι 100% του κόστους της θερμομόνωσης.

• Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής
του δανείου χωρίς επιβάρυνση.

• Για να εξεταστεί η αίτηση είναι απαραίτητη η προσκόμιση

προσφοράς από εταιρεία εγκατάστασης θερμομόνωσης
(που συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Εγκαταστατών
που διατηρεί η ΟΕΒ) ή υποβολή Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης (αν υπάρχει) ή ο υπολογισμός
για θερμοπερατότητα από ανεξάρτητο εμπειρογνόμωνα
ενεργειακό σύμβουλο (αν υπάρχει).

«Εγκατάσταση Θερμομόνωσης Οροφής Κτιρίου»
Σκοπός Δανείου

Θερμομόνωση
Οροφής
Κτιρίου

Εμπράγματη
Εξασφάλιση

Βασικό
Επιτόκιο
(Α)

Περιθώριο
(Β)

Συνολικό
Επιτόκιο
(Α+Β)

ΣΕΠΕ

ΟΧΙ

2,75%

0,25%

3,00%

3,02%

Σημείωση: To Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) έχει υπολογιστεί
στις 13/04/2017 για δάνειο €10.000 με εξόφληση σε 7 χρόνια, με κυμαινόμενο
επιτόκιο, το οποίο αποτελείται από το Βασικό Στεγαστικό Συνεργατικού Πιστωτικού
Τομέα 2,75% πλέον περιθώριο χωρίς αρχικά έξοδα δανείου.

Χρηματοδοτικό Σχέδιο
Ενεργειακών Αναγκών «Επιχειρείν»
ΠΡΟΪΟΝ 1
Μεγάλα Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Το δάνειο αυτό αφορά την εγκατάσταση μεγάλων
φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10MW και απευθύνεται
σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες:

• Σταθερό επιτόκιο 2,80% - 3,75% ανάλογα με το ύψος
της ίδιας συνεισφοράς.

• Περίοδος αποπληρωμής μέχρι 12 χρόνια.
• Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανάλογα με την επένδυση.
• Αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων σε όλη τη διάρκεια
του δανείου. Περίοδος χάριτος μέχρι 12 μήνες.

• Δυνατότητα πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρωμής
•
•
•
•

του δανείου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς επιπλέον
χρεώσεις για το δανειολήπτη.
Ίδια συνεισφορά τουλάχιστον 10%.
Αρχικά έξοδα δανείου: €70.
Εγγυήσεις εμπράγματων εξασφαλίσεων:
Προσωπικές / εταιρικές εγγυήσεις.
Κυμαινόμενες / πάγιες επιβαρύνσεις.
Με σκοπό την προστασία της επένδυσης σας,
το φωτοβολταϊκό σύστημα θα πρέπει να είναι
ασφαλισμένο έναντι φωτιάς, σεισμού, πλημμύρας κ.τ.λ.

Για να εξεταστεί η αίτηση είναι απαραίτητη η προσκόμιση
προσφοράς από εταιρεία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών.

ΠΡΟΪΟΝ 2
Συμμετοχή στο Σχέδιο
«Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις»
• Χρηματοδότηση για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο

•
•
•
•
•
•
•
•

κόστος για την ενεργειακή αναβάθμιση της επιχείρησης.
Η χορηγία από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατατίθεται στο δάνειο
με αποτέλεσμα τη μείωση του υπολοίπου.
Σταθερό επιτόκιο 2,80% - 3,75% ανάλογα με το ύψος
της ίδιας συνεισφοράς.
Περίοδος αποπληρωμής μέχρι 12 χρόνια.
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: €400.000.
Αποπληρωμή του κεφαλαίου και τόκων σε όλη τη
διάρκεια του δανείου με περίοδο χάριτος μέχρι 12 μήνες.
Δυνατότητα πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρωμής
του δανείου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς επιπλέον
χρεώσεις για το δανειολήπτη.
Ίδια συνεισφορά τουλάχιστον 10%.
Αρχικά έξοδα δανείου: €70.
Εγγυήσεις εμπράγματων εξασφαλίσεων:
Προσωπικές / εταιρικές εγγυήσεις.
Κυμαινόμενες / πάγιες επιβαρύνσεις.

Πίνακας Επιτοκίων Eνεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων Επιχειρήσεων
και Εγκατάστασης Μεγάλων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Σκοπός
Δανείου

Ενεργειακή
αναβάθμιση
κτηρίων
επιχειρήσεων
&
Μεγάλα
Φωτοβολταϊκά
Συστήματα

Εμπράγματη
Εξασφάλιση

Συμμετοχή
στο σχέδιο
«Θέσεις
εργασίας
για νέους»

OXI
ΝΑΙ
NAI

Συνεισφορά
Δανειολήπτη

>20%

Συνολικό
Επιτόκιο

ΣΕΠΕ

3,30% 3,35%

10%-20% 3,75% 3,81%
>20%

2,80% 2,84%

10%-20% 3,25% 3,30%

Σημείωση: To Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) έχει υπολογιστεί
στις 05/06/2015 για δάνεια €100.000 με εξόφληση σε 12 χρόνια (144 δόσεις),
με σταθερό επιτόκιο, ανάλογα με την κατηγορία και αρχικά έξοδα €70.

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει
οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει ή και να τροποποιήσει
το Σχέδιο ανά πάσα στιγμή. Το επιτόκιο και η δόση του δανείου δύναται να
τροποποιούνται από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα από καιρού εις καιρό.
Ζητήστε πληροφορίες σήμερα σε ένα από τα
250 καταστήματα του Συνεργατισμού.

www.ccb.coop.com.cy

