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Соларната енергија е
енергија на иднината
Фотоволтаични системи
Решение за вашиот дом

Банка на вашето семејство

Развиено од:

Поддржано од:

GEFF во Западен Балкан е дел од интернационалната GEFF програма за финансирање на зелената економија на Европската Банка за
Обнова и Развој (ЕБОР), поддржана од Европската Унија.

EKO кредит за фотоволтаици од ЕВН

Зoшто соларна енергија за
Вашиот дом?

Финансирајте го Вашиот
фотоволтаичен систем со ЕКО
кредит од ШПАРКАСЕ БАНКА

Со инсталација на фотоволтаичен систем,
Вие значително:
· ќе ги намалите сопствената
потрошувачка и трошоците за
електрична енергија;
· ќе ја намалите експлоатацијата на
необновливите енергетски ресурси;
· ќе придонесете кон заштита на
животната средина и намалување на
емисијата на CO2;
· ќе ја зголемите вредноста на
Вашиот објект.

• ЕКО кредити наменети за физички
лица (домаќинства)
• Износ до 50.000 ЕУР
• Можност за грант (до 20% поврат од
инвестиционата вредност)
• Рок на отплата до 20 години
• Каматна стапка почнувајќи од 5,70%
фиксна за првите 3 години, а потоа
променлива почнувајќи од 5,90%

Одберете ги ЕВН и Шпаркасе Банка
Македонија за Ваши партнери и
поставете фотоволтаичен систем

Доколку сакате да дознаете повеќе за
поставувањето на фотоволтаичните
системи и нивната улога во домаќинствата
обратете се на gosolar@evn.mk.

ЕВН на сите заинтересирани корисници им
нуди комплетно решение за поставување
на фотоволтаични системи на принципот
„клуч на рака“, додека Шпаркасе Банка
овозможува финансирање на
фотоволтаичните системи преку ЕКО
кредитите. Тимови на професионалци од
ЕВН за Вас ќе изработат персонализирана
солуција согласно специфичните потреби
на објектот каде што сакате да поставите
фотоволтаичен систем. Во рамки на
услугата се вклучени поддршка и
консултација во поставувањето соларни
панели, селекција на соодветен модел на
фотоволтаичен систем, како и асистенција
во аплицирањето за соодветни субвенции и
кредити. Фотоволтаичните системи се
изработени од тестирани и сертифицирани
материјали, а со редовно одржување, кое е
лесно и едноставно, можат да имаат долг
животен век.
ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје,
ул. Македонија 9-11, 1000 Скопје, www.sparkasse.mk

За сите дополнителни информации во врска
со условите и начинот на финансирање
обратете се во експозитурите на Шпаркасе
Банка Македонија или во Контакт центарот
на телефонскиот број 02 3200-600.
*7,21% СВТ за потрошувачки кредит на износ од
20.000,00 ЕУР; рок на отплата 10 години; фиксна
каматна стапка од 5,80% за првите три години и
променлива каматна стапка од 6,00% за
преостанатиот период; трошоци за апликација
500,00 МКД; 2,00% провизија за одобрување на
кредитот и премија за животно осигурување за
лице на 35 години од 557,88 ЕУР (според условите
на осигурителната компанија). Врз висината на СВТ
влијае рокот на отплата на кредитот, износот на
кредитот, надоместоците за аплицирање и
обработка на барањето за кредит, премијата за
животно осигурување како и висината на
номиналната каматна стапка.
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ЕВН МАКЕДОНИЈА АД Скопје,
ул. 11-ти Октомври бр. 9, 1000 Скопје, www.evn.mk

