
Τράπεζα Κύπρου: Τρία νέα πράσινα δάνεια 

 

Με τρεις νέους τύπους δανείων ενισχύει την πράσινη πολιτική της για στήριξη του 
περιβάλλοντος η Τράπεζα Κύπρου κάτω από τη γενικότερη δράση «Φύσει υπεύθυνη». 
Όπως εξήγγειλε ο γενικός διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Κύπρου, Χάρης Πουαγκαρέ, η 
σειρά πράσινων δανείων θα περιλαμβάνει: 
 
α. Στεγαστικό δάνειο 
 
Θα δίδεται για σπίτια τα οποία κατέχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Α. Σύμφωνα 
με τον κ. Πουαγκαρέ, τα συγκεκριμένα δάνεια απαλλάσσονται όλων των εξόδων όπως 
διεκπεραίωσης και τυχόν εκτιμήσεων. Συγκεκριμένα, για ένα δάνειο 100χιλ. ευρώ μπορούν 
να εξοικονομηθούν μέχρι 1000 ευρώ. 
 
β. Δάνειο για αγορά οικολογικού αυτοκινήτου 
 
Όπως εξήγησε ο κ. Πουαγκαρέ, στο συγκεκριμένο δάνειο θα δίδεται bonus μέχρι 500 ευρώ 
ανάλογα με την αξία του αυτοκινήτου. 
 
γ. Δάνειο για αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σπίτια.              
 
Για τα συγκεκριμένα δάνεια θα υπάρχει προνομιακή τιμολόγηση στη χορήγηση. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η τηλεοπτική διαφημιστική για τα τρία προϊόντα θα προβληθεί για 
πρώτη φορά το βράδυ της Τετάρτης. 
Πρόκειται για τρία σύγχρονα προγράμματα χρηματοδότησης, τα οποία αποτελούν μια 
μακροπρόθεσμη επένδυση στο περιβάλλον, τόνισε ο διευθυντής της λιανικής, 
εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα. «Με ανταγωνιστικά επιτόκια, άμεσες διαδικασίες, 
ευελιξία και διαφάνεια, οι πελάτες μας μπορούν να επωφεληθούν από τους προνομιακούς 
μας όρους και να γίνουν ‘‘οικολογικά - ενεργοί’’ πολίτες». 
Σε συνέχεια της δωρεάς το 2008, αξίας €370,000, η Τράπεζα ενισχύει περαιτέρω τις 
προσπάθειες του Ταμείου Θήρας στην πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών ανακοινώνοντας 
την αγορά 5 νέων πυροσβεστικών οχημάτων, μέσω δωρεάς αξίας €100.000.   
Η παράδοση των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί αρχές Φεβρουαρίου, από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο του Συγκροτήματος κ. Αντρέα Ηλιάδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή 
Συλικιώτη. 
Εκτός αυτού, θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός των ιστορικών κέντρων των πόλεων της 
Λάρνακας και της Πάφου, σε συνεργασία με τους Δήμους των πόλεων. 
Ακόμη, η Ετήσια Έκθεση του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου θα κυκλοφορήσει 
φέτος, όπως και πέρσι, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, εξοικονομώντας τεράστιες 
ποσότητες χαρτιού και ενέργειας. 
Τέλος, σημείωσε, για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού, «δημιουργήσαμε ένα microsite 
που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για όλες τις προαναφερόμενες ενέργειες και κινήσεις 
που κάναμε για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο μπορείτε να επισκεφθείτε μέσω 
της ιστοσελίδας της Τράπεζας, στο κεφάλαιο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη/Περιβάλλον» ή 
www.bankofcyprus.com.cy/environment».  
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