Pożyczka dla rolników
Pożyczka leasingowa AGRO to elastyczny sposób finansowania, w którym swobodnie
decydują Państwo o wszystkich parametrach pożyczki, w tym o udziale własnym, okresie
spłaty oraz wysokości rat, częstotliwości spłaty (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie z opcją
dostosowania rat do sezonowości produkcji rolnej – zgodnie ze specyfiką działalności
gospodarstwa)

Pożyczka rolnicza dedykowana jest dla:
Rolników indywidualnych, prowadzących działalność zgodnie z PKD 01:







01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.2 Uprawa roślin wieloletnich
01.3 Rozmnażanie roślin
01.4 Chów i hodowla zwierząt
01.5 Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt
01.6 Działalność usługowa, wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

Pożyczkę rolniczą można przeznaczyć na nowy i używany sprzęt rolniczy:























ciągniki rolnicze + ładowacz czołowy
kombajn zbożowy, kombajn do buraków, kombajn do ziemniaków
sieczkarnia samobieżna
opryskiwacz samobieżny
ładowarka
przyczepa rolnicza
kosiarka, opryskiwacz
prasa rolująca, prasa kostkująca
praso-owijarka, owijarka
przetrząsaczo-zgrabiarka
wóz paszowy
ładowacz czołowy
rozsiewacz do nawozów
siewnik
sadzarka
pług
agregat uprawowy, agregat uprawowo-siewny
głębosz, kultywator, wał
wóz asenizacyjny
rozrzutnik obornika
glebogryzarka, brona, gruber, włóka
Inne maszyny uprawowe

Zalety pożyczki:
 Proste zasady udzielania
 Minimum formalności
 Krótki czas przekazania środków






Elastyczne, jasne i przejrzyste warunki umowy
Możliwość ustalenia rat dopasowanych do specyfiki prowadzanej działalności rolniczej
Kompleksowa obsługa od finansowania, poprzez rejestrację, do ubezpieczenia
Opieka dedykowanego opiekuna przez cały okres pożyczki

Oferta:
 pożyczka na okres od 12 miesięcy do nawet 10 lat,
 przedmioty nowe i używane;
 udział własny 0% wartość brutto (przy spłacie równowartości VAT do 4 miesiąca od uruchomienia
pożyczki lub w przypadku cesji należności z dotacji) oraz 10% wartości brutto w pozostałych
przypadkach
 Wartość przedmiotu – bez ograniczeń
 Wartość finansowania – bez ograniczeń
 Raty – kapitał -miesięczne, kwartalne, półroczne, sezonowe; odsetki – miesięcznie
 Elastyczne, jasne i przejrzyste warunki umowy

Współpraca:
Dedykowany Opiekun doradzi w zakresie doboru parametrów pożyczki, będzie czuwać nad procedurą
zawierania umowy pożyczki oraz jest do dyspozycji przez cały czas trwania umowy, reagując na
Państwa bieżące potrzeby.

