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Bez prowizji i z niską marżą! Tanie kredyty na realizację
planów rolników!
Autor: agroFakt.pl
Data: 20 marca 2019

Marzysz o prowadzeniu supernowoczesnego gospodarstwa? Chcesz
zainstalować ogniwa fotowoltaiczne? A może przeprowadzasz projekty
z dotacją unijną? Zapoznaj się z atrakcyjną propozycją kredytową Banku BGŻ
BNP Paribas i spokojnie realizuj wszystkie swoje plany!

• Nowoczesność zakorzeniona w tradycji
Wiemy, że w zmieniającym się świecie rolnicy starają się sprostać rosnącym wymaganiom oraz
potrzebom klientów dbając o najwyższą jakość. Modernizują swoje gospodarstwa, by były bardziej
nowoczesne i wydajne, a w związku z tym ponoszą ogromne nakłady na inwestycje i produkcję.
W Banku BGŻ BNP Paribas chcemy ułatwić im prowadzenie biznesu. Przygotowaliśmy promocję
kredytów i innych produktów finansowych dla osób prowadzących działalność rolniczą,
dzięki którym realizacja potrzeb gospodarstwa będzie łatwiejsza. W okresie promocji – od 15
stycznia do 31 maja 2019 roku – można skorzystać z wielu rozwiązań finansowych na specjalnych
warunkach.

1/4

agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Warto skorzystać!

– Przede wszystkim oferujemy kredyt tańszy, a co za tym idzie: bardziej dostępny.
Zrezygnowaliśmy z prowizji za udzielenie kredytu i obniżyliśmy marżę tak, by
oprocentowanie pożyczek było jak najbardziej korzystne – mówi Maciej Piskorski, dyrektor
Departamentu Produktów Agro w Banku BGŻ BNP Paribas. Do wyboru dajemy atrakcyjne
propozycje tanich kredytów: m.in. Agro Ekspres, Agro Progres i Unia+ dla gospodarstw.

• Kredyt Agro Ekspres

Można wnioskować o jeden kredyt lub kilka jednocześnie!
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Tym, którzy zechcą skorzystać z kredytu Agro Ekspres – udzielanego w rachunku bieżącym na
dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – marża może zostać obniżona
nawet do 0,99 procent. Warunkiem skorzystania z niskiego oprocentowania jest zawarcie polisy
ubezpieczeniowej, a wybrany wariant ubezpieczenia wpływa na wysokość marży. Maksymalna kwota
kredytu, jaką można uzyskać w ramach kredytu Agro Ekspres, to aż 2 miliony złotych.

• Kredyt Agro Progres
Na atrakcyjne warunki mogą liczyć również rolnicy, którzy planują inwestycje w zakup
i montaż ogniw fotowoltaicznych. Korzystając z propozycji Banku BGŻ BNP Paribas, nie zapłacą
prowizji, natomiast marża kredytu – po zawarciu odpowiedniego ubezpieczenia – wyniesie 3 procent.
Rolnicy, którzy zdecydują się na wdrożenie ekologicznych rozwiązań energetycznych w swoim
gospodarstwie – co przy realnych prognozach wzrostu cen za energię elektryczną jest również
rozwiązaniem istotnym z punktu ekonomicznego – mogą liczyć na kredyt w wysokości nawet 300
tysięcy złotych. Będą go mogli spłacać przez maksymalnie 10 lat. Konieczny będzie 15-procentowy
wkład własny i zabezpieczenie kredytu.

• Kredyt Unia+

Kredyty dla gospodarstw od BGŻ PNB Paribas są nagradzane przez ekspertów
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Z kolei rolnicy, którzy chcą realizować projekty współfinansowane ze środków unijnych, mogą
skorzystać z preferencyjnego kredytu Unia+ dla gospodarstw. Obecnie plany inwestycyjne
w ramach PROW wchodzą w fazę realizacji, dlatego też odpowiednia propozycja finansowa
jest kluczowa. Za udzielenie kredytu Unia+ rolnicy nie zapłacą prowizji – wymagane będzie jedynie
ubezpieczenie oraz wkład własny o równowartości co najmniej 10 procent inwestycji.

• Propozycja dla każdego
O tanie kredyty dla rolników na podanych warunkach promocyjnych mogą wnioskować
zarówno nowi, jak i obecni Klienci Banku. Warunkiem skorzystania z naszych propozycji
kredytowych przez nowych Klientów Banku jest otwarcie rachunku bieżącego w ramach Pakietu Agro
Lider z kartą debetową, a przez obecnych – wystąpienie z wnioskiem o wydanie karty debetowej,
jeżeli do tej pory nie została wydana. Rolnicy ubiegający się o finansowanie mogą wnioskować
o przyznanie wybranego kredytu bądź wszystkich rodzajów kredytów równocześnie.

Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Okres promocji obowiązuje
od 15 stycznia do 31 maja 2019 r. Promocja skierowana jest do nowych i obecnych Klientów Banku z Segmentu Klientów Biznesowych
(Mikroprzedsiębiorstw) prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie i ubiegających się o produkty objęte promocją. Podane
warunki cenowe dotyczą nowo udzielanych kredytów Agro Ekspres, Agro Progres na fotowoltaikę i Unia+, a dla nowych Klientów
również kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania. Można wnioskować o przyznanie wybranego kredytu bądź wszystkich
rodzajów kredytów równocześnie. Warunkiem skorzystania z promocji przez nowych Klientów jest otwarcie rachunku bieżącego
w Pakiecie Agro Lider za 0 zł przez 12 m-cy od podpisania Umowy z kartą debetową, a przez obecnych – wystąpienie z wnioskiem
o wydanie karty debetowej, jeżeli do tej pory nie została wydana. Dodatkowym warunkiem skorzystania z promocyjnego Kredytu Agro
Ekspres jest przeniesienie wpływu z płatności bezpośrednich na rachunek w Banku BGŻ BNP Paribas. Zastosowanie podanych
warunków cenowych możliwe jest tylko w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku kredytowego przez
Klienta. Warunki cenowe dla promocyjnych produktów kredytowych obowiązują przez okres kredytowania od dnia podpisania umowy
kredytu. Warunkiem skorzystania z niniejszej promocji jest posiadanie przez Klienta zdolności do spłaty kredytu we wnioskowanej
kwocie oraz spełnienie warunków przyznania produktu. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na warunkach określonych
w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem BGŻ BNP Paribas, działającego jako agent ubezpieczeniowy, przez Concordia Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu lub Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na
warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach i taryfie prowizji i opłat, dostępnych
w oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Bank BGŻ BNP Paribas zajął 1. miejsce i uzyskał tytuł Bank Najlepszy dla
Rolnika 2018 w rankingu przeprowadzonym (w marcu 2018 r.) przez eksperta badań rynku rolnego – firmę Martin & Jacob. Bank BGŻ BNP
Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości
wpłacony.
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