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POLSKA TRZECIM RYNKIEM W EUROPIE
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Polska jest 3., po Francji i 

Włoszech, najważniejszym 

rynkiem CA w Europie

Silna międzynarodowa marka
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Zapraszam na krótką podróż po                

Credit Agricole



Linia Agrobiznesu w Credit Agricole  
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Wyspecjalizowani

i mobilni doradcy 
klienta 

agrobiznesowego

Współpraca z 
ogólnopolskimi 

partnerami

Konkurencyjna 
oferta 

produktowa
45 mobilnych 

doradców AGRO



To ekspert z branży rolniczej

To fachowiec z zakresu ekonomiki gospodarstw rolnych

Wyposażony w stosowne narzędzia i wiedzę by rozpoznać potrzeby 
finansowe gospodarstwa

Analiza finansowa odbywa się w gospodarstwie Klienta

Struktura finansowanie zostaje dobrana do potrzeb gospodarstwa

Nasze motto brzmi:

…Doradca Agrobiznesowy nie sprzedaje

Doradca Agrobiznesowy pomaga klientom kupić…

Kim jest Doradca Agrobiznesowy w Credit Agricole                    
i dlaczego warto się z nim spotkać ?
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Do dyspozycji klientów rówież

Placówki Credit Agricole na Pomorzu:

- Gdańsk, 
- Pruszcz Gdański, 
- Starogard Gdański, 
- Tczew, 
- Chojnice, 
- Gdynia, 
- Kartuzy, 
- Kościerzyna, 
- Lębork,
- Rumia, 
- Sopot, 
- Wejherowo, 
- Malbork, 
- Kwidzyn, 
- Słupsk

Str. 6 - 2016-
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460 placówek bankowych dostępnych dla 

klientów na terenie całej Polski.



Finansowanie krótkoterminowe
Pożyczka AGRO na bieżącą działalność

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy na cykle produkcyjne

Finansowanie średnio i       
długoterminowe

Kredyt na nieruchomości rolne

Kredyt na użytki rolne

Kredyt inwestycyjny na środki trwałe

AGRO lokaty

Bezpłatne konto AGRICOLE 

Ubezpieczenia CONCORDIA

Produkty oferowane klientom z sektora rolnego
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Konto dla rolników AGRICOLE
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0 zł za prowadzenie rachunku

0 zł wpłaty i wypłaty gotówkowe

0 zł za przelewy w automatycznym 
serwisie  telefonicznym , a 1 zł za 
Internet

0 zł za wypłaty z bankomatów w całej 
Polsce

0 zł za otwarcie i prowadzenie 
rachunku oszczędzam

0 zł za użytkowanie karty (kwota tran. 
> 500 zł)



udzielany jest w postaci odnawialnego limitu  zwiększającego saldo dostępne na rachunku

oferowany jest w dwóch formach:

zabezpieczony hipoteką na użytkach rolnych 

zabezpieczony kaucją 

kwota kredytu wyznaczana jest na podstawie przychodów rocznych oraz dopłat bezpośrednich

maksymalna kwota kredytu 2 mln zł 

maksymalny okres kredytu

kredyt zabezpieczony hipoteką 60 miesięcy

kredyt zabezpieczony kaucją 12 miesięcy

z możliwością odnowienia na kolejny okres bez konieczności spłaty przed terminem 
odnowienia

0 zł prowizji od niewykorzystanej części limitu  kredytowego tzw. opłata za gotowość  

Kredyt obrotowy Agro w rachunku bieżącym 
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dowolny cel kredytowania bez konieczności dokumentowania wykorzystania 
środków - przeznaczenie zgodnie z bieżącymi potrzebami gospodarstwa 
rolnego

brak ustalonego harmonogramu spłat - spłata zgodnie z bieżącymi 
możliwościami gospodarstwa rolnego

możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu bez konieczności jego spłaty      
w okresie funkcjonowania umowy

możliwość odnowienia kredytu na kolejny okres bez konieczności jego   
jednorazowej spłaty przed terminem odnowienia

naliczanie odsetek, stanowiących koszt uzyskania przychodu i pomniejszających 
podstawę do opodatkowania jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu

brak opłaty za niewykorzystany limit

Dlaczego warto skorzystać z kredytu  w rachunku 
bieżącym?
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kredytowanie do 90% wartości nowych 

maszyn i urządzeń oraz 80% dla używanych

okres finansowania do 9 lat

maksymalna kwota kredytu 2 mln zł

0 zł prowizji za rozpatrzenie wniosku 
kredytowego 

możliwość  też skredytowania prowizji za 

udzielenie kredytu

sposób spłat kredytu ustalany  

indywidualnie

kredyt pomostowy na finansowanie 

100% VAT

100% dotacji 

Kredyty inwestycyjny na zakup maszyn i urządzeń
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finansujemy każdorazowo VAT

klienci z dotacjami unijnymi dostają u nas finansowanie 100% wartości 
brutto maszyny lub urządzenia

brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego

za wcześniejszą spłatę VAT i dotacji w kredycie pomostowym nie 
pobieramy prowizji

Dlaczego warto skorzystać z kredytu inwestycyjnego na 
maszyny i urządzenia?
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Credit Agricole zapewnia finansowanie fabryczne                    
dla marki John Deere
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dzięki współpracy w ramach Programu John Deere Financial między Credit Agricole Bank 
możesz skorzystać z wyjątkowo wygodnych i atrakcyjnych form finansowania maszyn i 
urządzeń rolniczych

u autoryzowanego dealera John Deere zamówisz sprzęt i złożysz wniosek o finansowanie, 
pozostałe formalności możesz dopełnić w swoim gospodarstwie



finansowanie zakupu użytków rolnych i 

nieruchomości rolnych zabudowanych oraz 

budowy, modernizacji, remont budynków  

budowli, będących elementami 

gospodarstwa rolnego

maksymalna kwota kredytu 5 mln zł

minimalny udział własny 10%

maksymalny okres kredytu

do 30 lat na użytki rolne

15 lat nieruchomości rolne

możliwa karencja w spłacie kapitału do  2 lat 

Kredyt inwestycyjny na nieruchomości rolne
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Dlaczego warto skorzystać z kredytu na zakup gruntów 
rolnych? 
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długi okres kredytowania do 30 lat 

kredytujemy nawet do 90% wartości 
kupowanej ziemi

nawet przez 2 lata możesz nie spłacać 
pożyczonego kapitału

zabezpieczeniem spłaty kredytu jest

hipoteka ustanowiona na zakupionych

gruntach rolnych



maksymalna kwota kredytu do 0,5 mln zł

jedna decyzja kredytowa na 12 miesięcy 
obejmuje max 4 cykle produkcyjne rocznie

kredyt zabezpieczony cesją należności z tytułu 
umów sprzedaży, bądź hipotecznie

jedna rata balonowa na koniec cyklu 
kredytowania

0 zł prowizji za rozpatrzenie wniosku 
kredytowego

Pożyczka Agro na cykle produkcyjne, m.in Trzody Chlewnej

2016-11-14 16Credit Agricole Bank Polska S.A.



Przykład kosztów pożyczki na cykl produkcji rolnej dla tuczu otwartego                                    
we współpracy Credit Agricole z Animexem

Okres tuczu 4 mce,
Ilość kupowanych warchlaków w jednym cyklu – 1000 szt.
Cena warchlaka – 220 pln
Ilość cykli w roku - 3

Prowizja Banku – 1 %, lecz nie więcej niż 1000 pln

Marża banku – 3 % + WIBOR 3 M ( 1,7 % ) = 4,7 % ( koszt kredytu w skali 1 roku )

Udzielony kredyt: 1000 x 220 pln x 3 cykle = 660 tys. zł

Łączne koszty dla klienta: 11 .198 zł, a w tym:
- Prowizja: 1000 pln

- Odsetki 10.198 pln

3,73 zł 
tyle producent dokłada do kredytowania 1 warchlaka

Pożyczka Agro na cykle produkcyjne Trzody Chlewnej
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Lista produktów wybranych dla Credit Agricole:

Produkty Ubezpieczeniowe dla rolnictwa 
w ofercie Credit Agricole
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Ubezpieczenia Upraw

Concordia Agro

Agro Expert

Ochrona Prawna

Concordia Firma

Ubezpieczenie Na Życie Kredytobiorców



Nasi główni Partnerzy
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http://www.phkonrad.com.pl/
http://www.phkonrad.com.pl/
http://www.feerum.pl/
http://www.feerum.pl/
http://ampol-merol.pl/
http://ampol-merol.pl/


Zapraszamy do kontaktu:

Izabella Kuliniak

ikuliniak@credit-agricole.pl

512 191 827

Juliusz Zubkiewicz

jzubkiewicz@credit-agricole.pl

512 191 884

Credit Agricole Bank Polska S.A.
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