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Departament Klienta Biznesowego

• Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit 
– wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

• Działa w Polsce od ponad  80 lat i posiada stabilną pozycję rynkową.

• Wspiera rozwój polskiej gospodarki, w tym rynek produkcji żywności i przetwórstwa.

• Umożliwia skorzystanie z rachunku w każdej z ponad 1 000 placówek w całej Polsce.

• Udostępnia ponad 5 500 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie.

• Udziela profesjonalnego wsparcia oraz doradztwa finansowego w zakresie doboru usług i produktów 
bankowych.

• Oferuje kompleksową ofertę produktową.

O BANKU
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KREDYTY OBROTOWE I INWESTYCYJNE

• Kredyty obrotowe przeznaczone na zakup środków do produkcji rolnej to dodatkowe 
pieniądze na finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego.

• Kredyty inwestycyjne przeznaczone mogą być na maszyny, urządzenia lub nieruchomości 
związane z działalnością rolniczą.
− Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku – 0 zł
− Prowizja przygotowawcza – 1 %
− Marża – negocjowana indywidualnie

− Przeniesienie kredytów z innego banku – bez opłat i prowizji

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW:

• Dodatkowe środki na finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego.

• Szybka decyzja kredytowa.

• Uproszczone zasady udzielenia kredytu. 

PRODUKTY KREDYTOWE OFEROWANE ROLNIKOM
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KREDYTY OBROTOWE DLA ROLNIKÓW

Kredyt w rachunku
bieżącym

• Cel: pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności rolniczej
• Okres kredytowania do 12 miesięcy
• Max. kwota nie wyższa niż:

− średnie miesięczne wpływy na rachunek za okres ostatnich 12 miesięcy
− 10% rocznych przychodów ze sprzedaży (do przychodów ze sprzedaży nie zalicza się przychodów z tytułu dopłat 

bezpośrednich) za ostatni rok obrotowy
• Waluta: PLN

Standardowy 
kredyt obrotowy 

w rachunku kredytowym

• Cel: finansowanie wydatków związanych z produkcją, hodowlą lub uprawą produktów rolnych 
• Okres kredytowania do 12 miesięcy (36 miesięcy w przypadku produkcji mięsa wołowego)
• Max. kwota kredytu, mniejsza z kwot:

− 60% rocznych przychodów ze sprzedaży - w przypadku sadownictwa 
− 40% rocznych przychodów ze sprzedaży – dla pozostałej produkcji rolnej 
− 80% zweryfikowanej wartości spodziewanych wpływów z finansowanej działalności

• Waluta: PLN, EUR, USD
• Max. kwota kredytu odnawialnego nie może przekroczyć 20% rocznych przychodów ze sprzedaży 

Kontraktowy 
kredyt obrotowy 

w rachunku kredytowym

• Cel: finansowanie wydatków z tytułu realizacji umów kontraktacyjnych zawartych przez rolnika z odbiorcami 
produktów rolnych

• Okres kredytowania do 12 miesięcy (36 miesięcy w przypadku produkcji mięsa wołowego)
• Max. kwota kredytu, mniejsza z kwot:

− 60% rocznych przychodów ze sprzedaży - w przypadku sadownictwa 
− 40% rocznych przychodów ze sprzedaży – dla pozostałej produkcji rolnej 
− 80% zweryfikowanej wartości umowy kontraktacyjnej

• Waluta: PLN, EUR, USD
• Max. kwota kredytu odnawialnego nie może przekroczyć 20% rocznych przychodów ze sprzedaży 
• Dodatkowe zabezpieczenie w formie przelewu wierzytelności z finansowanego kontraktu
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KREDYTY INWESTYCYJNE DLA ROLNIKÓW

Standardowy kredyt 
inwestycyjny

• Cel: finansowanie inwestycji rozwojowych, modernizacyjnych i odtworzeniowych np. zakup maszyn, środków 
transportu, budowa, rozbudowa gospodarstwa rolnego, zakup stada podstawowego 

• Okres kredytowania: 
− 7 lat, ale nie dłużej niż okres amortyzacji dla przedmiotu inwestycji bądź 
− 10 lat w przypadku budowy, modernizacji gospodarstwa rolnego 

• Max. kwota kredytu:
− 80% wartości netto inwestycji dla płatnika VAT
− 70% wartości brutto inwestycji w pozostałych przypadkach

• Waluta: PLN, EUR i USD

Prosty kredyt inwestycyjny 
(AGROSIL) 

• Cel: finansowanie zakupu środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) tj. nowych i używanych maszyn 
i urządzeń rolniczych oraz pojazdów rolniczych i środków transportu

• Okres kredytowania: 7 lat, ale nie dłużej niż okres amortyzacji dla przedmiotu inwestycji
• Max. kwota kredytu: 300 TPLN

− 80% wartości netto inwestycji dla płatnika VAT
− 70% wartości brutto inwestycji w pozostałych przypadkach

• Waluta: PLN, EUR i USD
• Zabezpieczenie: zastaw bądź przewłaszczenie na przedmiocie kredytowania

Kredyt inwestycyjny
na zakup ziemi

• Cel: finansowanie zakupu użytków rolnych tj. gruntów rolnych, sadów, łąk, pastwisk
• Okres kredytowania: 10 lat
• Max. kwota kredytu: 70% wartości inwestycji 
• Waluta: PLN
• Zabezpieczenie: hipoteka na kredytowanej nieruchomości
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KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI ARiMR 
ORAZ INWESTYCYJNE NA PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE

Kredyty z dopłatami ARiMR  
do oprocentowania

• Kredyty inwestycyjne dla rolników i firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego z dopłatami Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania,

• Okres kredytowania – do 20 lat; maksymalna kwota kredytu – 4 mln PLN (gospodarstwa rolne), 8 mln PLN (działy 
specjalne) oraz 16 mln PLN (przetwórstwo),

• Aktualne oprocentowanie: 4,125% (stopa redyskontowa NBP x 1,5), z czego Klient płaci 3%.

Kredyty z dopłatami ARiMR 
do kapitału

• Kredyty inwestycyjne dla rolników z częściową spłatą kapitału ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa,

• Okres kredytowania – 5-10 lat; maksymalna kwota kredytu – 4 mln PLN,
• Dopłaty do kapitału – maksymalnie 35% kwoty kredytu i nie więcej niż 75 000 PLN.

Kredyt Unia
• Kredyty inwestycyjne dla rolników i firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego realizujących projekty 

współfinansowane ze środków UE (głównie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),
• Maksymalna kwota kredytu zależna od wartości projektu oraz zdolności kredytowej Klienta,
• Nowe programy unijne w ramach budżetu na lata 2014-2020 zostaną uruchomione najwcześniej pod koniec roku. 

Departament Klienta Biznesowego
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FINANSOWANIE MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ POJAZDÓW WYKORZYSTYWANYCH W DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

• Raty dostosowane do potrzeb – już przy składaniu wniosku o leasing można wskazać miesiące z wyższą ratą i te, 

w których opłata ma być niższa, aby dostosować koszty do sezonowości przychodów.

• Elastyczność w nagłych sytuacjach – w okresie, kiedy firma potrzebuje więcej środków na inwestycje, możliwe 

jest jednorazowe zmniejszenie raty leasingowej nawet do 100 PLN na kolejne 3 miesiące bez dodatkowych opłat.

• Tarcza podatkowa – można jednorazowo zwiększyć ratę leasingową o 100% nawet na kolejne 3 miesiące. 

Wówczas firma wykaże większe koszty uzyskania przychodu.

• Przyjazne płatności – za pośrednictwem bankowości internetowej można otrzymywać informacje o wystawionej 

fakturze i po akceptacji automatycznie zlecić zapłatę.

OFERTA LEASINGOWA
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KARTA KREDYTOWA MOTO BIZNES

 Zwrot 0,5% wydanej kwoty za wszystkie transakcje realizowane na 

stacjach paliw w Polsce.

 0 zł za wydanie karty i użytkowanie w pierwszym roku oraz 

kolejnych latach (jeżeli średniomiesięczna wartość transakcji 

bezgotówkowych dokonywanych kartą w  ciągu ostatnich 12 

miesięcy będzie wynosiła min. 1500 zł).

 Nieoprocentowany kredyt nawet do 47 dni.

 Bezpłatny pakiet ubezpieczeń: pomoc medyczna, „Car assistance”.

KARTA KREDYTOWA 
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PAKIET MÓJ BIZNES MOBILNY
Dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą o rocznych przychodach do 1,5 mln zł:
• 0 zł za otwarcie i prowadzenie przez pierwsze 6 miesięcy (po  pierwszych 6 miesiącach opłata wynosi 

0 zł, w przypadku wpływów na rachunki klienta min. 2000 zł miesięcznie).
• 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na całym świecie.
• 0 zł za wpłaty gotówkowe (przez pierwsze 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia 

na kolejne 12 miesięczne okresy).
• 4 zł za przelewy papierowe (przez pierwsze 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia 

na kolejne 12 miesięczne okresy).

PAKIET MÓJ BIZNES DYNAMICZNY
Dla klientów o rocznych przychodach powyżej 1,5 mln zł:

• 0 zł za otwarcie i prowadzenie przez pierwsze 12 miesięcy.

• 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów Banku Pekao S.A., Euronet i Grupy UniCredit.

• 0 zł za wpłaty gotówkowe (przez pierwsze 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia 

na kolejne 12 miesięczne okresy).

• 4 zł za przelewy papierowe (przez pierwsze 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia 

na kolejne 12 miesięczne okresy).

PAKIETY KONT DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB ROLNIKÓW
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Rachunek oszczędnościowy Dobry Zysk dla Firmy jest elastycznym rachunkiem łączącym swobodę 
korzystania ze środków na rachunku.  

Korzyści:
• Oszczędność czasu na ponowne otwarcie lokaty terminowej.
• Łatwy i szybki dostęp do pieniędzy (Oddziały, PekaoFirma24).
• Wypłata pełnej kwoty naliczonych odsetek niezależnie od terminu wycofania środków.
• Nieograniczony okres oszczędzania.

LOKATY STANDARDOWE 

• Dostępne za pośrednictwem bankowości internetowej. 

• 7, 14, 21 dni oraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy.

• W PLN i innych walutach.

LOKATY INDYWIDUALNIE NEGOCJOWANE 

• Kwoty od 25 000 PLN.

• Oprocentowanie negocjowane indywidualnie.

• Otwierane są na okres od 2 do 365 dni włącznie.

DEPOZYTY
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BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PekaoFirma24 umożliwia kompleksowe zarządzanie środkami finansowymi 
przez Internet i telefon z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

• Rachunek chronią m.in. unikalny identyfikator, hasło maskowane.
• Wszystkie operacje wymagają autoryzacji.
• Intuicyjna i ergonomiczna nawigacja sprawia, że system jest łatwy i przyjazny w obsłudze.
• System jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w polskiej i angielskiej wersji i językowej.

BANKOWOŚĆ MOBILNA PekaoFirma24 to dostęp przez smartfona lub tablet do rachunków 
i produktów bankowych w ramach bankowości elektronicznej PekaoFirma24.

• Aplikacja mobilna umożliwia w pełni transakcyjną obsługę finansów.  
• Część informacyjna aplikacji jest dostępna bez logowania.
• Korzystanie z aplikacji jest BEZPŁATNE.
• W systemie dostępny Moduł Leasingowy!!! Moduł pozwala na pełne zarządzanie płatnościami leasingowymi.

BANKOWOSĆ INTERNETOWA I MOBILNA
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PeoPay mPOS jest bezpłatną aplikacją Banku Pekao S.A. przeznaczoną dla przedsiębiorców do przyjmowania 
płatności mobilnych w telefonach komórkowych szybko, łatwo i wygodnie.

Jak działa?
Przyjmowanie płatności bezgotówkowych umożliwiają wyświetlane na ekranie smartfona QR kody 
lub usługa NFC (bezprzewodowa komunikacja bliskiego zasięgu). Wystarczy zbliżyć telefon i już zapłacone!

Korzyści:
• Przyjmowanie płatności w każdym miejscu.
• Aplikacja jest łatwa i intuicyjna w obsłudze.
• Bezpieczeństwo zgromadzonych środków.

Ile to kosztuje?
• Brak opłat za zainstalowanie i korzystanie z aplikacji, brak opłat za dzierżawę terminala.
• Prowizje od przyjmowanych płatności są istotnie niższe niż w przypadku przyjmowania 

płatności kartowych.

APLIKACJA PEOPAY MPOS DO PRZYJMOWANIA PŁATNOŚCI

1 opcja 2 opcja 3 opcja

Jeżeli Klient posiada / założy rachunek (dowolny pakiet 
Mój Biznes) w Banku Pekao i skieruje na niego 
płatności z aplikacji PeoPay mPOS

0,39% + 0,05 PLN 0,65% 0,15 PLN

Jeżeli Klient nie posiada rachunku w Banku Pekao/ nie 
skieruje na niego płatności z aplikacji PeoPay mPOS

0,65% + 0,05 PLN 0,90% 0,25 PLN
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KORZYŚCI POZABANKOWE – OFERTA PRODUKTÓW/ USŁUG PARTNERÓW BANKU 
W RAMACH PAKIETU TRWAŁYCH KORZYŚCI

Departament Klienta Biznesowego

Bank Pekao S.A. , jako pierwszy bank w Polsce rozpoczął 
współpracę z renomowanymi firmami, dzięki czemu 
Klienci otrzymują:

• dostęp do wysokiej, jakości usług w jednym miejscu, na 
niezwykle atrakcyjnych warunkach,

• możliwość wypróbowania wielu produktów / usług 
Partnerów Banku bezpłatnie lub za 1zł.

• zakup produktów/usług Partnerów Banku taniej niż 
bezpośrednio u Partnerów Banku,

• skorzystanie z bezpłatnych szkoleń.
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• Kompleksowa oferta kredytowa obejmująca finansowanie bieżące – w tym kredyt 

w rachunku bieżącym a także leasing.

• Elastyczny proces kredytowy i szybka decyzja.

• Bieżące wsparcie dedykowanego Doradcy – jeden kontakt w Banku.

• Nowoczesny, wyjątkowo bezpieczny system bankowości elektronicznej PekaoFirma24.

• Bankowość mobilna - dostęp do rachunku i produktów bankowych 

przez smartfona lub tablet.

• Dodatkowe korzyści poza bankowe.

DLACZEGO PEKAO TO DOBRY WYBÓR DLA SEKTORA ROLNICZEGO



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Kalina Iglikowska
TEL: 691 202 627


