
OFERTA BANKU BGŻ BNP PARIBAS
DLA ROLNIKÓW – KLIENTÓW AGRO MIKRO

BGŻ BNP PARIBAS



Kredyt Agro Ekspres zabezpieczony hipoteką, zapewnia producentom rolnym szybki

dostęp do środków finansowych, gdyż udzielany jest w rachunku bieżącym. Środki z

kredytu można przeznaczyć na finasowanie wydatków gospodarstwa rolnego, związanych

z jego bieżącą działalnością lub na zakup rzeczy ruchomych.

Kredyt Agro Ekspres
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Korzyści:

 wysoka kwota maksymalna kredytu – nawet do 2 mln zł (do 70% wartości 
nieruchomości rolnej),

 długi okres kredytowania – do 5 lat, z możliwością przedłużania,

 proste zasady ubiegania się o kredyt,

 wygodna forma korzystania – kredyt w rachunku bieżącym, z miesięczną spłatą odsetek, 
każdy wpływ zaliczany jest na spłatę kredytu z możliwością jego ponownego 
wykorzystania,

 dogodne warunki spłaty np. możliwość jednorazowej spłaty na koniec okresu 
kredytowania,

 niskie koszty w zakresie oprocentowania, opłat i prowizji.



Kredyt Agro Lider – zabezpieczony hipoteką na nieruchomości. Przeznaczony na dowolny

cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, dla rolników niepodlegających

ustawie o rachunkowości.

Kredyt Agro Lider
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Korzyści:

 maksymalna kwota kredytu – do 1 mln zł,

 długi okres kredytowania – do 15 lat,

 możliwość sfinansowania wszelkich nakładów bieżących związanych z produkcją rolną,

 wypłata kredytu na rachunek bieżący kredytobiorcy, bez konieczności rozliczania środków kredytowych,

 minimum formalności przy uzyskaniu i wykorzystaniu kredytu (jw.).



Kredyt Agro Progres – to elastyczny (pod kątem warunków finansowania jn.) kredyt 
inwestycyjny na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych w 
gospodarstwach rolnych.

Kredyt Agro Progres
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Korzyści:

 okres kredytowania do 30 lat,

 niski wymagany wkład własny: 

10 % - zakup gruntów rolnych 

15 % - zakup rzeczy ruchomych

20 % w pozostałych przypadkach

 karencja w spłacie kredytu do 2 lat,

 możliwość uzyskania promesy kredytowej na 12 m-cy,

 jeden kredyt na różne nakłady inwestycyjne – zakup/budowa/modernizacja 
nieruchomości rolnych, zakup rzeczy ruchomych,

 możliwość dostosowania terminów spłat rat kredytu do specyfiki działalności – w 
indywidualnych przypadkach nawet w okresach rocznych.



Kredyt Agro Rzeczówka Light na finansowanie zakupu różnorodnych rzeczowych

środków do produkcji rolnej, niezbędnych w bieżącym prowadzeniu gospodarstwa

rolnego.

Kredyt Rzeczówka (bez zabezpieczeń) 
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Korzyści:

 udzielany bez zabezpieczeń,

 okres kredytowania do 7 lat,

 kwota kredytu, zależna od poziomu bieżących kosztów produkcji - do 120 tys. zł,
 spłata kredytu w ratach miesięcznych lub kwartalnych,
 wypłata kwoty kredytu na rachunek bieżący kredytobiorcy, bez wymogu ograniczania wysokości kwoty kredytu 

podlegającej wypłacie na ww. rachunek,
 brak konieczności rozliczania kredytu fakturami czy innymi dokumentami płatności.



Kredyt Agro Konsolidacyjny  na pokrycie zobowiązań zaciągniętych w innych bankach, 

instytucjach finansowych lub ANR, m.in. na refinansowanie kredytów inwestycyjnych i 

obrotowych, kredytów gotówkowych i pożyczek wykorzystanych na inwestycje lub bieżącą 

działalność w gospodarstwie oraz na pokrycie opłat za wcześniejszą spłatę kredytów. 

Kredyt Agro Konsolidacyjny
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Korzyści:

 jedno zobowiązanie zamiast kilku dotychczasowych obciążeń,

 jeden termin spłaty dla połączonych zobowiązań,

 jedna rata, niższa niż suma dotychczasowych rat,

 dłuższy okres kredytowania,

 porządek w finansach,

 wysoka maksymalna kwota kredytu,

 możliwość otrzymania dodatkowych środków na prowadzenie gospodarstwa.

Konsolidacja zobowiązań dla klientów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie 

będzie dokonywana: kredytem Agro Progres, Agro Ekspres lub Rzeczówka.



Kredyty preferencyjne – korzystne finansowanie rozwoju gospodarstw rolnych,

szczególnie w zakresie inwestycji wpływających na wzrost dochodów i jakość produkcji.

Kredyty udzielane z dopłatami ARiMR do oprocentowania (linie PR, RR, Z, K01, K02)

lub w formie częściowej spłaty kapitału (linia MRcsk).

Kredyty preferencyjne
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Korzyści:

 długi okres spłaty – do 15 lat,

 wysokie kwoty maksymalne kredytu – od 5 do 16 mln zł (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności),

 brak prowizji i opłat w całym okresie kredytowania,

 niskie oprocentowanie po stronie kredytobiorcy (kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania),

 możliwa karencja w spłacie kredytu – do 2 lat,

 fachowe doradztwo i doświadczenie pracowników Banku przy udzielaniu i obsłudze kredytów preferencyjnych.



Kredyt Unia+ na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (w tym w 

ramach PROW 2014-2020).

Kredyt Unia+
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Korzyści:

 okres kredytowania do 15 lat,

 udział własny od 10% całkowitych kosztów przedsięwzięcia,

 oprocentowanie niższe niż w standardowym komercyjnym kredycie 
inwestycyjnym,

 możliwa karencja w spłacie kredytu do 2 lat,

 indywidualne podejście do każdego beneficjenta i wymogów instytucji 
udzielających dotacji,

 swoboda w decydowaniu o przeznaczeniu dotacji (w indywidualnych 
przypadkach),

 możliwość sfinansowania inwestycji w kwocie kosztów 
kwalifikowanych, ale także pozostałych wydatków związanych z 
inwestycją,

 promesa kredytowa na okres do 9 m-cy.



OFERTA PROMOCYJNA

DO 31 MAJA 2018R.
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Łatwiej zwyciężać na polu agrobiznesu z dodatkowymi środkami finansowymi, które można przeznaczyć na 

rozwój gospodarstwa. Przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas promocja umożliwia skorzystanie na 

specjalnych warunkach z oferty kredytów agro z ubezpieczeniem.

Okres promocji od 15 stycznia do 31 maja 2018 r. 

Dla obecnych i nowych klientów.

Specjalne warunki cenowe produktów kredytowych tj.:

Założenia ogólne Oferty Specjalnej dla Rolników
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• gwarantowana prowizja za udzielenie kredytu 0 zł

• niskie oprocentowanie WIBOR 3M + marża od 0,99%      
(dotyczy kredytu w rachunku bieżącym Agro Ekspres)

Warunkiem skorzystania z warunków promocji  jest posiadanie w Banku rachunku bieżącego w ramach Pakietu Agro Lider wraz z kartą debetową.



Udzielany w rachunku bieżącym Kredyt Agro Ekspres dostępny jest w okresie promocji z

 prowizją za udzielenie kredytu 0 zł   

oraz  z niską marżą stanowiąca część oprocentowania, której wysokość zależy od wybranego obligatoryjnego 
wariantu ubezpieczenia:

 marża  0,99% przy zawarciu polisy ubezpieczenia w Cardif, tj. ubezpieczenia na życie, NNW i 
poważne zachorowanie lub ubezpieczenia na życie i poważne zachorowanie

 marża 2,99% przy zawarciu polisy ubezpieczenia w Cardif, tj. ubezpieczenia na życie
 marża 3,99% przy zawarciu polisy ubezpieczenia w Concordii, tj. NNW w wersji VIP

Kredyt Agro Ekspres
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Pozostałe cechy Kredytu Agro Ekspres:

• udzielany w rachunku bieżącym - każdy wpływ środków na rachunek  zaliczany jest na spłatę kredytu i umożliwia jego 

ponowne wykorzystanie

• na dowolny cel związany z gospodarstwem, w szczególności na zakup środków do produkcji rolnej oraz spłatę 

zadłużenia w innych bankach

• zabezpieczony hipoteką

• zapewnia szybki dostęp do środków finansowych

• wysoka maksymalna kwota kredytu - nawet do 2 mln zł

• okres kredytowania – do 5 lat z możliwością odnowienia.

GŻ BNP Paribas.



Przeznaczony na sfinansowanie szerokiego zakresu przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych 
w gospodarstwie  Kredyt Agro Progres dostępny jest w okresie promocji z 

 prowizją za udzielenie kredytu 0 zł

oraz  stanowiącą część oprocentowania 

 marżą  4,3% przy zawarciu polisy ubezpieczenia w Concordii, tj. ubezpieczenia 
sprzętu/majątku/budynków/życia i zdrowia w wersji VIP 

Kredyt Agro Progres
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Pozostałe cechy Kredytu Agro Progres:

 na różnorodne inwestycje w gospodarstwie, m.in. na zakup ziemi

 długi okres kredytowania – nawet do 30 lat

 negocjowany wkład własny – min. 10% przy zakupie gruntów rolnych

 możliwość dostosowania terminów spłat rat kredytu do specyfiki działalności 

(w indywidualnych przypadkach nawet  w okresach rocznych)

 karencja w spłacie kredytu do 2 lat

 możliwość uzyskania promesy kredytowej na 12 m-cy

 jeden kredyt na różne nakłady inwestycyjne – zakup/budowa/modernizacja nieruchomości rolnych, zakup rzeczy 

ruchomych. 



Przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą Kredyt Agro Lider 
dostępny jest w okresie promocji z 

 prowizją za udzielenie kredytu 0 zł

oraz  stanowiącą część oprocentowania 

 marżą  5,0% przy zawarciu polisy ubezpieczenia w Concordii, tj. ubezpieczenia 
sprzętu/majątku/budynków/życia i zdrowia w wersji VIP 

Kredyt Agro Lider
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Pozostałe cechy Kredytu Agro Lider:

 dla gospodarstw rolnych prowadzonych od min. 12 m-cy, 

 zabezpieczony hipoteką na nieruchomości

 możliwość sfinansowania wszelkich nakładów bieżących związanych z produkcją rolną

 wysoka kwota kredytu – nawet do 1 mln zł

 okres kredytowania do 15 lat

 raty miesięczne lub kwartalne

 bez konieczności przedstawiania prognoz finansowych

 wypłata kredytu na rachunek bieżący Kredytobiorcy, bez konieczności rozliczania środków kredytowych.



DZIĘKUJEMY!
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Magdalena Grochowska

Menedżer Bankowości Biznesowej

Tel. 785 902 565

bgzbnpparibas.pl

http://www.bgzbnpparibas.pl/

