PARTNERZY NASZYCH PARTNERÓW
SĄ NASZYMI PARTNERAMI

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z KOMPLEKSOWEJ OFERTY PRZYGOTOWANEJ
DLA PARTNERÓW FIRMY

BIN SP. Z O.O.

Specjalne warunki na kredyt przeznaczony na sfinansowanie zakupu silosów
zbożowych z wyposażeniem od firmy BIN Sp. z o. o. bądź autoryzowanego
dystrybutora BIN Sp. z o. o.

opłata za rozpatrzenie wniosku: 0%
rabat handlowy udzielony przez firmę BIN Sp. z o. o. pokrywa koszt odsetek
i prowizji kredytu

WARUNKI KREDYTÓW UDZIELANYCH NA ZAKUP SILOSÓW
Kredyt nieodnawialny na 12 lub 24 miesiące
Kwota kredytu – do 100 000 złotych,
Spłata kredytu – w okresach miesięcznych lub kwartalnych,
W przypadku kredytów z terminem spłaty 12 miesięcy – wymagany jest wkład własny 10% wartości brutto
zakupywanego silosu zbożowego z wyposażeniem,
W przypadku kredytów z terminem spłaty 24 miesiące – wymagany jest wkład własny 25% wartości brutto
zakupywanego silosu zbożowego z wyposażeniem,
Wypłata kredytu następuje w formie bezgotówkowej na podstawie przedłożonych faktur oraz po przedstawieniu
potwierdzenia zapłaty wkładu własnego przez Kupującego na rzecz BIN sp. z o.o.

PARTNERZY NASZYCH PARTNERÓW
SĄ NASZYMI PARTNERAMI

POŻYCZKA EKSPRESOWA AGRO
Pożyczka ekspresowa Agro przeznaczona na dowolny cel związany z prowadzona działalnością rolniczą,
bez konieczności dokumentowania wydatków,
Okres kredytowania – od 12 do 60 miesięcy,
Kwota pożyczki – min. 5 tys. PLN, max. 100 tys. PLN

KREDYTY INWESTYCYJNE NA SFINANSOWANIE M.IN:
inwestycji rozwojowych, modernizacyjnych i odtworzeniowych np. zakup maszyn, środków transportu, budowę,
rozbudowę gospodarstwa rolnego, zakup stada podstawowego;
zakupu środków trwałych tj. nowych i używanych maszyn i urządzeń rolniczych oraz pojazdów rolniczych i środków
transportu;
zakupu użytków rolnych tj. gruntów rolnych, sadów, łąk, pastwisk.
okres kredytowania – do 7 lat – maszyny, urządzenia i pojazdy rolnicze, do 10 lat – zakup, budowa, modernizacja
budynków i budowli gospodarczych;
maksymalna kwota - 80% wartości inwestycji netto (dla płatników podatku VAT), 70% wartości inwestycji brutto dla
pozostałych.

KREDYTY OBROTOWE – W RACHUNKU BIEŻĄCYM I W RACHUNKU KREDYTOWYM
przeznaczone na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności oraz na finansowanie wydatków
związanych produkcją, hodowlą lub uprawą produktów rolnych, np. zakup nawozów, pasz, srodków ochrony roślin,
a także na pokrycie wydatków z tytułu realizacji umów kontraktacyjnych zawartych przez rolnika z odbiorcami
produktów rolnych.

KARTA AGRAR
Karta dedykowana osobom prowadzącym działalność związaną z rolnictwem oraz firmom z branży
rolno – spożywczej.
Dzięki atrakcyjnym zniżkom u partnerów, posiadacze karty agrar kupują taniej: środki ochrony roślin, części
zamienne do maszyn i urządzeń rolniczych, paliwo, markowy samochód, wakacje itd.
Karta Agrar wydawana jest do konta lub jako karta kredytowa. Karta debetowa wydawana jest do rachunku,
do którego możesz mieć dostęp również przez internet.
Dowiedz się więcej o Karcie Agrar na stronie www.agrarkartapekao.pl, podczas rozmowy z doradcą
lub w placówkach Banku Pekao S.A.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu finansowania po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w
niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

