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Należymy do Grupy Crédit Agricole
jednej z największych grup finansowych w Europie i na świecie

Zaufanie naszych klientów i partnerów, budujemy na sile i tradycji naszej 
Grupy,

której historia sięga 1885 r.

Grupa Crédit 
Agricole to:

Nasza Grupa jest wiodącym partnerem francuskiej gospodarki w finansach.

49
KRAJÓ

W

52 mln
KLIENTÓW

Powstanie
spółdzielczej
kasy kredytowej
dla rolników

Crédit Agricole

2 Dane w prezentacji, o ile nie wskazano inaczej, przedstawiają stan na koniec

2017 r.
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Należymy do jednej z 10 największych grup

finansowych świata¹

Crédit Agricole w 
Polsce

1 Pod względem wartości aktywów wg rankingu S&P Global Market Intelligence,

maj 2018.
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Grupa Crédit Agricole w 
Polsce
Od 2001 r. odpowiadamy na potrzeby 
klientów

2,6 mln

KLIENTÓW

Proponujemy rozwiązania dopasowane do
indywidualnych potrzeb, we właściwym
czasie

karty debetowe

i kredytowe

ubezpieczenia

dla klientów i ich bliskich



Bydgoszcz 

ul. Gdańska 34

Godziny pracy: 

Pn - Pt: 10:00 do 17:00 

Zapraszamy
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Sieć sprzedaży dla agrobiznesu
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45 

mobilnych 

doradców 

AGRO



Oferta dla klientów z sektora rolnego
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 POŻYCZKA AGRO

 KREDYT AGRO W RACHUNKU BIEŻĄCYM

 FINANSOWANIE CYKLU PRODUKCJI ROLNEJ

 KREDYT POWITALNY

 KREDYT INWESTYCYJNY AGRO

 KREDYT POMOSTOWY

 KREDYT NA GOSPODARSTWO ROLNE

 KONTO AGRICOLE

 AGRO LOKATY

 UBEZPIECZENIA



Konto dla rolników AGRICOLE
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Konto, które łączy cechy rachunku 
osobistego i firmowego

 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)



Produkty oszczędnościowe AGRO
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 swoboda wpłat i wypłat bez utraty 
odsetek

 oferta codzienne zyski  z dzienną
kapitalizacją odsetek

 możliwość zasilania Rachunku 
Oszczędzam z dowolnego konta

 brak opłat za prowadzenie 
rachunku

Rachunek oszczędzam
 Lokaty terminowe –atrakcyjne 

oprocentowanie (od 30 dni do 3 lat)

 Lokata  dynamiczna – możliwość 
bezkarnego zrywania lokaty

 Lokata – Lojalni zyskują – okazja na 
wyższe zyski - podwyższone 
oprocentowanie za aktywne korzystanie z 
konta AGRICOLE

 Oferta na Nowe Środki – wpłacając nowe 
środki na lokatę klient otrzymuje wyższe 
oprocentowanie od standardowych lokat 
terminowych w Banku.

Lokaty



Kredyt obrotowy Agro w rachunku bieżącym 
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 Udzielany jest w postaci odnawialnego limitu  zwiększającego saldo dostępne na rachunku

 Oferowany jest w pięciu  formach:

 Zabezpieczony hipoteką na użytkach rolnych 

 Zabezpieczony maszyną rolniczą marki John Deere

 Bez zabezpieczeń  - regularne wpływy miesięczne lub kwartalne

 Bez zabezpieczeń – w wysokości podatku VAT finansowanej maszyny rolniczej 

 Zabezpieczony kaucją 

 Maksymalna kwota kredytu  do 4 mln zł  ( dla kredytów bez zabezpieczeń max. do 150 tys.)  

 Maksymalny okres kredytu

- kredyt zabezpieczony hipoteką 60 miesięcy

- kredyt zabezpieczony maszyną JD 24 miesiące

- kredyt bez zabezpieczeń – VAT 24 miesiące

- kredyt bez zabezpieczeń – regularne wpływy 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 



Dlaczego warto skorzystać z kredytu  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 - jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu

 brak opłaty za niewykorzystany limit



Pożyczka Agro
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 finansowanie każdego celu związanego  z bieżącą 
działalnością rolniczą 

 bez zabezpieczeń 

 maksymalna kwota kredytu 150 tys. zł

 maksymalny okres kredytu 24 miesiące



Kredyt rewolwingowy 
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 finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem produkcji w cyklach produkcyjnych: 

 produkcja roślinna: min. zakupu nawozów 
mineralnych, środków ochrony roślin, zakup 
kwalifikowanego materiału siewnego

 produkcja zwierzęca: min. zakup zwierząt 
hodowlanych, pasz, usług weterynaryjnych

 udzielany jest w postaci limitu  w rachunku       kredytowym

 kwota limitu uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy i 
kosztów produkcji

 jedna umowa kredytowa na kilka cykli produkcyjnych

 kredyt zabezpieczony cesją należności z tytułu umów sprzedaży

 jedna rata balonowa na koniec cyklu produkcyjnego

 oferowany w ramach współpracy z Partnerami: 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio1vmrrI_QAhXEORQKHa_FAU4QjRwIBw&url=http://www.sfora.pl/swiat/Piskleta-potrafia-dodawac-i-odejmowac-a4762&psig=AFQjCNGsZy7nVqWNyMQgOuV8PqhDuneQXQ&ust=1478357267982854


Kredyty inwestycyjny na zakup maszyn i urządzeń
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 kredytowanie do 90% wartości nowych maszyn i
urządzeń oraz 80% dla używanych

 okres finansowania nawet 12 lat

 sposób spłat kredytu ustalany indywidualnie

 kredyt pomostowy na finansowanie

- 100% VAT

- 100% dotacji

 finansowanie fabryczne John Deere Financial



Dlaczego warto skorzystać z kredytu inwestycyjnego na 
maszyny i urządzenia ?
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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



Współpraca z John Deere FINANCIAL
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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



Kredyt inwestycyjny na nieruchomości rolne
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 finansowanie zakupu użytków rolnych i
nieruchomości rolnych zabudowanych oraz
budowy, modernizacji, remont budynków i
budowli, będących elementami gospodarstwa
rolnego

 minimalny udział własny 10%

 maksymalny okres kredytu

- do 20 lat na użytki rolne

- 20 lat nieruchomości rolne

 Możliwa karencja w spłacie kapitału do 2 lat



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



Kredyt Powitalny
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 Kredyt konsolidacyjny udzielony w wysokości pozwalającej na spłatę zobowiązań
związanych z działalnością gospodarczą/rolniczą zaciągniętych w innych bankach

 Bank konsoliduje

- kredyty inwestycyjne

- kredyty obrotowe

- pożyczki różnego rodzaju związane z działalnością gospodarczą

- max 20% kredytu konsolidacyjnego przeznaczone na zobowiązania nie
związane z działalnością rolniczą

 maksymalny okres kredytu 10 lat



Nasi Partnerzy
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http://www.pracawdanone.pl/
http://ampol-merol.pl/
http://www.osm-sierpc.pl/
http://osadkowski.pl/
http://www.phkonrad.com.pl/


Oferta Produktów ubezpieczeniowych
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Ubezpieczenia Upraw

Concordia Agro

Agro Expert

Ochrona Prawna

Concordia Firma

Ubezpieczenie Na Życie Kredytobiorców



Dziękujemy


