
LP Nazwa produktu Oprocentowanie
1 Odnawialny w RB 10 % stałe
2 Obrotowy do 1 roku 10 % stałe
3 Obrotowy powyżej 1 roku WIBOR 3M + 6,60 p.p.
4 Ogólnorolniczy w RB WIBOR 3M + 3,00 p.p.
5 Inwestycyjny WIBOR 3M + 3,50 p.p.
6 Obrotowy zakup środków rzeczowych do produkcji rolnej WIBOR 3M + 5,50 p.p.
7 Pomocowy WIBOR 3M + 3,00 p.p.
8 Inwestycyjny (połączony z kredytem 0 % na VAT) WIBOR 3M + 2,50 p.p.

9 Obrotowy na sfinansowanie podatku VAT (produkt łączony wraz z 
produktem wskazanym w pkt. 8)

0%

10 Inwestycyjny SGB Agro WIBOR 3M +  2,50 p.p. do 4,50 p.p.
11 Inwestycyjny unijny WIBOR 3M + 2,00 p.p.
12 Inwestycyjny preferencyjny z dopłatami ARiMR WIBOR 3M + 2,50 p.p.
13 Obrotowy wznowienie produkcji po klęsce WIBOR 3M + 3,50 p.p.

stawka dla kredytów preferencyjnych

Kredyty preferencyjne inwestycyjne:

2) ARiMR w pozostałej części, w formie dopłat do oprocentowania.

Kredyty preferencyjne obrotowe:
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2)     ARiMR w pozostałej części, w formie dopłat do oprocentowania

KREDYTY DLA ROLNIKA

WIBOR 3M - stawka ogłaszana jako kwotowanie z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału  poprzedzającego kwartał naliczania 
odsetek.  Zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem każdego kwartału  kalendarzowego. 

Należne Bankowi odsetki od Kredytu płacone są przez:

1)    Kredytobiorcę  w wysokości 0,67 należnego oprocentowania , nie mniej jednak niż 3,0% w stosunku rocznym, 

WIBOR 3M - stawka ustalana jest jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania 
odsetek i obowiązuje przez okres całego  miesiąca. Zmiana wysokości stawki WIBOR 3M powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką 
samą liczbę punktów procentowych. Zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem każdego miesiąca kalendarzowego.

1.     Należne Bankowi odsetki od kredytu płacone są przez:

a)    Kredytobiorcę w wysokości 0,5% - ze względu na posiadanie w dniu wystąpienia szkód ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni
upraw rolnych, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub
dziale specjalnym produkcji rolnej;

b)     ARiMR w pozostałej części, w formie dopłat do oprocentowania

2.     Należne Bankowi odsetki od kredytu płacone są przez:
1)    Kredytobiorcę w wysokości różnicy pomiędzy wysokością należnego Bankowi oprocentowania i wysokością połowy oprocentowania
płaconego przez ARiMR, w przypadku gdy w dniu wystąpienia szkód, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i
pastwisk, lub co najmniej 50% liczny zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, było
ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk – ze względu na niezawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa wyżej; 


