Załącznik nr 1 do Uchwały
Zarządu Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu
nr 19/2019 z dnia 26.02.2019 r.

Regulamin promocji Kredytu „AGRO-INWESTYCJE”
1. Kredyt „AGRO- INWESTYCJE” zwany w dalszej treści regulaminu „Kredytem” udzielany jest przez
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, ul. Solankowa 11, 88-100 Inowrocław zarejestrowany pod nr KRS:
0000026852 w SR w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie
przechowywana jest dokumentacja, NIP: 556-080-46-24, Regon: 000494864.

2. Kredyt udzielany jest rolnikom indywidualnym z przeznaczeniem na

zakup majątku trwałego,

służącego produkcji rolnej, w tym: maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada
podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich. Kredyt nie finansuje zakupu nieruchomości, budowy,
modernizacji i remontu budynków.

3. Bank udziela kredytu na warunkach promocyjnych.
Promocja Kredytu polega na zastosowaniu niższej prowizji przygotowawczej niż wynika to z uchwały
Zarządu Banku dotyczącej wysokości prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobierane przez
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu oraz niższego oprocentowania niż wynika to z uchwały Zarządu
Banku w sprawie oprocentowania środków pieniężnych i kredytów.
4.

Bank udziela Kredytu „AGRO- INWESTYCJE” na następujących warunkach:
1) Oprocentowanie Kredytu w wysokości:
•

3,45% stałe w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej.

•

w kolejnych okresach oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi sumę stawki
WIBOR 3M+ stałej marży banku w wys. 2,97 p. p.
W przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR3M; ustalany z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu
ostatnich kwotowań

miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy. Zmienione

oprocentowanie obowiązuje od 15-go dnia miesiąca rozpoczynającego następny
kwartał kalendarzowy do dnia 14-go miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał
kalendarzowy; zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości
oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

2) prowizja wstępna w wys. 0% w stosunku rocznym,
3) prowizja przygotowawcza w wys. 0,95 % kwoty udzielonego kredytu,
4) prowizja za gotowość- 0%,
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5) prowizja rekompensacyjna w wys. 0%
6) minimalny wymagany udział środków własnych wynosi 10% wartości netto inwestycji lub 10%
wartości brutto inwestycji w przypadku rolnika ryczałtowego nie płacącego VAT-u. W
zależności od oceny ryzyka kredytowego Bank może wymagać wyższego udziału środków
własnych.
7) maksymalny okres kredytowania do 60 miesięcy.
5. By móc skorzystać z promocji Kredytobiorca musi spełnić łącznie poniższe warunki:
•

złożyć w okresie od dnia 27.02.2019 r. do 30.06.2019 r. kompletny i prawidłowo
wypełniony

wniosek kredytowy wraz z wymaganymi przez Bank załącznikami

niezbędnymi do oceny zdolności kredytowej,
•

posiadać zdolność kredytową,

•

zawrzeć z bankiem umowę o udzielenie Kredytu,

•

ustanowić wymagane przez bank prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.

6. Oferta Kredytu „AGRO-INWESTYCJE” obowiązuje w okresie od dnia 27.02.2019 r. do dnia
30.06.2019r.
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