UPORZĄDKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ UŁATWIA
PROWADZENIE AGROBIZNESU
W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

30%

GWARANCJA OBNIŻENIA
MARŻY NAWET O

SKORZYSTAJ Z KREDYTU
KONSOLIDACYJNEGO DLA AGROBIZNESU
możliwość uzyskania dodatkowych środków
jeden termin spłaty połączonych zobowiązań

Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Proponowane warunki obowiązują do 31.12.2017 r.
Propozycja skierowana jest do nowych i obecnych Klientów Banku z segmentu klientów biznesowych (mikroprzedsiębiorstw), prowadzących działalność
wytwórczą w rolnictwie. W przypadku kredytu Agro Progres uzyskanie obniżenia marży o 30% w stosunku do obecnie posiadanej marży w umowie kredytowej
w konkurencyjnym banku, ale nie mniej niż 2,3% w przypadku, gdy przejmowany kredyt będzie powiązany ze sprzedażą ubezpieczenia w Concordii (m.in.
ubezpieczenie sprzętu, budynków, na życie, NNW), lub nie mniej niż 2,5% w przypadku, gdy przejmowany kredyt nie będzie powiązany z ubezpieczeniem,
możliwe jest tylko w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku kredytowego przez Klienta. Wszystkie wnioski kredytowe złożone
w ramach niniejszej decyzji muszą zostać zarejestrowane i wysłane do analizy w systemach bankowych wspierających proces kredytowy nie później niż
do 15.01.2018 r. Dodatkowo, w przypadku kredytu Agro Progres obniżenie marży o 30% w stosunku do obecnie posiadanej marży w umowie kredytowej
w konkurencyjnym banku do nie mniej niż 2,3% w przypadku, gdy przejmowany kredyt będzie powiązany ze sprzedażą ubezpieczenia w Concordii, możliwe
jest tylko w momencie składania wniosku o kredyt po przedstawieniu umowy z banku konkurencyjnego. W przypadku przejmowania więcej niż jednego
kredytu obniżenie marży, o której mowa w zdaniu powyżej, ma zastosowanie w oparciu o najniższą posiadaną marżę w umowach przejmowanych kredytów
z banku konkurencyjnego. W przypadku skorzystania dodatkowo z kredytu Agro Lider (łącznie z kredytem Agro Progres) prowizja za jego udzielenie
wyniesie 0%. Przedstawione w niniejszym materiale warunki cenowe obowiązują przez okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytu. Warunkiem
skorzystania z oferty kredytowej jest posiadanie przez Klienta zdolności kredytowej do spłaty kredytu we wnioskowanej kwocie oraz spełnienie warunków
przyznania produktu. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej
z Klientem. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na
stronie www.bgzbnpparibas.pl. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony.

