
Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi 
oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Promocja skiero-
wana jest do Klientów Banku z Segmentu Klientów Biznesowych 
(Mikroprzedsiębiorstw) prowadzących działalność wytwórczą 
w rolnictwie. Podane warunki cenowe dotyczą nowo udziela-
nych kredytów, ich zastosowanie możliwe jest w przypadku 
złożenia prawidłowo wypełnionego, kompletnego wniosku 
kredytowego przez Klienta. Warunki promocyjne dla kredytów 
obowiązują od dnia podpisania umowy kredytu przez okres 
kredytowania. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie 
przez Klienta zdolności do jego spłaty we wnioskowanej kwocie 
oraz spełnienie warunków przyznania produktu. Świadczenie 
ochrony ubezpieczeniowej następuje na warunkach określonych 
w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem Banku, dzia-
łającego jako agent ubezpieczeniowy, przez Concordia Polska 
T.U. S.A. z siedzibą w Poznaniu lub Towarzystwo Ubezpieczeń na 
Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczeń. Świadczenie reklamowanych usług 
i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo 
określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulami-
nach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku 
oraz na www.bnpparibas.pl.
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Kasprzaka 2, 01–211 Warszawa, zarejestrowany w reje-
strze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, 
posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wyso-
kości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

  +48 500 970 345 | bnpparibas.pl
 (Infolinia czynna 24/7) opłata za połączenie wg cennika operatora 

Skorzystaj z promocji i realizuj plany rozwoju  
gospodarstwa!

Postaw na rozwój swojego gospodarstwa  
z produktami Banku BNP Paribas:
  kredyty z ubezpieczeniem – prowizja za udzielenie 0%, 

marża od 0,99%
  rachunek bieżący – prowadzenie 0 zł / 12 mies.
  narzędzia Premium w portalu agronomist.pl – dostęp 0 zł

OKRES PROMOCJI: 01.02 - 31.05.2021

Pozostałe informacje o produktach i promocji dostępne 
są na www.bnpparibas.pl oraz w oddziałach Banku.

Bank BNP Paribas zwyciężył w Konkursie  
IZYDORY 2019 i uzyskał tytuł Firmy naj-
bardziej przyjaznej rolnikowi w kategorii 
Pozarolnicze (w październiku 2019 r.). Organi-
zatorem Konkursu jest Polskie Wydawnictwo 
Rolnicze, a firmy do Konkursu zgłaszają i oce-
niają rolnicy.

Bank BNP Paribas zdobył 3. miejsce w kate-
gorii Bank Przyjazny Firmie, w rankingu 
miesięcznika Forbes Polska (w październiku 
2020 r.). Ranking ocenia jakość usług banko-
wych dla firm z segmentu MSP. 

ZYSKAJ WIĘCEJ  
POWODÓW DO DUMY!



Masz wiele powodów do dumy. Możesz zyskać kolejny, 
wybierając promocyjne produkty Banku BNP Paribas, 
które pomogą w rozwoju Twojego gospodarstwa. 

Przygotowaliśmy dla Ciebie promocję wybranych kredy-
tów i rachunku bieżącego.

OKRES PROMOCJI:

od 1 lutego do 31 maja 2021 r.

WARUNKI KREDYTÓW W PROMOCJI:

	prowizja za udzielenie kredytu 0%
	oprocentowanie WIBOR 3M + marża od 0,99% 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI  
KREDYTÓW:
nowi i obecni Klienci Banku prowadzący  
działalność rolniczą.

Dodatkowo w okresie promocji Rolnicy, którzy 
nie posiadają rachunku bieżące go w naszym 
Banku, będą mogli otworzyć taki rachunek 
w ramach Konta Otwartego na Agrobiznes 
w specjalnej cenie:

		prowadzenie rachunku 0 zł / 12 mies.  
od dnia podpisania Umowy 1.

1 Otwarcie rachunku bieżącego w PLN w ramach Umowy ramowej o prowa dzenie Konta 
Otwartego na Agrobiznes. Wymagane przekazywanie dopłat bezpośrednich na ww. rachunek 
oraz zawarcie polisy ubezpieczenia w Concordii, tj. ubezpieczenie na życie i NNW. Po upływie 
12 miesięcy warunki cenowe standardowe, wg obowiązującej Taryfy Prowizji i Opłat.

KREDYTY W PROMOCJI – SZCZEGÓŁY:
można wnioskować o przyznanie wybranego kredytu 
bądź wszystkich rodzajów kredytów równocześnie.

  KREDYT AGRO EKSPRES 2
Kredyt odnawialny, zabezpieczony hipoteką, udzielany 
w rachunku bieżącym. Przeznaczony na dowolny cel zwią-
zany z gospodarstwem rolnym. Każdy wpływ środków na 
rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu i umożliwia 
jego ponowne wykorzystanie. Kwota kredytu nawet do  
2 mln zł. W okresie promocji kredyt dostępny jest w kilku 
wariantach cenowych, w zależności od wybranego obli-
gatoryjnego wariantu ubezpieczenia:

 J prowizja za udzielenie kredytu 0%
 J  marża: 

 –  0,99% przy zawarciu polisy w Cardif, tj. ubezpieczenie 
na życie, NNW i poważne zachorowanie 

 –  2,99% przy zawarciu polisy w Cardif, tj. ubezpieczenie 
na życie

 J  prowizja za obsługę kredytu 1%

 KREDYT AGRO RZECZÓWKA LIGHT 
Udzielany bez zabezpieczeń rzeczowych! Przeznaczony 
na finansowanie bieżących wydatków w gospodarstwach 
rolnych lub instalacji fotowoltaicznej. Okres kredytowa-
nia do 7 lat.

 J prowizja za udzielenie kredytu 0%
 J marża 2,4% przy zawarciu polisy w Cardif, tj. ubezpiecze-

nie na życie, NNW i poważne zachorowanie

 J prowizja od przedterminowej spłaty kredytu 1,5%

2 Dodatkowym warunkiem skorzystania z promocyjnego Kredytu Agro Ekspres jest przekazy-
wanie dopłat bezpośrednich na rachunek w Banku BNP Paribas.

 KREDYT AGRO PROGRES
Elastyczny kredyt, przeznaczony na realizację różnych 
inwestycji w gospodarstwie i refinansowanie już ponie-
sionych nakładów inwestycyjnych. Okres kredytowania 
nawet do 30 lat (przy zakupie ziemi). Spłata kapitału 
dostosowana do wpływów z produkcji.

 J prowizja za udzielenie kredytu 0%
 J marża min. 3% przy zawarciu polisy w Concordii,  

tj. ubezpieczenie sprzętu/majątku / budynków / życia 
i zdrowia w wariancie VIP 3

 J prowizja od przedterminowej spłaty kredytu 1,5%
 J prowizja za gotowość – 3%
 J zabezpieczenie transakcji gwarancją z Funduszu 

Gwarancji Rolnych (nie dotyczy przypadków, w których 
gwarancja FGR nie może być zastosowana)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Klienci, którzy skorzystają z ww. promocji, otrzymają 
bezpłatny dostęp do narzędzi Premium 4 w portalu  
agronomist.pl. Nie trzeba spełniać standardowo 
wymaganych warunków, by korzystać z innowacyjnych 
narzędzi do zarządzania gospodarstwem, m.in. SatAgro, 
RolnikON, Agrivi.

Szczegóły u doradców bankowych.

3 Zawarcie polisy w Concordii nie obowiązuje, jeżeli Klient już z takiego ubezpieczenia 
korzysta, bez względu na wariant, lub jeżeli Klient korzysta jednocześnie z produktu 
kredytowego z ubezpieczeniem Cardif w określonym przez Bank wariancie.

4 Zakres standardowych warunków dostępu do narzędzi Premium dostępny jest na 
stronie agronomist.pl, w tym w Regulaminie Sprzedaży Premiowej. Liczba dostępów jest 
ograniczona.


