KARTA PRODUKTU DLA ROLNIKÓW

MOCNO POMOCNA
CEL I PRZEZNACZENIE OFERTY

Oferta przeznaczona dla Rolników prowadzących Indywidualne
Gospodarstwo Rolne (minimalny okres prowadzenia gospodarstwa
24 miesiące).

MINIMALNY WIEK WŁAŚCICIELA/UDZIAŁOWCA

24 lata na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki

MAKSYMALNY WIEK WŁAŚCICIELA/UDZIAŁOWCA

70 lat

DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI

dowód osobisty (nie jest wymagany drugi dokument tożsamości)

DOKUMENTY FINANSOWE

- wniosek o finansowanie wraz ze zgodami wymaganymi przez firmę
pożyczkową
- umowa / pozytywna decyzja przyznanego finansowania w banku
- oświadczenia o kwocie zaległości ZUS i/lub US (w przypadku kwoty
powyżej 30 tysięcy obowiązkowo zaświadczenie z urzędu o kwocie
zaległości ZUS/US)
- umowy potwierdzające własność gruntów rolnych oraz dzierżaw
- nakaz płatniczy podatku rolnego i jego wysokości na rok złożenia wniosku
o pożyczkę (uwzględniający ilość hektarów przeliczeniowych)
- zestawienie przychodów z działalności rolniczej, np.: wykazy, faktury VAT,
zaświadczenia i paragony za sprzedane towary z gospodarstwa rolnego
(za miesiące roku bieżącego oraz za rok poprzedni)
- wyciągi z konta (zawierające wpływy ze sprzedaży płodów rolnych oraz
zawierające wypłaty z uzyskanych dopłat) za miesiące roku bieżącego
oraz za rok poprzedni
- umowy i kontrakty zawarte na odbiór płodów rolnych/żywca/mleka itp.
o ile występują podpisane na bieżący rok oraz za rok poprzedni
- decyzje dofinansowania (zaświadczenie o wysokości dotacji przyznanych
przez ARiMR lub innych dopłat UNIJNYCH)
- potwierdzenie ubezpieczenia gospodarstwa (jeśli jest)
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatku rolnym oraz w KRUS
- zestawienie środków trwałych w gospodarstwie rolnym (maszyny, ciągniki,
samochody, itp.)

WALUTA

PLN

OKRES FINANSOWANIA

14 dni

ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI

weksel oraz zabezpieczenie na podstawie oświadczenia o poddaniu się
egzekucji stosownie do art. 777 w formie aktu notarialnego

MINIMALNA KWOTA POŻYCZKI

1 000 zł netto

MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI

500 000 zł netto, nie wyższa niż 50% przyznanego finansowania
bankowego

WARUNKI FINANSOWE
OPŁATA ZA WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ

0%

OPROCENTOWANIE

0%

PROWIZJA ZA UDZIELENIE

jednorazowa opłata w wysokości
19,9% przyznanej kwoty pożyczki netto

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny dla osób
prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne. Nie stanowi również rekomendacji czy porady pożyczkowej, a jedynie zawiera przykładowy opis warunków pożyczki „Mocno Pomocna”. Żaden z zapisów
niniejszego dokumentu nie jest wskazaniem, że jakakolwiek decyzja pożyczkowa lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne. Składający
wniosek o pożyczkę powinni we własnym zakresie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie, a jego decyzja odnośnie zawarcia umowy pożyczki w ramach produktu „Mocno
Pomocna” powinna być oparta na takiej analizie jaką sami uznają za właściwą, w związku z prowadzoną działalnością rolniczą. Fair Finance24 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za
efekty i skutki decyzji podjętych przez osobę prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne na podstawie niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale.

Więcej informacji na:
www.fairfinance24.pl
MP/R/2022/07

