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CEL I PRZEZNACZENIE OFERTY
Oferta przeznaczona dla Rolników prowadz!cych Indywidualne 
Gospodarstwo Rolne (minimalny okres prowadzenia gospodarstwa 
24 miesi!ce).

MINIMALNY WIEK W"A#CICIELA/UDZIA"OWCA 24 lata na dzie$ z%o&enia wniosku o udzielenie po&yczki

MAKSYMALNY WIEK W"A#CICIELA/UDZIA"OWCA 70 lat

DOKUMENTY TO'SAMO#CI dowód osobisty (nie jest wymagany drugi dokument to&samo(ci)

DOKUMENTY FINANSOWE

- wniosek o finansowanie wraz ze zgodami wymaganymi przez firm) 
po&yczkow!

- umowy potwierdzaj!ce w%asno(* gruntów rolnych oraz dzier&aw
- nakaz p%atniczy podatku rolnego i jego wysoko(ci na rok z%o&enia wniosku 

o po&yczk) (uwzgl)dniaj!cy ilo(* hektarów przeliczeniowych)
- zestawienie przychodów z dzia%alno(ci rolniczej, np.: wykazy, faktury VAT, 

za(wiadczenia i paragony za sprzedane towary z gospodarstwa rolnego 
(za miesi!ce roku bie&!cego oraz za rok poprzedni)

- wyci!gi z konta (zawieraj!ce wp%ywy ze sprzeda&y p%odów rolnych oraz 
zawieraj!ce wyp%aty z uzyskanych dop%at) za miesi!ce roku bie&!cego 
oraz za rok poprzedni

- umowy i kontrakty zawarte na odbiór p%odów rolnych/&ywca/mleka itp.
o ile wyst)puj! podpisane na bie&!cy rok oraz za rok poprzedni

- decyzje dofinansowania (za(wiadczenie o wysoko(ci dotacji przyznanych 
przez ARiMR lub innych dop%at UNIJNYCH)

- potwierdzenie ubezpieczenia gospodarstwa (je(li jest)
- za(wiadczenie o niezaleganiu w podatku rolnym oraz w KRUS
- zestawienie (rodków trwa%ych w gospodarstwie rolnym (maszyny, ci!gniki, 

samochody, itp.)

WALUTA PLN

OKRES FINANSOWANIA
31 dni z mo&liwo(ci! 10-krotnego lub 16-krotnego lub 22-krotnego 
przed%u&enia na kolejne 31 dni

ZABEZPIECZENIA PO'YCZKI 
weksel oraz zabezpieczenie na podstawie o(wiadczenia o poddaniu si) 
egzekucji stosownie do art. 777 w formie aktu notarialnego

MINIMALNA KWOTA PO'YCZKI 5 000 z% netto

MAKSYMALNA KWOTA PO'YCZKI 300 000 z% netto

KARTA PRODUKTU DLA ROLNIKÓW

BIZNES LIMIT KAPITA!

OP"ATA ZA WCZE#NIEJSZ+ SP"AT, 0%

OPROCENTOWANIE 0%

PROWIZJA ZA UDZIELENIE
jednorazowa op%ata w wysoko(ci od 24,99% przyznanej kwoty po&yczki 
netto

OP"ATA ZA PRZED"U'ENIE NA KOLEJNE 31 DNI od 10,9% od kwoty po&yczki netto

OBOWI+ZKOWA MIESI,CZNA SP"ATA KAPITA"U od 5,2% od kwoty po&yczki netto

WARUNKI FINANSOWE

BLK/R/2022/10

Niniejszy materia! nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wy!"cznie informacyjny dla osób
prowadz"cych indywidualne gospodarstwo rolne. Nie stanowi równie# rekomendacji czy porady po#yczkowej, a jedynie zawiera przyk!adowy opis warunkówpo#yczki „Biznes Limit Kapita!”. $aden z zapisów
niniejszego dokumentu nie jest wskazaniem, #e jakakolwiek decyzja po#yczkowa lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby prowadz"cej indywidualne gospodarstwo rolne. Sk!adaj"cy
wniosek o po#yczk% powinni wew!asnym zakresie przeanalizowa& i oceni& informacje zawarte wniniejszymdokumencie, a jego decyzja odno'nie zawarcia umowy po#yczki w ramach produktu „Biznes Limit
Kapita!” powinna by& oparta na takiej analizie jak" sami uznaj" za w!a'ciw", w zwi"zku z prowadzon" dzia!alno'ci" rolnicz". Fair Finance24 sp. z o.o. z siedzib" wGda(sku nie ponosi odpowiedzialno'ci za
efekty i skutki decyzji podj%tych przez osob% prowadz"c" indywidualne gospodarstwo rolne na podstawie niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tymmateriale.


