
Bank Spółdzielczy w Iławie przedstawia produkty przygotowane dla klientów prowadzących działalność 

rolniczą. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższą ofertą. 

Nasi pracownicy służą pomocą w siedzibie Banku oraz  pod numerami telefonów:  

89 644 87 15,    89 644 87 16,   89 644 87 17. 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.bankbsilawa.pl, na której można 

zapoznać się ze szczegółami oferty oraz innymi informacjami związanymi z działalnością Banku Spółdzielczego 

w Iławie. 

 

Bank prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych: 

 Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze w złotych,  

 Rachunki lokat terminowych w złotych – służą do przechowywania środków pieniężnych; 

 Rachunki lokacyjne w złotych. 

 

Posiadanie rachunku rozliczeniowego daje wiele możliwości: 

 łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki wypłatom realizowanym w ponad 4 000 

bezprowizyjnych bankomatach w całej Polsce, przez 24 godziny na dobę przy użyciu międzynarodowej 

karty płatniczej VISA Business Debetowa;  

 możliwość regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego – Państwo zapewniają środki na rachunku, 

zlecają Bankowi, a Bank zapłaci w terminie czynsz, rachunek za prąd,  telefon, ubezpieczenie  itp.; 

 możliwość uzyskania informacji o saldzie rachunku i dostępnych środkach – w drodze informacji 

telefonicznej  lub w formie komunikatu SMS; 

 dostęp do konta przez Internet, który umożliwia dostęp do rachunku przez 24h na dobę. 

 

Poza tym posiadacz rachunku może skorzystać z: 

 karty kredytowej, umożliwiającej wypłaty z bankomatów oraz umożliwiającej płatności w sklepach, na 

stacjach benzynowych itp. przez 24h na dobę. 

Płacąc kartą kredytową – korzystacie Państwo z darmowego kredytu nawet do 51 dni. 

 następujących kredytów: 

 

Kredyt w rachunku bieżącym 

Przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. 

O charakterze odnawialnym.  Odsetki są naliczane  tylko od wykorzystanej kwoty kredytu. 

 

Rolniczy kredyt hipoteczny w rachunku bieżącym Agro-5 

Przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością rolniczą o charakterze 

odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu odnawia przyznany limit kredytu. 

Okres kredytowania do 5 lat.  

 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 

Przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą lub spłatę kredytu           

w innym banku udzielonego na ww. cel. Termin spłaty nawet do 3 lat. 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym „Rzeczówka” 

Na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej. Maksymalna kwota kredytu 1 000 zł na 1 ha użytków 

rolnych. Możliwość obniżenia prowizji od kredytu w przypadku udokumentowania części wydatków. 

 

Kredyt rewolwingowy 

Kredyt obrotowy na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzona działalnością rolniczą udzielony 

na wydzielonym rachunku kredytowym. Ma charakter odnawialny 

 

Kredyt inwestycyjny 

Przeznaczony na zakup środków trwałych, spłatę kredytu udzielonego w innym banku na ww. cel, 

refinansowania ww. nakładów  poniesionych i udokumentowanych w okresie 12 miesięcy przed zawarciem 

umowy. 

Okres kredytowania do 15 lat. Możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy. 

 

Unia Biznes / Unia Super Biznes 

Kredyty przeznaczone na finansowanie projektów realizowanych w latach 2007 -2015 współfinansowanych             

z dotacji. Okres kredytowania do 10 lat. 

__________________________________________________________________________________________ 

http://www.bankbsilawa.pl/


Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR 

Przeznaczone m.in. na zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów 

przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości związanych z produkcją rolną. 

Okres kredytowania do 15 lat. Możliwa karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy. 

__________________________________________________________________________________________ 

Kredyt na realizacje inwestycji z częściową spłatą kapitału kredytu ARiMR 

Przeznaczone m.in. na zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów 

przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości związanych z produkcją rolną. 

Okres kredytowania od 5 do 10 lat. Możliwa karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy. 

Pomoc polega na częściowej spłacie -  w wys. 35% kwoty kredytu ze środków ARiMR . 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Gwarancja bankowa 

Bank udziela gwarancji m.in.: przetargowych (wadialnych), zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, 
stanowiącej zabezpieczenie akcyzowe i zabezpieczające spłatę długu celnego. 


