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Załącznik nr M.4 
do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. IV 

Metryka produktu: Kredyt Obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej 

 
METRYKA KREDYTU OBROTOWEGO NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ 

 DZIAŁALNOŚCI  ROLNICZEJ 
 
 
 
 
 
DANE OGÓLNE 

Nazwa produktu: Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej 

Właściciel produktu:  Wiceprezes Zarządu ds. handlowych 

 
 
CECHY PRODUKTU 

Rodzaj produktu 
Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej jest kredytem 
udzielanym w rachunku kredytowym. 

Segment docelowy 
Produkt przeznaczony dla Klientów: 

1) podejmujących lub prowadzących działalność rolniczą 

Przeznaczenie produktu 

1. Kredyt przeznaczony jest na zakup środków do produkcji rolnej ,a w szczególności 
na zakup: 

1)  oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów, 

2)  nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,    

3)  materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw, 

4)  środków ochrony roślin, 

5) artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników 

      rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją 

      rolną, 

6)  innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie 

      rolnym.      

2.      Kredyt obrotowy może być udzielony również na wznowienie produkcji rolnej  

         w gospodarstwie rolnym w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem 

         niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, w szczególności suszy, gradu, deszczu 

         nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, 

         huraganu, piorunu, obsunięcia się ziemi, lawiny.                                                                                                                                           

Wymagania dodatkowe 
wobec Klienta 

Wymagania dodatkowe wobec Klienta: 

1) posiadanie rachunku bieżącego w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu 
(włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku 
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rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu. 

Maksymalna kwota 
kredytu 

1. Bank udziela kredytu obrotowego w zryczałtowanej wysokości wynoszącej 
maksymalnie 3.000,00 zł kredytu na 1 ha użytków rolnych w roku obrotowym, w 
zależności od zdolności kredytowej danego  Wnioskodawcy. 

2. Maksymalna kwota kredytu obrotowego na wznowienie produkcji rolnej w 
gospodarstwie rolnym w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem 
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, w szczególności suszy, gradu, deszczu 
nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, 
powodzi, huraganu, piorunu, obsunięcia się ziemi, lawiny nie może być wyższa niż 
wysokość kwoty obniżenia dochodu w wyniku szkód, wynikająca z protokołu  z 
oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej  sporządzonego przez Komisję powołaną przez 
wojewodę. 

Minimalna kwota kredytu Minimalna kwota kredytu wynosi 3.000 PLN. 

Udział własny Klienta Nie dotyczy. 

Okres kredytowania 

1. Maksymalny okres kredytu nie może przekroczyć 18 miesięcy, pod warunkiem, że 
sytuacja ekonomiczno – finansowa Klienta gwarantuje terminową obsługę 
zaangażowania i zabezpieczenie kredytu jest akceptowane przez Bank.  

2. W przypadku kredytów obrotowych udzielonych na wznowienie produkcji rolnej w 
gospodarstwie rolnym w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem 
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, w szczególności suszy, gradu, deszczu 
nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, 
powodzi, huraganu, piorunu, obsunięcia się ziemi, lawiny maksymalny okres 
kredytu nie może przekroczyć 5 lat. 

Forma funkcjonowania 
produktu 

Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej  udzielany jest wg zasad 
obowiązujących dla kredytu obrotowego, z zastrzeżeniem warunków wynikających 
z niniejszej Metryki.  

Karencja w spłacie kapitału 

1. W przypadku kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności 
rolniczej – okres karencji w spłacie kapitału nie występuje. 

2. W przypadku kredytów obrotowych udzielonych na wznowienie produkcji rolnej 
w gospodarstwie rolnym w którym wystąpiły szkody spowodowane 
wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, w szczególności suszy, 
gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków 
wiosennych, powodzi, huraganu, piorunu, obsunięcia się ziemi, lawiny 
maksymalny okres  karencji w spłacie kapitału  nie może  być dłuższy 24 
miesiące. 

Karencja w spłacie odsetek Nie dotyczy. 

Waluta kredytu  PLN. 

Stosowane zabezpieczenia 

1. Do zabezpieczenia kredytu obrotowego  mogą być wykorzystane wszystkie rodzaje 
zabezpieczeń określone w „Instrukcji prawnych formy zabezpieczenia 
wierzytelności”. 

Formy wypłaty kredytu  

 

1. Wykorzystanie kredytu obrotowego następuje w formie gotówkowej lub 
bezgotówkowej. 

2. Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach. 

3. Wykorzystując kredyt obrotowy w formie bezgotówkowej Kredytobiorca składa 
zlecenie płatnicze. 

4. Zlecenie płatnicze winno być opatrzone przez Kredytobiorcę klauzulą „Płatne w 
ciężar kredytu obrotowego na finansowanie bieżącej działalności rolniczej 
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udzielonego na podstawie umowy kredytu nr ……………………………. . 

5. Bank nie realizuje dyspozycji, której wykonanie spowodowałoby przekroczenie 
maksymalnej kwoty kredytu. 

Okres odsetkowy  Kwartalny 

Formy spłaty kredytu  

 

1. Spłata kredytu, odsetek i innych należności następuje w drodze obciążenia przez 
Bank rachunku bieżącego Klienta, bądź wpłaty gotówkowej. 

2. Możliwa jest wcześniejsza ostateczna spłata całości lub części kredytu. Dla 
dokonania wcześniejszej spłaty kredytu poprzez złożenie przez Klienta odrębnej 
dyspozycji. 

Ratalna spłata zadłużenia 

1. Klient może skorzystać z ratalnej spłaty zadłużenia – zgodnie z Procedurą ratalnej 
spłaty zadłużenia – Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania klientów 
instytucjonalnych Cz. I. 

2. Skorzystanie z ratalnej spłaty zadłużenia wymaga zawarcia Aneksu do Umowy 
kredytu. 

Ocena zdolności 
kredytowej: 

1. Oceny zdolności kredytowej  dla Klientów ubiegających się o kredyt obrotowy na 
finansowanie bieżącej działalności rolniczej, dokonuje się w oparciu o  Instrukcję  
Metodyka oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych w Banku 
Spółdzielczym w Otmuchowie.” 

2. Oceny zdolności kredytowej klientów rozpoczynających działalność dokonuje się na 
podstawie kalkulacji prognozowanych przepływów pieniężnych. 

Umowa o kredyt 
1. Obowiązuje standardowy wzór umowy o  kredyt  tj. umowa o kredyt obrotowy na 

finansowanie bieżącej działalności rolniczej. 

Monitoring ekspozycji 
kredytowej 

Monitoring ekspozycji kredytowych odbywa się wg wewnętrznych regulacji Banku tj.: 

1) Instrukcji   Jednolite  zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw 
celowych przez Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS”. 

2) Instrukcji monitoringu ekspozycji kredytowych klientów w Banku Spółdzielczym w 
Otmuchowie”. 

Oprocentowanie  
Oprocentowanie kredytu jest zmienne - określone zgodnie z Tabelą oprocentowania 
produktów kredytowych..  

Prowizje  
Bank z tytułu udzielenia i obsługi kredytu pobiera prowizje zgodnie z Taryfą opłat                  
i prowizji bankowych BS Otmuchów dla klientów instytucjonalnych. 

 
Uwaga: Niniejszą Metrykę stosuje się łącznie z postanowieniami Instrukcji Kredytowania Klientów 

Instytucjonalnych. 

 


