DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI
KLAUSIMAI
Kokią sumą galima pasiskolinti?
Kiekvieną paraišką vertiname individualiai, tačiau
paskolos suma gali siekti net 60 % nuo užtikrinimo
vertės. Sujungus keletą užtikrinimų, galima gauti net iki
100 % vertės ﬁnansavimą.
Ar galima grąžinti kreditą anksčiau termino?
Taip, kiekviena paskola gali būti grąžinta anksčiau
termino.
Kada galiu registruotis dėl sezoninio ﬁnansavimo
grūdų augintojams?
Prieš prasidedant sezonui ar jo metu. Paskolą įmanoma
gauti per vieną darbo dieną po sandorio sudarymo.

KAIP KREIPTIS DĖL PASKOLOS?

Ar galima atidėti mokėjimą?

Jei norite gauti pasiūlymą, užpildykite
paraišką Lande.lt interneto svetainėje arba
skambinkite +370 690 41415 ir nurodykite šią
informaciją:

Taip, paskola ūkininkams įmanoma ir atidėjus mokėjimą,
t. y. visą sutarties veikimo laikotarpį ūkininkas moka tik
palūkanas (ar nieko nemoka), o visiškai atsiskaito
baigiantis sutarčiai.
Ar paskolą gali gauti naujai įsteigtas ūkis, jaunasis
ūkininkas?

Jūsų vardas, pavardė;

Taip, žinoma. Parama naujiems ir jauniesiems ūkininkams
suteikiama įvertinus paskolos tikslą, ūkio planus ir
garantijas. Paprastai ﬁnansavimo žemės ūkiui prašoma
ūkiui plėsti, žaliavoms įsigyti ar technikai taisyti.

reikiama suma ir tikslas;

LANDE – ŽEMĖS ŪKIO
IR ŪKININKŲ FINANSINIS
PARTNERIS
Mūsų tikslas – savo klientams užtikrinti
kokybišką aptarnavimą, greitą kredito
išdavimą ir patogų sandorio sudarymą.
Taip pat garantuoti žemės ūkio ir ūkininkų
europinio lygio aptarnavimą, skatinant
augimą ir plėtrą.

telefono numeris ir el. paštas;
informacija apie ūkio vietą ir veiklą.

www.lande.lt

KOKIAM TIKSLUI SKIRIAMAS
FINANSAVIMAS?
A p y v a r t i n ė m s l ė š o m s / s e z o n i n i s fi n a n s a v i m a s
g r ū d ų a u g i n t o j a m s : sėkloms, mineralinėms trąšoms,
degalams ir kitoms žaliavoms įsigyti, darbuotojų
atlyginimams ar kitoms su ūkio išlaikymu susijusioms
išlaidoms padengti.
Technikai remontuoti ar įsigyti: naujai ar dėvėtai
technikai įsigyti ir turimai savaeigei technikai remontuoti.
Ūkio plėtrai: naujai žemei, gyvuliams, grūdams įsigyti,
ūkinėms patalpoms remontuoti. Taip pat naujoms žemės
ūkio kryptims vystyti, produkcijai eksportuoti, turistams
pritraukti.
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PASKOLŲ RŪŠYS
Sandorio tipas

% norma

Terminas

Užstato forma

Apyvartinėms
lėšoms

Nuo 0,9 % per
mėnesį

Nuo 3 mėnesių
iki 5 metų

Žemė, būsimas
derlius (grūdai),
savaeigė technika

Sezoninis
finansavimas
grūdų
augintojams

Nuo 0,9 % per
mėnesį

Nuo 3 mėnesių
iki 2 metų

Būsimas derlius
(grūdai)

Technikai
remontuoti
ar įsigyti

Nuo 0,9 % per
mėnesį

Nuo 3 mėnesių
iki 10 metų

Žemė, būsimas
derlius (grūdai),
savaeigė technika

Ūkio
plėtrai

Nuo 0,8 % per
mėnesį

Nuo 3 mėnesių
iki 10 metų

Žemė, būsimas
derlius (grūdai),
savaeigė technika

PLĖTRA

A

Gauk pasiūlymą per
1 darbo dieną

BŪSIMAS
DERLIUS (GRŪDAI)

UŽSTATO
FORMA

Pritaikytas grąžinimo grafikas

SANDORIS
SAVAEIGĖ TECHNIKA

Sandorį galima sudaryti
nuotoliniu būdu
Sumos padidinimas sutarties
galiojimo metu

ŽEMĖ

ŪKIO

