KALKULACJA POŻYCZKI nr: AM/2055/17
Warszawa, 17-10-2017 r.
De Lage Landen Leasing Polska S.A. ma przyjemność zaprezentować Państwu konkurencyjne warunki finansowania w
formie pożyczki.

Wartość finansowania

Oprocentowanie

Ubezpieczenie od

29 089,50

0%

129,48

ZAŁOŻENIA

PARAMETRY KALKULACJI

WARUNKI

Waluta finansowania: PLN

Wartość finansowania: 29 089,50 PLN

Cena netto: 35 475,00

Udział własny: 33,33%

Pożyczkobiorca dodatkowo ponosi koszt
ubezpieczenia finansowanego
przedmiotu.
Ubezpieczenie roczne wynosi:

Cena brutto: 43 634,25

Okres finansowania: 24 mies.

Udział własny: 33,33%

Częstotliwość spłat rat: Roczne

Stopa bazowa: stała

Finansowanie VAT: TAK w calym okresie

Opłata manipulacyjna: 600,00 PLN

Numer miesiąca spłaty VAT: 0
Dofinansowanie UE:

dla maszyn rejestrowalnych oraz
samojezdnych 246,55 PLN rocznie + OC;*
dla maszyn nierejestrowalnych 129,48 PLN
rocznie;*
dla maszyn nierejestrowalnych
ciągnionych 129,48 PLN + OC 100 PLN
rocznie;*

Numer miesiąca spłaty UE:

* koszt ubezpieczenia powiększany jest o
wartość VAT dla Klientów nie będących
czynnymi płatnikami VAT (tzw. rolnicy
ryczałtowi)

W celu wydania decyzji kredytowej, prosimy o przygotowanie:
- szczegółowo wypełnionego i podpisanego wniosku o finansowanie;
- dowódu osobistego;
- dowódu osobistego Małżonki(a);
- nakazu płatniczego podatku rolnego lub zaświadczenie z KRUS;
- decyzji w sprawie dopłat bezpośrednich;
opcjonalnie:
- jeśli Klient jest ryczałtowcem: faktura RR, lub zaświadczenie z US;
- jeśli Klient kupuje maszyny objęte dofinansowaniem PROW: umowa z ARiMR (pierwsza strona, paragraf 4, paragraf 8,
ostatnia strona z podpisami, Załącznik nr 1 z harmonogramem).
Kalkulacja sporządzona przez:
Telefon:
Adres e-mail:

Marek Smoleń
604188642
marek.smolen@dllgroup.com

Kalkulacja może ulec zmianie m.in. ze względu na zmianę wysokości kosztów finansowania umowy, kondycję ekonomiczną Pożyczkobiorcy, czy też koszt zakupu przedmiotu
finansowania; Kalkulacja jest ważna w miesiącu jej przygotowania; Niniejsze pismo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego, będąc jedynie wstępną
kalkulacją, która nie stanowi zobowiązania do udzielenia finansowania.

1. Harmonogram na dzień 17-10-2017 r.
Lp.
1
2

Data płatności
25-10-2018
25-10-2019
Razem

Kapitał
14 544,75
14 544,75
29 089,50

Odsetki
0,00
0,00
0,00

Wielkość raty
14 544,75
14 544,75
29 089,50

Waluta
PLN
PLN
PLN

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Nr KRS: 0000042351, kapitał zakładowy: 74.594.000,00,-PLN, wpłacony w całości, NIP: 526-14-42-366. DLL (De Lage Landen) prowadzi działalność w
ponad 35 krajach na świecie. DLL jest częścią Grupy Rabobank., adres strony internetowej: www.dllgroup.com/pl/pl-PL.Niniejsze pismo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego, będąc jedynie
wstępną kalkulacją, która nie stanowi zobowiązania do udzielenia finansowania. De Lage Landen Leasing Polska S.A. w Warszawie zastrzega, że udzielenie finansowania zależne jest m. in. od pozytywnej decyzji
kredytowej, ustanowienia wskazanych zabezpieczeń oraz podpisania wymaganej dokumentacji. Podane w kalkulacji kwoty i parametry mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

