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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Informuje, że:

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywio-
łowych mogą zwrócić się do ARiMR o przyznanie pomocy z dzia-
łania PROW 2007 - 2013 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej 
zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz  starać się 
o przyznanie preferencyjnie oprocentowanego kredytu klęskowego na 
wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach. Do oprocentowania 
takiego kredytu dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Jest on dużo korzystniejszy dla poszkodowanych, niż dostępne 
kredyty komercyjne. Kredytobiorca płaci bowiem oprocentowanie  
w wysokości jedynie 0,1% w skali roku, o ile ubezpieczył przynajmniej 
połowę powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co 
najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich od co najmniej jednego z 
ryzyka takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowa-
nia, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi 
lub lawina. Rolnicy, którzy nie zawarli stosownych umów ubezpieczenia, 
obecnie płacą oprocentowanie w wysokości 3,85% w skali roku. Resztę 
należnego oprocentowania pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Poszkodowani w wyniku klęski żywiołowej, aby wznowić 
produkcję w swoich gospodarstwach rolnych czy działach specjalnych 
produkcji rolnej mogą skorzystać z dwóch linii kredytowych  - inwestycyj-
nej i obrotowej. Kredyt obrotowy można otrzymać na środki do produkcji 
rolnej np. nawozy, paliwa, czy też zakup inwentarza. Kredyt inwestycyjny 
natomiast można dostać m.in. na zakup maszyn rolniczych, przywrócenie 
funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentar-
skich i innych służących do produkcji. 

Przed złożeniem wniosku o kredyt poszkodowany udaje się do Urzędu 
Gminy aby zgłosić szkodę, celem otrzymania opinii wojewody dotyczącej 
zakresu i wysokości szkód.

O kredyty klęskowe można ubiegać się w następujących bankach:
• Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., 
• Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., 
• Mazowieckim Banku Regionalnym S.A., 
• Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A., 
• ING Banku Śląskim S.A.,
• Banku Zachodnim WBK S.A.,
• Banku Polska Kasa Opieki S.A.,
a także w bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A., SGB GBW S.A. 
i MRBanku S.A.

Wszelkie formalności związane z poręczeniem kredytobiorca załatwia w 
banku, który dostarcza do Agencji m. in. jednostronnie podpisane umowy 
poręczenia, wniosek o udzielenie poręczenia oraz weksel in blanco przy-
jęty od kredytobiorcy.

Zachęcam do skorzystania
 Andrzej Bieńko
 Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego

Więcej informacji można uzyskać: na stronie internetowej ARiMR: 
www.arimr.gov.pl, Można też skorzystać z bezpłatnej infolinii: 
800 38 00 84 - czynnej przez 7 dni w tygodniu w godz. 7- 21.
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