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Mis turul toimub?

• Turuvõitmisest tingitud tugev konkurents, eriti liisingu 
osas.

• Tehnikamüüjad vahendavad liisingupakkumisi. 
• Meie liisingupakkumised on konkurentsivõimelised kui 
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• Meie liisingupakkumised on konkurentsivõimelised kui 
saame võimaluse kliendiga läbirääkida.

• Kevadtööde laenude osas konkurentsi ei tunneta.



Kas põllumajandussaaduste hinnad jäävad 
püsima või tõusevad jätkuvalt?

• Õiget vastust on raske ennustada, ei ole teada kuidas 
laheneb Euroopa võlakriis ja kui suurt mõju avaldab see 
toiduainete hindadele.

• Kindlasti tasub täna mõelda lihtsale majandustõele, et 
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• Kindlasti tasub täna mõelda lihtsale majandustõele, et 
tõusule järgneb langus? Tähtis on olla selleks valmis.



Kuidas majanduskeskkond 
põllumajandussektorit mõjutab?

• Usaldamatus rahaturgudel kasvatab riskimarginaale, 
riskimarginaalide tõus suurendab finantskulusid ja 
seeläbi kasvavad tõenäoliselt sisendite hinnad.

• Maksejõu vähenemine Euroopas kahandab turge, mille 
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• Maksejõu vähenemine Euroopas kahandab turge, mille 
läbi võivad turud muutuda ja hinnad langeda.

• Põllumajandussaaduste hinnad on volatiilsed ja 
halvenev keskkond võib kiiresti neid mõjutada.

• Kuid nõudlus toidu järele suureneb pidevalt, mis pikas 
perspektiivis hoiab sektori jätkusuutlikuna ☺



Kas investeerida või oodata?
• Põllumajandus on jätkuvalt üks Swedbanki prioriteetsetest 

sektoritest, raha investeeringuteks ja käibevahendite 
finantseerimiseks on olemas. 

• Jätkame sektori arengule oluliste ürituste toetamist: Eesti 
Künnimeistrivõistlused, Läänemere Aasta Põllumajandustootja, 
Põllumees kui tippjuht.

• Investeerimist ei tohiks karta, kui teie toodang on kvaliteetne, 
toodate konkurentsivõimelise hinnaga ja turul on pikas 
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toodate konkurentsivõimelise hinnaga ja turul on pikas 
perspektiivis nõudlus olemas.

• Kõiki vabu vahendeid ei tohiks kulutada põhivara soetamiseks, 
kindlasti ei tohiks seda teha käibevahendite arvelt.

• Iga ettevõte võiks mõelda deponeerimise peale. Soovitame 
koguda ja hoida likviidseid vahendeid, et tulla paremini toime 
hinnakõikumistega.

• Jätkuvalt rõhutame rahavoogude planeerimise vajadust ja oleme 
valmis oma kliente nõustama.



Mida uut 2012 aasta põllumeestele pakume?

Põllumaa
• Soodustamaks põllumaade ostu, oleme veebruaris 

muutmas hindamiskorda:
- Hinnangus arvestame maakondade hinnaerinevusi, mis 
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- Hinnangus arvestame maakondade hinnaerinevusi, mis 
tulenevad reaalsete tehingute hindadest.

- Põllumaa suurus alates 5 ha või väiksem kui see paikneb 
teise põllumaakinnistu vahetusläheduses ja moodustavad 
koos suurema tüki kui 5 ha ning mõlemale seatakse 
hüpoteek Swedbanki kasuks.

Hindamise koostab kliendihaldur. Alati on võimalus erandeid 
taotleda, kui määratud hind ei kajasta õiglaselt 
turuolukorda.   



Mida uut 2012 aasta põllumeestele pakume?

Uus käibevahendite laen põllutöödega kaasnevate kulude 
katmiseks. Maksimum summa 10 000EUR-i

- Mõeldud väiksematele põllumajandusega tegelevatele 
ettevõtetele või FIE-dele, kelle hektaripõhised toetused 
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ettevõtetele või FIE-dele, kelle hektaripõhised toetused 
laekuvad Swedbanki ja kellel maksekäitumises ei esine 
viivitusi.

- Ei eelda tagatise seadmist, mis muudab taotlemise 
lihtsaks ja kiireks.

- Laen kantakse kliendikontole ühe summana.
- Tagastamine ühe summana, hektaritoetuste laekumisel. 
- Intressimaksed igakuised.
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Oluline tingimus kevadkülvilaenu puhul

LIHTSUS
• Lihtsustatud maksetähtaja pikendamise võimalus, mis  

vastab põllumehe vajadusele.
• Kui tähtajaks ei laeku oodatavat summad siis 
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• Kui tähtajaks ei laeku oodatavat summad siis 
põhimakse tasumist saame ajatada kolmele 
järgnevale kuule. Vajalik ainult kliendi põhjendatu d 
sooviavaldus ja täiendavaid dokumente ei küsita.



Olulised tingimused liisingu puhul

6 KUUD TASUTA KINDLUSTUST JA VÄIKSED KULUD 
KEVADEL

• Oleme vähendanud kevadel liisingu sõlmimisega kaasnevaid esimesi 
kulusid, sest põllumehed vajavad kevadel lisavahendeid ja iga euro 
on loetud.

- 0 eurot omafinantseering investeerimistoetuse korral või ajatatud 
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- 0 eurot omafinantseering investeerimistoetuse korral või ajatatud 
esimesele kolmele kuule (5+5+5);

- 64 eurot lepingutasu;
- 6 esimest kuud tasub Swedbank kaskokindlustusmaksei d kui 

leping sõlmitakse meie vahendusel;
- Intressimäär sõltub kliendi maksevõimest, perioodi pikkusest ja 

tagatusest;
- Kui eesmärgiks on masinaid kasutada, mitte omada siis on heaks 

lahenduseks UUS toode täisteenusliising põllumajandustehnikale .



Lisaks pakume väärt autot soodsa hinnaga

Oleme oma klientidele saanud Amservist soodushinna 
uutele Hiluxi mudelitele, millele pakume omalt poolt:

• Tavahinnast 25% soodsamat kaskokindlustust
• 64 eur-i  lepingutasu
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• 64 eur-i  lepingutasu



Tänan kuulamast!
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