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Rahoitus-
palvelu



Valittavana ovat monipuoliset rahoitusvaihtoeh-
dot niin maatilan, urakoitsijan kuin harrastajien-
kin tarpeisiin. 
Osamaksu, Leasingrahoitus ja Viljelijän Kau-
siraha ovat joustavia menettelyjä rahoituksen 
järjestelyissä. Näin hyödynnät myös edulliset 
tarjoukset ja ennakkokauden kampanjat. 
Kysymällä rahoitustarjouksen et sitoudu vielä 
rahoitukseen – päätöksen voit tehdä punnittuasi 
valintaa rauhassa.
Lantmännen Agro tarjoaa asiantuntevaa rahoi-
tuspalvelua maatilayrittämisen investointeihin. 
Rahoitettava osuus työkoneissa jopa 80 %, 
tuotantopanoksissa mahdollisuus joustavalle 
maksuajan valinnalle laskukohtaisesti  
– jopa 12 kk ostohetkestä!

Tarjoamme Sinulle tilakohtaiset 
rahoitusratkaisut joustavasti 
Lantmännen Agrosta



Työkoneiden Osamaksu ja 
Leasingrahoitus
Suunnitteletko työkonehankintoja, mutta juuri 
nyt ei ole varaa kalliiseen investointiin? Ei hätää, 
sillä tarjoamissamme investointirahoitusvaih-
toehdoissa kaupan kohde käy vakuutena! Et 
tarvitse panttikirjoja tai raskasta luotonkäsittelyä, 
vaan koko rahoituksen haku voidaan tehdä jo 
työkonetarjousta kysyessäsi ammattitaitoisen 
konemyyjämme luona. 

Osamaksu- ja leasing sopivat erityisen hyvin 
esimerkiksi urakointiluokan koneiden rahoitus-
vaihtoehdoiksi. Tarvitset alkuun vain käsirahan 
20–30 %, jonka voit kuitata vaihtokoneella. 
Loppuosalle saat maksu-/vuokraohjelman jopa       
60 kk saakka.

Osamaksurahoitus
• Maatalouskoneet 12–60 kk maksuohjelma, 

lyhennysväli 1–3 kk.
• Vaivaton ja nopea tapa rahoittaa maataloudessa 

tarvittavien koneiden ja laitteiden investointeja. 
Rahoitettava kohde toimii lainan vakuutena – 
ei erillisiä lainahakemuksia, eikä ylimääräisiä 
vakuuksia.

Leasingrahoitus
• Käytetään mm. traktorien ja ns. rahtikoneiden 

vuokrauksessa.
• Vuokra-aika jopa viisi vuotta, tasaiset             

maksuerät.
• Ei vakuuksia, eikä vuokrattu kone rasita tasetta.



Viljelijän Kausiraha
Käyttämällä Viljelijän Kausirahaa hoidat yrityk-
sen lyhytaikaista maksuvalmiutta tehokkaasti. 
Viljelijän Kausirahalla rahoitat erilaisia tuotan-
topanos- ja tarvikehankintoja joustavasti. Näin 
saat helposti ja joustavasti maksuaikaa juuri 
oman tilasi tarpeisiin ja esimerkiksi tukien 
maksatukset tai viljatilin saapuminen eivät ohjaa 
toimintaasi! Luoton voit aina maksaa pois myös 
ennen luoton eräpäivää, jolloin säästät rahoitus-
kulussa.

Kenelle limiittirahoitus myönnetään?
Limiittirahoitus myönnetään aina Y-tunnukselle, 
ja sitä voit hakea Lantmännen Agron myymäläs-
sä yhdessä myyjän tai konttoristin kanssa. 

Mitä limiittirahoituksella voi ostaa? 
Limiittirahoitus sopii tuotantopanosten ja tarvik-
keiden ostoon kaikelle sellaiselle tuotantotarvik-
keelle, jota ei voida käyttää velan vakuutena. 

Mitä limiitti maksaa? 
Limiittirahoitus on edullinen tapa hoitaa lyhytai-
kainen maksuvalmius kuntoon. Kysy Viljelijän 
Kausirahasta Lantmännen Agro -kaupastasi.

• Pieni limiitinvarausmaksu – ei satojen eurojen 
perusmaksua

• Viljelijän Kausiraha on laskukohtainen ja jous-
tava 

• Velan pääomaa ei tarvitse maksaa vuodenvaih-
teessa, vaan luotto on jatkuva



Lantmännen Agron 
Tililuotto
Lantmännen Agron Tililuotolla toteutat pie-
net hankintasi nyt – maksa vasta myöhemmin. 
Tililuotto on edullinen ja joustava rahoitus-
mahdollisuus niin kuluttajatuotteille kuin myös 
pienen maatilan tarpeisiin. Tililuotolla voit hakea 
joustavaa luottoa jopa 20.000 € asti. Ei luotonva-
rausmaksua, ei avausmaksua, maksat aina vain 
käytetystä luotosta.

Kenelle Tililuotto myönnetään?
• Tililuotto myönnetään aina yksityishenkilölle 

(henkilötunnukselle) ja Tililuottoa voit hakea 
vaivatta netistä Tililuoton itsehakukanavasta.

• Suurimpaan osaan hakemuksista luottopäätös 
syntyy automaattisesti – toisinaan tarvitaan 
lisätietoja jolloin rahoittajan luottokäsittelijä on 
tarvittaessa sinuun yhteydessä.

• Tarkemmat tiedot saat hakemuksen teon        
yhteydessä tai sähköpostilla.

Mitä voin ostaa Tililuotolla?
• Tililuotto sopii pienten hankintojen tekemiseen, 

kuten edulliset pienemmät työkoneet, maatilan 
muut pienhankinnat ja harraste-eläinpuolen 
hankinnat (mm. hevosrehut ja tarvikkeet).

• Tililuoton korot ovat verovähennyskelpoisia 
sikäli kun hankinnat liittyvät elinkeinonharjoit-
tamiseen.

Mitä Tililuotto maksaa? 
• Ensimmäiset 6 kk korko 0 % – maksat vain 

laskunkäsittelypalkkion 6 €
• Edullinen korko – OP Prime + 5,45 %-yksikköä 

(5,7 %, tilanne huhtikuu 2018)
• Ei erillistä avausmaksua
• Laskutus kerran kuussa
• Pieni kuukausierä, esimerkiksi 5.000 € luotolla 

vain 250 € kuukaudessa!



www.lantmannenagro.fi/rahoitus


