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Finansiering

Din möjlighet till
förmånlig finansiering!
Vi strävar efter att ge våra kunder valfrihet och flexibla lösningar.
Tidigare har kreditupplägget varit inbakat i produktpriset. Genom
att dela upp vårt erbjudande ger vi dig större möjlighet att välja
hur du finansierar dina inköp hos oss.
Vår nya finansieringstjänst ersätter alla andra förlängda krediter och gäller för samtliga insatsvaror för både växtodling och animalieproduktion. Vårt nya konkurrenskraftiga alternativ innebär en valfrihet där du själv väljer 30 dagars betalning eller ny
kredit på upp till 11 månader för samtliga insatsvaror. Du kan dessutom själv reglera
kredittidens längd inom kreditperioden, d v s du kan lösa hela eller delar av krediten
inom kredittiden. Du betalar ränta endast under utnyttjad kredittid.
För att kunna utnyttja vår finansieringstjänst krävs att du har en godkänd limit,
en kreditgräns. Limiten utgår från din produktionsprofil och dina potentiella
inköp samt bedömd kreditvärdighet. Du kan söka limit via nätet eller din säljare. Du
kan se din limit, och vad som är nyttjat/outnyttjat, via de inloggade sidorna
på Lantmännen Direkt.
Räntekostnaderna faktureras separat och kvartalsvis. Om fakturorna inte betalas
i tid debiteras en särskild dröjsmålsränta. Information om ränteläget och dröjsmålsräntan finns på www.lantmannen.se/lantbrukare under Handla med oss.
Inga uppläggnings- eller expeditionsavgifter tillkommer.

Finansieringstjänsten
erbjuds till lantbrukare
och omfattar inköp av
insatsvaror som kunden
köpt av Lantmännen
Lantbruk.

Vill du veta mer kontakta din säljare eller ring vår kundtjänst på
0771-111 222, www.lantmannenlantbruk.se
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Vem kan utnyttja finansieringstjänsten?

Kan jag lösa min kredit i förtid?

Finansieringstjänsten erbjuds till lantbrukare
och omfattar inköp av insatsvaror som
kunden köpt av Lantmännen Lantbruk.

Ja, du kan lösa hela eller del av din kredit
i förväg, ränta beräknas endast efter
utnyttjad kredittid.

För vilka varor gäller den nya
finansieringstjänsten?

Var hittar jag information om
ränteläget?

Vår nya finansieringstjänst gäller samtliga
insatsvaror för både växtodling och
animalieproduktion.

På www.lantmannen.se/lantbrukare under
menypunkten Handla med oss.

Vad krävs för att jag ska kunna
utnyttja finansieringstjänsten?

Räntekostnaderna faktureras separat
och kvartalsvis.

Du måste ha en godkänd limit* och ett
kreditavtal med Lantmännen Lantbruk.
Hur bestäms min limit?

Limiten utgår från din produktionsprofil
och dina potentiella inköp samt bedömd
kreditvärdighet. Vid starten kommer en
limit att sättas som är beräknad utifrån
registrerade uppgifter.
Om ingen limit är satt hur ansöker
jag då om en limit?

Du kan ansöka om limit via nätet eller
din säljare.
Kan jag öka upp min limit?

Ja, du skickar in en ansökan till oss på
särskild blankett och när ansökan behandlats och kreditprövats återkommer vi med
besked, normalt tar det tre dagar.
Hur vet jag hur mycket jag har utnyttjat
av min limit?

Du kan se din limit, vad som är nyttjat/
outnyttjat, via de inloggade sidorna på
Lantmännen Direkt.
Vad händer om limiten är fullt utnyttjad?

Vi har alltid rätt att
kvitta insatsmedel samt
innestående medel på
avräkningskonto (AK)
och sparmedelskonto
(SK) mot förfallna fakturor som omfattas av
finansieringstjänsten.

Det innebär att ny order inte kan registreras med betalning via finansieringstjänsten. Du kan dock välja att handla mot
vanlig faktura på 30 dagar.
Hur ser kredittiden ut?

30 dagar från fakturadatum + max 11
månader. Det betyder att de fakturor som
ingår i krediten måste betalas inom 11
månader från det förfallodatum som anges
på respektive faktura.

Hur faktureras räntekostnaderna?

Tillkommer det några andra särskilda
avgifter?

Nej, inga uppläggnings- eller expeditionsavgifter tillkommer.
Ersätter finansieringstjänsten andra
krediter?

Ja, finansieringstjänsten ersätter alla andra
förlängda krediter som Lantmännen tidigare
tillämpat. Vi har tagit fram en ännu bättre
tjänst istället för den räntefria krediten.
Den ger dig valfrihet att själv välja den
finansiering som passar bäst. Dessutom
är kreditposten en kalkylpost som tidigare
ingått i produktkalkylen. När den tagits
bort justeras produktpriset. Detta innebär
reducerat pris ut mot dig.
Vem ska jag kontakta vid frågor?

Din säljare.
Vad händer om jag inte betalar?

Betalar du inte dina fakturor i rätt tid spärras
ditt konto. Det betyder att du löper risk att
inte kunna handla med finansieringstjänsten
eller mot vanlig faktura förrän de förfallna
fakturorna reglerats.
* kreditgräns

