
Kredi Bujqësore

APLIKO TANI!
DHE PAGUAJ KUR TË KESH MUNDËSI!

Vendosni ju kur doni t’i paguani këstet.

Rrituni me Ne 

Jeni të interesuar që të zgjeroni fermën tuaj?

A dëshironi të ndërtoni një serë, të blini fara apo 
makineri moderne bujqësore?

Dëshironi të shtoni blegtorinë apo të përpunoni 
produktet blegtorale?

Fondi Besa ju ofron zgjidhjen më të mirë me 
Kredinë bujqësore “BESA  AGRO”.

Zgjidh ti sa do të paguash në muaj!

Procedurat e aplikimit janë shumë të thjeshta 
dhe transparente! 

Kushtet e kredisë
Deri në 6,000,000 lekë

84 muaj
E aplikueshme sipas ciklit të produktit

15.6% deri në 20%

Barrë siguruese(makineri/pajisje/inventar i
gjësë së gjallë), Peng

Fleksibël (sipas sezonit)

Kohëzgjatja:             
Shuma(lekë):           

Periudha grace:           
Mënyra e pagesës:      
Kolaterali:                     
             
Interesi:                     
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