SGB Leasing Sp. z o.o. to firma, która z powodzeniem działa na polskim rynku
od ponad dwudziestu pięciu lat. Naszym licznym klientom oferujemy usługi leasingowe
na najwyższym poziomie, stale rozszerzając i udoskonalając swoją ofertę produktową,
tak aby odpowiadała ona ich aktualnym potrzebom i wymaganiom. Dzięki naszemu
wieloletniemu doświadczeniu i wsparciu, tysiące małych i dużych firm oraz
gospodarstw rolnych zbudowało trwałe fundamenty swojego biznesu zapewniając
sukces swoim właścicielom i pracownikom.
SGB Leasing Sp. z o.o. to firma leasingowa ze 100% kapitałem polskim wywodząca
się z tradycji spółdzielczości o ponad 150 letniej historii. Jesteśmy częścią
Spółdzielczej Grupy Bankowej dzięki czemu nasze finansowanie jest w zasięgu ręki –
dostępne w blisko 200 Bankach Spółdzielczych SGB oraz kilkuset oddziałach na terenie
Polski, zarówno w dużych jak i małych miejscowościach dzięki czemu zawsze jesteśmy
blisko Państwa. Spółdzielcze finansowanie z Bankami Spółdzielczymi Grupy SGB
to inwestycja, która się opłaca. Zapewniamy szybki dostęp do wszystkich produktów
leasingowych i minimalizujemy formalności związane z procedurą przyznania
finansowania, proponując elastyczne, jasne i przejrzyste warunki umowy. Dbamy o
komfort i bezpieczeństwo naszych klientów.
Działamy szybko, efektywnie, uwzględniając indywidualne potrzeby. Udzielimy
Państwu wsparcia i znajdziemy najkorzystniejsze rozwiązania zarówno przy
jednorazowym zakupie środka trwałego, jak i przy inwestycjach wieloetapowych.
Obecnie w naszej ofercie leasingowej posiadamy następujące produkty. Wiele z nich
dostępnych jest w PROCEDURZE UPROSZCZONEJ bez zbędnych formalności i
dokumentów:
➢ Leasing samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t w procedurze uproszczonej
Przedmiot finansowania: nowe i używane
samochody osobowe oraz dostawcze do 3,5 t o
wartości nawet do 300 tys. dla klientów Grupy SGB.
Uproszczone
procedury:
bez
zbędnych
formalności, do wydania zgody na finansowanie
wystarczy złożyć wypełniony i podpisany wniosek
leasingowy. Decyzja o finansowaniu nawet w 24h.
Okres finansowania: do 72 miesięcy.
Formy
finansowania:
leasing
finansowy, finansowy VAT marża.

operacyjny,

Udział własny: już od 0%
➢ Leasing samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w procedurze standardowej

Przedmiot finansowania: nowe i używane
samochody osobowe oraz dostawcze do 3,5 t.
Okres finansowania: do 84 miesięcy.
Formy finansowania: leasing operacyjny,
finansowy, finansowy VAT marża, zwrotny.
Udział własny: już od 0%

➢ Leasing transportu ciężkiego:
Przedmiot finansowania: nowe i używane
środki transportu ciężkiego np. samochody
ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe,
naczepy,
przyczepy,
autobusy,
pojazdy
specjalne, pojazdy z zabudowami różnego typu,
tabor maszynowy itp.
Okres finansowania: do 84 miesięcy.
Formy finansowania: leasing operacyjny,
finansowy, finansowy VAT marża, zwrotny.
Udział własny: już od 0%

➢ Leasing maszyn i urządzeń przemysłowych:
Przedmiot finansowania: wszelkie nowe lub
używane maszyny, urządzenia i linie produkcyjne
wykorzystywane m.in. w przemyśle budowlanym,
spożywczym, poligraficznym, drzewnym,
metalurgicznym, przetwórstwa tworzyw
sztucznych itp.
Okres finansowania: do 84 miesięcy
Formy finansowania: leasing operacyjny,
finansowy, zwrotny.
Udział własny: już od 0%

➢

Leasing maszyn i urządzeń rolniczych:

Przedmiot finansowania: nowe i używane
maszyny i urządzenia rolnicze np. ciągniki,
kombajny, sieczkarki, opryskiwacze, pługi, brony,
owijarki i wiele innych.
Okres finansowania: do 84 miesięcy.
Formy finansowania: leasing operacyjny,
finansowy, zwrotny.
Udział własny: już od 0%

➢ Finansowanie instalacji fotowoltaicznych (również w procedurze
uproszczonej):
Przedmiot finansowania: nowe instalacje
fotowoltaiczne o mocy do 50 kWp (finansowanie
zakupu wraz z montażem).
Podmiot finansowania: przedsiębiorcy oraz
rolnicy indywidualni.
Uproszczone procedury: stosowane w przypadku
finansowania najpopularniejszych instalacji
fotowoltaicznych. Bez zbędnych formalności.
Decyzja o finansowaniu nawet w 24h.
Okres finansowania: do 84 miesięcy.
Formy finansowania: leasing operacyjny, finansowy lub pożyczka leasingowa.
Udział własny: już od 5%

➢

Pożyczka leasingowa AGRO dla rolników:

Przedmiot finansowania: nowe lub używane
maszyny i urządzenia rolnicze np. ciągniki,
kombajny, sieczkarki, opryskiwacze, pługi, brony,
owijarki i wiele innych.
Podmiot finansowania: rolnicy indywidualni.
Okres finansowania: do 120 miesięcy.
Forma finansowania: pożyczka leasingowa.
Płatność rat: miesięcznie lub sezonowo
(kwartalnie, półrocznie).
Udział własny: już od 0%

➢

Samochód dla rolnika AUTO AGRO (procedura uproszczona):
Przedmiot finansowania: nowe i używane
samochody osobowe oraz dostawcze do 3,5 t o
wartości nawet do 300 tys. dla klientów Grupy
SGB.
Uproszczone procedury: do wydania zgody na
finansowanie wystarczy złożyć wypełniony i
podpisany wniosek leasingowy, nakaz płatniczy
oraz obowiązkowe ubezpieczenie rolników.
Podmiot finansowania: rolnicy indywidualni.

Okres finansowania: do 72 miesięcy.
Forma finansowania: leasing operacyjny, finansowy lub pożyczka leasingowa.

Udział własny: już od 0%

➢

Finansowanie urządzeń medycznych dla lekarzy (również w procedurze
uproszczonej):

Przedmiot finansowania: aparaty USG, unity
stomatologiczne, aparaty RTG, autoklawy itp.
Uproszczone procedury: do wydania zgody na
finansowanie wystarczy złożyć wypełniony i
podpisany wniosek leasingowy. Decyzja o
finansowaniu nawet w 24 h.
Podmiot finansowania: lekarze specjaliści,
lekarze dentyści (również bez specjalizacji).
Okres finansowania: do 72 miesięcy.
Udział własny: już od 0%
Forma finansowania: leasing operacyjny, finansowy, pożyczka leasingowa.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?
wieloletnie doświadczenie na rynku usług leasingowych,
kompleksowa i fachowa obsługa specjalistów,
uproszczone procedury i szybka decyzja o przyznaniu finansowania,
elastyczne, jasne i przejrzyste warunki umowy,
korzystne warunki finansowe i długie okresy finansowania,
atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe – AC, OC, Assistance, ubezpieczenia
jednoroczne, wieloletnie, możliwość rozłożenia składki na raty itd.,
o ubezpieczenie GAP - zabezpieczenie straty finansowej, która powstaje na
skutek utraty wartości pojazdu,
o doradztwo i opieka eksperta na każdym etapie umowy.
o
o
o
o
o
o

Leasing z nami to najlepsze rozwiązanie
dla firmowych inwestycji!

