
Pożyczka Leasingowa AGRO to elastyczny sposób 
finansowania, w którym swobodnie decydują  
Państwo o wszystkich parametrach pożyczki, 
w tym o udziale własnym, okresie spłaty oraz 
wysokości rat, częstotliwości spłaty (miesięcznie, 
kwartalnie, półrocznie z opcją dostosowania rat  
do sezonowości produkcji rolnej – zgodnie  
ze specyfiką działalności gospodarstwa). 

Jesteśmy członkiem:

Spółdzielcze finansowanie
dla rolników

POŻYCZK A

LE ASINGOWA

W 100% POLSKI KAPITAŁ

Pożyczkę można przeznaczyć na nowy  
i używany sprzęt rolniczy:

Ciągniki rolnicze

Kombajny

Prasy

Sieczkarnie

Opryskiwacze

Ładowarki

Przyczepy rolnicze

Inne sprzęty rolnicze

POŻYCZK A

LE ASINGOWA
Współpraca:
Dedykowany Opiekun doradzi w zakresie doboru 
parametrów leasingu, będzie czuwać nad procedurą 
zawierania umowy leasingu oraz jest do dyspozycji 
przez cały czas trwania umowy, reagując na Państwa 
bieżące potrzeby.

 

Kontakt: 
www.sgbleasing.pl/doradcy 

SGB Leasing Sp. z o.o. 
 www.sgbleasing.pl  

NALEŻYMY DO SPÓŁDZIELCZEJ GRUPY BANKOWEJ 

ZRZESZAJĄCEJ BLISKO 200 BANKÓW

lub w każdej placówce SGB Banku oraz Bankach 
Spółdzielczych grupy SGB na terenie kraju

POŻYCZK A

LE ASINGOWA LE ASING
POŻYCZK A

LEASING



Korzyści

Oferta

Dlaczego warto wybrać  
pożyczkę w SGB Leasing?

POŻYCZK A

LE ASINGOWA

Opieka dedykowanego  
opiekuna przez cały  
okres pożyczki

Duża sieć placówek
Nasza pożyczka jest w zasięgu ręki – dostępna w blisko  
200 bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz kilkuset 
oddziałach na terenie Polski zarówno w dużych jak i ma- 
łych miejscowościach dzięki czemu zawsze jesteśmy 
blisko Państwa.

Minimum formalności
Nie obawiaj się skomplikowanych procedur! Wystarczy 
wniosek, nakaz płatniczy, polisa ubezpieczeniowa, aby  
określić kwotę przysługującej pożyczki.

Doświadczenie
Spółdzielcza Grupa Bankowa jest ekspertem w finan- 
sowaniu rolników i sektora rolniczego w Polsce. Nasi 
pracownicy zawsze są blisko klienta, znają jego potrzeby 
oraz służą pomocą w każdej sytuacji. 

Pożyczka na okres 
od 12 miesięcy  

do 10 lat 

Przedmioty 
nowe 

i używane

Wartość 
przedmiotu 

– bez ograniczeń

Raty –  kapitał 
– miesięczne, kwartalne,  

półroczne, sezonowe;  
odsetki – miesięcznie

Elastyczne,  
jasne i przejrzyste  
warunki umowy

Bezpieczna Pożyczka
Jesteśmy firmą ze 100% polskim kapitałem wywodzącą 
się z tradycji polskiej spółdzielczości o ponad 150 letniej 
historii.

Kompleksowa obsługa  
od finansowania poprzez  
rejestrację do ubezpieczenia

Możliwość ustalenia rat  
dopasowanych do specyfiki  
prowadzonej działalności rolniczej

Elastyczne, jasne  
i przejrzyste warunki umowy 

Krótki czas  
przekazania środków

Proste zasady udzielania,  
minimum formalności

Udział własny  
już od 0%


