
Spółdzielcze finansowanie
samochodów dla rolników

W 100% POLSKI KAPITAŁ

LE ASING
POŻYCZK A

Dlaczego warto wybrać  
finansowanie w SGB Leasing?

Duża sieć placówek
Nasze finansowanie jest w zasięgu ręki – dostępne 
w Bankach Spółdzielczych na terenie Polski, zarówno 
w dużych jak i małych miejscowościach dzięki czemu 
zawsze jesteśmy blisko Państwa.

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

Doświadczenie
Jesteśmy ekspertem w finansowaniu rolników i sektora 
rolniczego w Polsce. Nasi pracownicy zawsze są blisko 
klienta i znają jego potrzeby oraz służą pomocą  
w każdej sytuacji. 

Bezpieczne finansowanie
Jesteśmy firmą ze 100% polskim kapitałem wywodzącą 
się z tradycji polskiej bankowości spółdzielczej o ponad 
150 letniej historii.

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



AUTO AGRO jest wygodnym sposobem finansowania 
zakupu samochodów osobowych i dostawczych do 
3,5t oferowanym dominującym w polskim sektorze 
rolniczym rodzinnym gospodarstwom rolnym. Produkt 
oparty jest o maksymalne uproszczenie procedury 
oraz minimum formalności. W efekcie poziom 
finansowania na zakup pojazdu zależy od powierzchni 
gospodarstwa i profilu produkcji. Do decyzji o udzielenie 
finansowania wystarczy wniosek, nakaz płatniczy oraz 
polisa obowiązkowego ubezpieczenia rolników. Nie są 
natomiast wymagane żadne dokumenty finansowe 
klienta.

 
Dzięki produktowi AUTO AGRO Klient o co najmniej 
12 miesięcznej, prawidłowej historii kredytowej/
leasingowej w Banku Spółdzielczym / Spółce SGB 
Leasing może w szybki sposób sfinansować zakup 
samochodu nowego lub używanego – zarówno 
osobowego jak i dostawczego.  Zakup pojazdu może być 
finansowany zarówno poprzez leasing operacyjny, jak  
i pożyczkę. Okres finansowania może wynosić nawet 6 lat!

 
AUTO AGRO adresowane jest do rolników, którzy 
posiadają gospodarstwa rolne o powierzchni wynoszącej 
przynajmniej 15 hektarów przeliczeniowych, a w wypad- 
ku produkcji warzywniczo-sadowniczej nie mniej niż  
5 hektarów. 

Korzyści

Oferta

AUTO AGRO

Opieka dedykowanego  
opiekuna przez cały  
okres finansowania

Samochody nowe 
i używane, osobowe, 

dostawcze do 3,5t

Finansowanie na 
okres od 12 miesięcy 

do 6 lat

Udział własny  
już od 0%

Wartość samochodu 
dla klientów  

grupy SGB - nawet 
500.000zł

Do wyboru forma 
finansowania:  

pożyczka, leasing

Elastyczne,  
jasne i przejrzyste  
warunki umowy

Szybka procedura 
przyznania finansowania 

- bez dokumentów 
finansowych

Kompleksowa obsługa –  
od finansowania poprzez  
rejestrację do ubezpieczenia

Uproszczony system oceny zdolności 
finansowej - bez dokumentów finansowych

Elastyczne, jasne  
i przejrzyste warunki umowy 

Krótki czas  
uruchomienia umowy – 

od podpisania  
do zapłaty za pojazd

Atrakcyjne pakiety 
ubezpieczeniowe – jednoroczne  

oraz wieloletnie


