
LEASING

Dlaczego warto wybrać  
finansowanie w SGB Leasing?

Duża sieć placówek
Nasze finansowanie jest w zasięgu ręki – dostępne  
w blisko 200 bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej 
oraz kilkuset oddziałach na terenie Polski zarówno  
w dużych jak i małych miejscowościach dzięki czemu 
zawsze jesteśmy blisko Państwa.

Minimum formalności
Nie obawiaj się skomplikowanych procedur! Nasza 
procedura uproszczona to tylko wniosek leasingowy 
i zgoda na sprawdzenie w bazie BIK. Nie bierzemy 
żadnych dokumentów finansowych

Doświadczenie
Wspieramy naszych klientów na każdym etapie inwes- 
tycji, oferujemy atrakcyjne oprocentowanie leasingu 
oraz niezwykle korzystne pakiety ubezpieczeniowe  
z możliwością płatności ratalnych. 

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

LEASING

Spółdzielcze finansowanie
dla przedsiębiorców

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
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Produkty

Zalety oferty SGB Leasing Sp. z o.o.

Leasing na maszyny  
i urządzenia rolnicze

Proste zasady 
udzielania finansowania, 
uproszczone procedury

Krótki czas 
uruchomienia 

umowy

Atrakcyjne warunki 
finansowe

Rozszerzony katalog 
przedmiotów objętych 

procedurą uproszczoną dla 
Klientów Banków Spółdzielczych

Przedmioty nowe 
i używane;

Udział własny od 0% - 
wysokość uzależniona 

od rodzaju przedmiotu oraz 
kondycji finansowej klienta

Korzystne pakiety 
ubezpieczeniowe AC/

OC, ubezpieczenie GAP, 
ubezpieczenia majątkowe – 

roczne i wieloletnie.

Doradztwo w zakresie 
doboru finansowania

Elastyczne, jasne 
i przejrzyste 

warunki umowy

Leasing maszyn i urządzeń 

Leasing urządzeń fotowoltaicznych

Leasing  
transportu ciężkiego

Leasing na sprzęt medyczny

Leasing samochodów osobowych  
i dostawczych do 3,5t –  

1000000000zł

Sfinansowaliśmy inwestycje na ponad

10000 pojazdów

Zarejestrowaliśmy ponad

6000 przedsiębiorców

Wsparliśmy rozwój działalności ponad

blisko 200 banków

Należymy do spółdzielczej grupy bankowej zrzeszającej

25 latDziałamy na rynku finansowym od ponad


