
 Środki trwałe niezbędne do prowadzenia Twojej Firmy możesz sfinansować za pomocą 

leasingu podnosząc w ten sposób konkurencyjność prowadzonej działalności bez angażowania 

własnego kapitału. Decydujesz o wysokości rat, opłaty wstępnej i wartości wykupu, 

wypracowując z Twoim Doradcą elastyczny harmonogram spłat, dopasowany do Twoich 

potrzeb i możliwości. 
 

Produkty SGB Leasing: 

 Leasing samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t – procedura uproszczona 

 Leasing samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t 

 Leasing transportu ciężkiego 

 Leasing maszyn i urządzeń  

 Pożyczka leasingowa AGRO – na maszyny i urządzenia rolnicze 

 Finansowanie samochodów dla rolników AUTO AGRO 

 

Korzyści dla klientów 

 Proste zasady udzielania, minimum formalności 

 Krótki czas uruchomienia umowy 

 Elastyczne, jasne i przejrzyste warunki umowy 

 Uproszczony system oceny zdolności finansowej – bez dokumentów finansowych -  dla 

procedury uproszczonej na samochody oraz AUTO AGRO dla rolników 

 Kompleksowa obsługa od finansowania, poprzez rejestrację, do ubezpieczenia 

 Opieka dedykowanego opiekuna przez cały okres finansowania 

 Udział własny od 0% dla znanych Klientów Banku 

 Finansowanie w formie leasingu (operacyjny, finansowy, zwrotny) oraz pożyczki dla rolników 

oraz lekarzy i weterynarzy 

 

Cechy oferty SGB Leasing Sp. z o.o. 

 Proste zasady udzielania, minimum formalności 

 Krótki czas uruchomienia umowy 

 Atrakcyjne oprocentowanie 

 Okres finansowania – produkty uproszczone do 72 miesięcy, maszyny i urządzenia do 84 

miesięcy, pożyczka dla rolników oraz nieruchomości do 10 lat 

 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. Możliwość płatności ratalnych 

 Doradztwo w zakresie doboru finansowania 

 Elastyczne, jasne i przejrzyste warunki umowy 

Współpraca: 

Dedykowany Doradca doradzi w zakresie doboru produktu, będzie czuwać nad procedurą 
zawierania umowy oraz jest do dyspozycji przez cały czas trwania umowy, reagując na bieżące 
potrzeby i realizując bieżące dyspozycje dotyczące umowy.  

  

http://www.sgbleasing.pl/  

http://www.sgbleasing.pl/

