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Finansowanie gruntów rolnych – nowość w ofercie BZ WBK Leasing

UŜytki rolne w Polsce zajmują 60% powierzchni kraju, co stanowi 8,6% uŜytków rolnych w Unii
Europejskiej. Z danych GUS wynika, Ŝe wartość gruntów rolnych systematycznie wzrasta (od
2002 roku średnio o 18%) przy jednoczesnym wzroście wydajności upraw z 1 ha oraz dopłatach
Unii Europejskiej do produkcji rolnej, inwestycja w grunty rolne jest jednym z głównych celów
rozwoju współczesnego sektora rolniczego. BZ WBK Leasing jako jeden z liderów
finansowania tego sektora, przygotował nowoczesną ofertę finansowania gruntów w formie
poŜyczki – jest to pierwsza tego typu oferta, którą przygotowała spółka leasingowa w Polsce.

Ziemia rolna jest ograniczonym zasobem i dobrem poszukiwanym przez wielu rolników myślących o
wzroście wydajności swoich gospodarstw., Przy wzrastającym zapotrzebowaniu na produkty rolne
oraz odnotowywanym od kilku lat wzroście wydajności płodów rolnych z 1 ha zakup gruntów rolnych
stanowi najbardziej stabilną i pewną inwestycję. Dotychczas rolnicy mogli ten proces zrealizować z
wykorzystaniem kredytów dotowanych przez Agencje Nieruchomości Rolnych oraz kredytów
dostępnych w bankach komercyjnych, od listopada 2014 r. zakup gruntów rolnych będzie moŜna
sfinansować w wygodny i nowoczesny sposób w formie poŜyczki BZ WBK Leasing.
- Powstanie zupełnie nowego produktu na rynku wynika z faktu, Ŝe chcemy naszym klientom zapewnić
kompleksową obsługę szerokiej gamy inwestycji, w tym tak istotnej jakim jest inwestycja w grunty
rolne. Od 2005 roku z sukcesem oferujemy finansowanie dla sektora rolnego ciągników i wielu innych
maszyn rolniczych, a obecnie jesteśmy jednym z liderów tego rynku pod względem wartości
sfinansowanych aktywów. Ten sukces był moŜliwy m.in. dzięki dedykowanej sieci doradców,
wyspecjalizowanych i skoncentrowanych na obsłudze rynku rolnego, a takŜe bezpośredniej
współpracy z dostawcami sprzętu rolniczego. Zebrane przez ten czas doświadczenia i dobre
rozpoznanie potrzeb gospodarstw rolnych skłoniło nas do uzupełnienia oferty o nowy produkt
„PoŜyczkę na zakup gruntów rolnych”, będący atrakcyjną alternatywą dla planowanego zakończenia
programu dopłat do kredytów w ANR w roku 2015 r, jak równieŜ alternatywą dla finansowania
będącego dotychczas w ofercie banków.

– podkreśla Tomasz Sudaj, Dyrektor ds. Strategii

Rynkowej w BZ WBK Leasing.
– Dotychczas branŜa leasingowa w Polsce nie oferowała finansowania zakupu gruntów rolnych.
Chcemy w tym zakresie pełnić rolę pioniera, wykorzystać nasze doświadczenia jak równieŜ mobilność
doradców (zawierających transakcje u klientów) w zaspokojeniu takich istotnych dla rolników potrzeb
inwestycyjnych. Sygnały płynące z rynku potwierdzają zainteresowanie tą ofertą i utwierdzają nas w
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przekonaniu o dobrym kierunku działań w rolnictwie. Jednocześnie postępujący proces konsolidacji
gospodarstw rolnych, ograniczona podaŜ ziemi, kończące się zasoby Agencji Nieruchomości Rolnych
w perspektywie najbliŜszych kliku lat, powodują, Ŝe jesteśmy przekonani o potrzebie uzupełnienia
oferty o elastyczne finansowanie kluczowego dla klientów zasobu jakim są grunty rolne.
W chwili obecnej moŜemy śmiało stwierdzić, Ŝe BZ WBK Leasing oraz

Bank Zachodni WBK

posiadają kompleksową ofertę finansowania działalności rolnej. – dodaje Tomasz Sudaj.

Szczegóły nowej oferty finansowania zakupu gruntów.
W ramach oferty finansowania gruntów rolnych klienci sektora rolnego mogą sfinansować a takŜe
zrefinansować zakup gruntu, przy udziale własnym juŜ od 1% oraz okresem finansowania aŜ do 30 lat.
To co jest bardzo istotne przy takim długim okresie finansowania to fakt, Ŝe oferta BZ WBK Leasing
daje elastyczność w zakresie dostosowania harmonogramu spłaty do sezonowości produkcji rolnej
oraz uwzględnia karencję w spłacie kapitału ułatwiając rozszerzenie skali prowadzonej działalności.
Dodatkowymi atutami są niska prowizja od 1%, szybkość decyzji kredytowej oraz sprawność działania
mobilnych doradców, którą BZ WBK Leasing wypracowała w trakcie 15 lat działania na rynku
finansowym.

Wiedza i pozycja na rynku zobowiązuje
- Dostęp do oferty zapewnia wyspecjalizowana w obsłudze rynku rolnego sieć ponad 70 mobilnych
Doradców ds. Agrobiznesu , oraz wszystkie oddziały Banku Zachodniego WBK. Wiemy, Ŝe czas dla
rolników

jest

bardzo

istotny

–

dlatego

o wiele szybciej niŜ w bankach jesteśmy w stanie podjąć decyzję o finansowaniu gruntów
i podpisać umowę w dogodnym dla klienta miejscu. Podczas tworzenia nowego produktu, jakim jest
poŜyczka na zakup gruntów kierowaliśmy się oczekiwaniami naszych klientów czyli elastycznością,
bezpieczeństwem i wysoką jakością. - podkreśla Jacek Zwierski, Dyrektor SprzedaŜy ds. Rynku
Rolnego BZ WBK Leasing.
W 2014 roku BZ WBK Leasing obchodzi 15-lecie działalności. Obecnie jednym z największych i
najszybciej rozwijających się uniwersalnych firm na rynku leasingowym. Po trzecim kwartale 2014 jest
czwartą firmą leasingową na rynku, z dynamiką o 9% wyŜszą niŜ rynek. BZ WBK Leasing od
dłuŜszego

czasu

jest

jednym

z liderów

finansowania

rolnictwa – w 2014 roku sfinansowała maszyny i urządzenia rolnicze o wartości ponad 539 mln zł co
dało jej dynamikę na poziomie 44,3% r/r (o 36,8% powyŜej rynku) oraz ponad 20% udział w rynku.

Więcej szczegółowych informacji moŜna znaleźć na stronie www.leasing24.pl oraz www.pozyczkarolnicza.pl
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***
BZ WBK Leasing jest częścią grupy kapitałowej BZ WBK. Jako uniwersalny leasingodawca oferuje finansowanie szerokiej gamy
środków trwałych klientom z sektora MŚP oraz duŜym firmom i klientom korporacyjnym.
Firma specjalizuje się w finansowaniu maszyn i urządzeń, nieruchomości oraz środków transportu. Uzupełnienie oferty stanowią
atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe oraz karty paliwowe.
BZ WBK Leasing kładzie duŜy nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług oraz na rzetelność
i transparentność we współpracy ze swoimi kontrahentami.

3

