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I półrocze 2015 r.: BZ WBK Leasing na drugim miejscu
Według danych Związku Polskiego Leasingu, po pierwszym półroczu 2015 r. BZ WBK Leasing
znajduje się na drugim miejscu wśród firm leasingowych, finansując aktywa o rekordowej wartości
ponad 1 915 mln zł z dynamiką +40% r/r tj. blisko 27% powyżej rynku.
- Biorąc pod uwagę tylko drugi kwartał 2015 r., który również jest dla nas rekordowy,
sfinansowaliśmy aktywa o wartości 1 127,5 mln zł, z dynamiką +56,4% r/r i ze wzrostem o 43%
w stosunku do poprzedniego kwartału. Miejsce w ścisłej czołówce firm leasingowych zawdzięczamy
dbałości o naszych klientów, doskonałej ofercie produktowej, a przede wszystkim rozwojowi
dystrybucji, systematycznemu polepszaniu dostępności naszych usług. Takimi rekordowymi wynikami
umacniamy naszą bardzo silną pozycję na polskim rynku leasingu – komentuje Szymon Kamiński,
Prezes Zarządu BZ WBK Leasing S.A.
- Tylko w czerwcu br. sfinansowaliśmy aktywa o wartości 360,9 mln zł, co oznacza wzrost +43% r/r,
a w segmencie małych i średnich firm wzrost wyniósł rekordowe +62,4% r/r. Na szczególną uwagę
w naszych wynikach zasługuje sprzedaż realizowana wspólnie z koleżankami i kolegami z Oddziałów
Banku BZWBK , która w całym półroczu wyniosła 646 mln zł (+25,9% r/r). – dodaje Tomasz Sudaj,
Dyrektor Zarządzający ds. Strategii Rynkowej w BZ WBK Leasing.
W MIU nr 1
Od kilku już lat BZ WBK Leasing jest liderem finansowania sektora Maszyn i Urządzeń w Polsce.
Pierwsze półrocze 2015 r. Spółka zamknęła wartością sfinansowanych ruchomości w kwocie 991,7
mln zł, z dynamiką +42,6% r/r, co daje 13% udział w rynku. Na tak doskonałe wyniki wpłynęło przede
wszystkim finansowanie maszyn rolniczych, gdzie BZ WBK Leasing osiągnęło wzrost blisko +40% r/r,
tj. 11,5% powyżej rynku.
- Tylko w drugim kwartale 2015 r. sfinansowaliśmy maszyny rolnicze na kwotę 298 mln zł.
Jest to wynik o ponad 57% lepszy w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku i niemalże
60% porównując z pierwszym kwartałem br. Nasze osiągnięcia to zdecydowanie zasługa sieci ponad
70 mobilnych Doradców ds. Agrobiznesu, ale również dedykowanej oferty finansowania sprzętu
rolniczego. W ostatnim czasie dzięki znakomitej współpracy z partnerami biznesowymi i dostawcami

Biuro prasowe BZ WBK Leasing
sprzętu wprowadziliśmy dwie kolejne oferty dla rolników: ZASŁAW Finance oraz METAL-FACH
Finansowanie Fabryczne – komentuje Tomasz Sudaj, Dyrektor Zarządzający ds. Strategii Rynkowej
w BZ WBK Leasing. - Dzięki szybkiej procedurze uproszczonej i ograniczeniu wymaganych
dokumentów, znacząco przyspieszony został proces przyznania decyzji o finansowaniu maszyn
i urządzeń leasingiem lub pożyczką. Nasza ciągle rozwijająca się sieć sprzedaży oraz blisko 800
oddziałów Banku Zachodniego dostarcza klientom w pełni kompleksową ofertę obejmującą pożyczkę,
leasing, a także pakiety ubezpieczeniowe gwarantujące bezpieczeństwo transakcji – dodaje Tomasz
Sudaj.
Imponujące wzrosty w finansowaniu pojazdów
Po pierwszym półroczu firma BZ WBK Leasing sfinansowała pojazdy o łącznej wartości blisko
750 mln zł, z +12,5% dynamiką w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku.
W całym segmencie największe wzrosty Spółka osiągnęła w samochodach ciężarowych o masie
powyżej 3,5 t. +84,2% r/r, ciągnikach siodłowych +39% r/r oraz pojazdach osobowych +25% r/r.
Dynamika na wysokim poziomie w sektorze pojazdów jest potwierdzeniem danych Instytutu SAMAR,
zgodnie z którymi w samym czerwcu ogólna liczba nowo zarejestrowanych samochodów osobowych
w Polsce wyniosła 30 039 sztuk, co daje wzrost o 18,5% r/r.
- Polska gospodarka ma się bardzo dobrze, tempo wzrostu PKB przyspieszyło w I kw. do 3,6% r/r dzięki
czynnikom takim jak silna konsumpcja, rosnący eksport i towarzyszący im wysoki poziom inwestycji.
Jednocześnie, konsumpcja prywatna i inwestycje powinny nadal rosnąć, co będzie wspierane przez
rekordowo niskie stopy procentowe i ceny surowców. To bardzo dobry znak dla całego sektora małych
i średnich przedsiębiorstw, który stanowi zdecydowaną większość klientów branży leasingowej –
podkreśla Szymon Kamiński, Prezes Zarządu BZ WBK Leasing S.A.
***
BZ WBK Leasing jest częścią grupy kapitałowej BZ WBK. Jako uniwersalny leasingodawca oferuje finansowanie szerokiej
gamy środków trwałych klientom z sektora MŚP oraz dużym 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 duży nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług oraz na rzetelność
i transparentność we współpracy ze swoimi kontrahentami.
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