PAKIET EKSPRES

Przedmiot oferty
Pakiet Ekspres to produkt leasingowy, który obejmuje następujące kategorie sprzętu i urządzeń służących
do prowadzenia działalności gospodarczej:
• samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe
• ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy
• maszyny drogowe, budowlane (podstawowe i specjalistyczne)
• autobusy i autokary
• wózki widłowe
• maszyny poligraficzne
• aparatura medyczna (np. USG, EEG, EKG, unit stomatologiczny), wyłącznie nowa o jednostkowej wartości
nie niższej niż 15 000 zł netto
Pakiet dotyczy transakcji, w których zaangażowanie dla jednego przedmiotu (z wymienionych powyżej)
nie przekracza:
• dla nowych samochodów osobowych i ciężarowych – 200 000 zł
• dla samochodów używanych – 150 000 zł
• w pozostałych transakcjach nawet do 900 000 zł (w przypadku opłaty wstępnej na poziomie 45%).

Beneficjenci oferty
Pakiet Ekspres jest przeznaczony dla obecnych i potencjalnych Klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które spełniają następujące kryteria:
• prowadzą działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy
• posiadają zdolność do terminowej obsługi rat leasingowych
• ustanowią wymagane przez PKO Leasing SA zabezpieczenie transakcji leasingowej
• terminowo regulują zobowiązania

Twoje korzyści
Pakiet umożliwia szybkie i pozbawione zbędnych formalności pozyskanie sprzętu i urządzeń potrzebnych
do prowadzenia działalności gospodarczej:
• atrakcyjne warunki finansowe
• szybka decyzja leasingowa podejmowana w placówce PKO Banku Polskiego
• możliwość zawarcia umowy leasingu w placówce PKO Banku Polskiego
• minimum formalności – brak konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów finansowych,
w tym zaświadczeń z ZUS, US oraz opinii bankowych (wymagane jest jedynie oświadczenie Klienta)
• opłaty wstępne już od 5%
• dogodne pakiety ubezpieczeń
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• korzyści podatkowe związane z leasingiem
• bogaty wybór przedmiotów leasingu
• okres leasingu do 5 lat

Dlaczego PKO Leasing
PKO Leasing SA należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – największego banku w kraju.
Wykwalifikowana kadra pracowników oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji transakcji leasingowych
gwarantują wysoki standard obsługi. Innowacyjność oferowanych produktów, nowoczesny i sprawnie
funkcjonujący system informatyczny, jak również szeroka sieć placówek umożliwiają szybkie i sprawne
przeprowadzenie każdej transakcji leasingowej.
PKO Leasing SA to:
• 14 lat doświadczenia
• ponad 63 tysiące zawartych umów
• ponad 2 miliardy zł łącznej wartości przedmiotów oddanych w leasing w 2012 r.
• jeden z najbezpieczniejszych portfeli umów leasingu na rynku
• profesjonalna kadra
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Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego
tel. 801 36 36 36*

Biuro w Poznaniu
tel. +48 61 855 94 99*

Biuro w Warszawie
tel. +48 22 563 18 99*

Biuro w Gdańsku
tel. +48 58 343 85 99*

Biuro w Katowicach
tel. +48 32 606 23 99*

Serwis telefoniczny iPKO biznes dla Korporacji i Samorządów
tel. 801 36 36 36*
tel. +48 61 855 94 94*
e-mail: ipkobiznes@pkobp.pl

Serwis telefoniczny MultiCash
tel. 801 36 36 36*
tel. +48 61 855 94 94*
e-mail: multicash@pkobp.pl

Opłata zgodna z taryfą operatora. Serwis telefoniczny jest czynny pon. – pt., godz. 8.00-18.00.
Infolinia numer 801 36 36 36 jest dostępna wyłącznie dla dzwoniących w kraju, pozostałe serwisy również z zagranicy i z telefonów komórkowych.
*

