Leasing – atrakcyjne narzędzie wsparcia
przedsiębiorców (nie tylko) w czasach pandemii
Prezentuje: Anna Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Produktów i Procesów w PKO Leasing
Warszawa, styczeń 2022
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Branża leasingowa buduje polską gospodarkę
i wspiera polskich przedsiębiorców
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Wartość sfinansowania
inwestycji polskich firm
po trzech kwartałach
2021 r.

Dane pochodzą z opracowań Związku Polskiego Leasingu

Dynamika rynku
41,2%
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Wartość inwestycji sfinansowanych
przez polską branżę leasingową
w latach 2005-2020 (dane w mld PLN)
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Branża leasingowa znacząco wsparła przedsiębiorców
podczas pandemii COVID-19

Zmiana harmonogramu spłat i odraczanie spłat
rat leasingowych na okres od 3 do 6 miesięcy
• Ponad 170 tys. firm zostało objętych
wakacjami leasingowymi przez branżę
leasingową w okresie od początku kryzysu
do końca września 2020 r.
• Działania odnosiły się do 380 tys. umów
• Ponad 95% pomocy zostało przyznane
do końca czerwca 2020 r.

Gwarancje spłaty leasingu/pożyczki leasingowej
z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego
udzielane z Paneuropejskiego Funduszu
Gwarancyjnego (PFG)
• 210,99 mln PLN udzielonych gwarancji
dla transakcji leasingowych
• 266,36 mln PLN transakcji leasingowych
zabezpieczonych gwarancją
• 1 237 – liczba gwarancji

Uruchomienie programów gwarancyjnych
we współpracy z BGK przez firmy:
PKO Leasing S.A, Millennium Leasing Sp. z o.o,
Pekao Leasing Sp. z o.o., Santander Leasing S.A.

Refinansowanie umów na autokary i pojazdy
ciężarowe we współpracy z ARP i ARP Leasing

Źródło informacji ZPL, dane z 31 grudnia 2021 r.
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PKO Leasing jako wiarygodny partner
dla instytucji Unii Europejskiej
i przedsiębiorców
Ponad

215 tys. umów
ze wsparciem
UE

Ponad

150 tys.

Ponad

265 tys.

aktywnych
Klientów

aktywnych
umów

Ponad

21 mld PLN
wartość
portfela umów
Ponad

119 tys.
Klientów

Ponad

25 tys.
aktywnych
umów ze
wsparciem UE

ze wsparciem
UE

19 lat
współpracy
z instytucjami
UE
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Instrumenty finansowe AntyCovid-19 dla polskich
przedsiębiorców – skala wsparcia udzielonego
przez PKO Leasing w 2020 – 2021 r.

Z aneksów covidowych,
czyli możliwości
zawieszenia kapitałowej
części rat leasingowych
w 2020 r.
• skorzystało 21,8 tys. Klientów
• podpisano 61 tys. umów
o łącznej wartości

5,249 mld PLN

Z finansowania
z gwarancją COSME COVID
i InnovFin COVID
w 2021 r. :
• skorzystało 75 Klientów
• podpisano 86 umów
o łącznej wartości
ponad

Z finansowania
z gwarancją COSME
i EGF w 2021 r.:
• skorzystało 8215 Klientów
• podpisano 9961 umów
o łącznej wartości
ponad

11,3 mln PLN

Z finansowania
z gwarancją BGK
w 2021 r.:
• skorzystało 8 Klientów
• podpisano 8 umów
o łącznej wartości
ponad

11,7 mln PLN

857 mln PLN
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Wsparcie przedsiębiorców przez PKO Leasing
– programy gwarancyjne
Program na rzecz konkurencyjności
małych oraz średnich przedsiębiorstw

Produkt dostępny od września 2020 r.,
dający możliwość uzyskania środków
do wykorzystania na finansowanie
bieżącej działalności firmy

Klient: SME (według definicji UE)
Rodzaj finansowania: Leasing i pożyczka
Wartość finansowania:

COSME

•
•

0 – 375 tys. EUR
0 – 150 tys. EUR (0-630 tys. PLN)

Korzyści:

• Minimum formalności
• P
 rocedura uproszczona
nawet do 500 tys. PLN

• F inansowanie start-upów
(od 1. dnia prowadzenia działalności)

•
•

COSME
COVID

Finansowanie umów z gwarancją COSME
Covid występuje tylko w formie leasingu
zwrotnego płynnościowego i pożyczki
zwrotnej płynnościowej.
Przedmiot:

• K upiony z własnych środków
w salonie lub od innej firmy

• P
 oleasingowy – wykupiony
po zakończonej umowie leasingowej

Wpłata własna od 0%

• P
 okredytowy – po zakończonej
umowie kredytowej

 rak dodatkowych opłat za udzielenie
B
gwarancji

•

Program obowiązuje do kwietnia 2023 roku lub do wyczerpania zapasów

Wartość przedmiotu – do 300 tys. PLN netto

Wartość finansowania: max. 80% wartości przedmiotu z wyceny
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Wsparcie przedsiębiorców przez PKO Leasing
– programy gwarancyjne
Gwarancja spłaty BGK to program
z regwarancją Europejskiego Funduszu
Inwestycyjnego (EFI) udzielanego
w ramach Paneuropejskiego Funduszu
Gwarancyjnego (wprowadzony
w październiku 2021 r.)

FINANSOWANIE
Z GWARANCJĄ
BGK

Zakres gwarancji: do 80% kwoty
leasingu lub pożyczki leasingowej
przeznaczonej na sfinansowanie
zakupu przedmiotu
Dostępne okresy gwarancji:
min. 3 mies. – max.: 120 mies.
Maksymalna kwota: 800 tys. EUR
Prowizja za udzielenie gwarancji:

Program mający na celu wsparcie
europejskich przedsiębiorstw dotkniętych
skutkami kryzysu COVID-19
(wprowadzony 23 listopada 2021 r.)
Przedmioty:

• S amochody osobowe

FINANSOWANIE
Z GWARANCJĄ
EGF

• 0 ,20% kwoty gwarancji za 1., 2., 3. rok
• 0 ,30% kwoty gwarancji za 4. i kolejny
rok gwarancji

oraz samochody dostawcze
do 3,5 t – do 5 mln PLN

• T ransport ciężki
od 300 tys. do 630 tys. PLN
• M
 iU
od 300 tys. do 630 tys. PLN
Korzyści:
• Obniżenie marży
• Brak opłaty za gwarancję

Przedmiot: Nowe i używane przedmioty
z grupy TC oraz MIU o wartości powyżej 630 tys. PLN
Korzyści: uzyskanie finansowania na warunkach
niemożliwych bez zastosowania gwarancji
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Pro-ekologiczne narzędzia wsparcia
oferowane klientom PKO Leasing
Finansowanie urządzeń
fotowoltaicznych

Leasing i pożyczka

Program
„Mój elektryk”

Dołączyliśmy do grona firm
leasingowych oferujących
finansowanie z dotacją
Mój elektryk

Procedura uproszczona
Wartość transakcji
w 2021 roku:
ponad 140 mln PLN

Dopłata w kwocie do
27 tys. PLN do samochodu
osobowego o napędzie elektrycznym lub wodorowym
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Zdalne procesy obsługi
dla bezpieczeństwa Klientów
Platforma Automarket.pl – Strategiczna inicjatywa
Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego
• Start platformy – lipiec 2020 r.
• Od początku istnienia platformy sprzedaliśmy
•
•
•
•

!

ponad 4 tys. aut (1 tys. w 2020 i ponad 3 tys. w 2021)
25% wszystkich umów stanowią umowy online
(od wyboru auta do zdalnego podpisania umowy)
Stronę odwiedziło 3,5 mln użytkowników
Nasza oferta stale utrzymuje się na poziomie ponad 1000
aut (nowych i używanych), różnych marek i modeli
54% naszych klientów to przedsiębiorcy

•
•
•
•

Wsparcie Doradcy w procesie wyboru
Sprawdzone auta bez ukrytych wad technicznych
Wybór auta bez wychodzenia z domu
Dostawa pod wskazany adres
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Zdalne procesy obsługi
dla bezpieczeństwa Klientów

Nasi klienci mają możliwość
elektronicznego złożenia wniosku
i podpisania umowy
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Zdalne procesy obsługi
dla bezpieczeństwa Klientów
Portal Klienta

24/7

Nasi Klienci mają możliwość:

• Dostępu do Portalu Klienta 24 h online
• Sprawdzenia statusu umów i ich szczegółowych danych
• Szybkiego załatwienia sprawy i sprawdzenia statusu
•
•
•
•
•

złożonych wniosków
Pobrania e-faktury oraz harmonogramu spłat i e-polisy
Szybkiego opłacenienia faktury przy wykorzystaniu
płatności internetowych
Poznania historii dokumentów i rozliczeń
Poznania nowych ofert, ogłoszenia cesji i ofert specjalnych
Zarządzania swoimi zgodami oraz powiadomieniami
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#pkoleasing.pl

Dziękuję za uwagę
Więcej informacji: www.pkoleasing.pl
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