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mLeasing zajmuje 4 miejsce na rynku z ekspozycją prawie 13 mld 
PLN i 120 tys. aktywnych aktywów leasingowych (4Q2021) 
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Udział w rynku: 
7,1%

Pozycja rynkowa:
nr 4

Liczba 
aktywnych 
aktywów: 
124 tys.

Istniejące umowy 
leasingu: 120 k

Ekspozycja 
leasingowa: 

12 700mln PLN



mLeasing jest uniwersalną firmą leasingową, zajmujemy czołowe 
miejsce w zakresie finansowania pojazdów, a także maszyn i urządzeń. 
Wyróżnia nas dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla wszystkich 
segmentów klientów: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
korporacji.
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Samochody 
osobowe i 
dostawcze

Samochody 
ciężarowe

Inne środki 
transportu

Maszyny i 
urządzenia

Informatyka i 
inne 

ruchomości

Nieruchomości

3 189mln 
PLN

1 003 mln 
PLN

215 mln 
PLN

1 697 mln 
PLN

200 mln
PLN

191 mln
PLN

49% 16% 3% 26% 3% 3%

Ruchomości 6 304 mln PLN

Nowy biznes ogółem 6 495 mln PLN

Nieruchomości



Dzięki zróżnicowanym kanałom dystrybucji i oddziałom 
zlokalizowanym w całej Polsce, mLeasing wspiera dealerów i 
klientów lokalnie.
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Sieć sprzedaży na 
terenie całego 

kraju 

dział sprzedaży 
detalicznej i 

korporacyjnej 
mBanku

Partnerzy 
dostawcy; 

programy W/L 

Rozwiązania 
cyfrowe

biura i oddziały mLeasingu
(3 w Warszawie)

mBank Oddziały korporacyjne

Biura korporacyjne

mBank Oddziały bankowości detalicznej
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Dynamiczny rozwój biznesu samochodowego i CFM: 
w 2021 r. osiągnęliśmy 25 tys. samochodów w CFM i 3 miejsce na 
rynku, 75 tys. w leasingu

Flota CFM osiągnęła 25 tys. 
samochodów 

Uruchomienie FSL dla 
pracowników mBank i 
sprzedawców (konsumentów) 
2018 

Wdrożenie FSL dla MŚP

Flota CFM osiągnęła 10 tys. 
samochodów
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Leaselink

• Zakup 100% udziałów w spółce 8.03.2019

• Zdigitalizowany proces leasingowy, leasing jako 
metoda płatności, niski koszt transakcyjny

• Obecność na rynku leasingu mikrotransakcji do 50 tys..)

• Ciągły wzrost liczby aktywnych klientów. 
Skumulowany wzrost w ciągu 3 lat na poziomie 35,3%

• Wzrost nowego biznesu osiągnięty głównie dzięki 
wzrostowi skali biznesu. Średnia wartość transakcji 
utrzymuję się stabilnie na  poziomie około 5 tys. PLN.

• Zróżnicowany portfel ze względu na typ 
finansowanych przedmiotów.

Dywersyfikacja oferty

Asekum

• Wdrożenie projektu w październiku 2018 roku

• Wydzielenie odrębnej spółki - agencji 
ubezpieczeniowej Asekum

• Nadanie doradcom mLeasingu uprawień OFWCA -
szkolenia, egzaminy, rejestracja w KNF 

• Wdrożenie modelu biznesowego zintegrowanej 
usługi na klientów – finansowanie i ubezpieczenie „w 
jednym miejscu”

• Zwiększenie atrakcyjności oferty ubezpieczeniowej 
(promocje cenowe, rozszerzenie oferty produktowej, 
inicjatywy ubezpieczeniowe, dodatkowe systemy 
motywacyjne „ekstra kasa”)
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Dostępny dla klientów Portal Klienta, to cyfrowe centrum 
obsługi posprzedażowej składające się z 30 wniosków 
dedykowanych do samoobsługi 24/7.
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Samoobsługa na portalu 
internetowym dla klientów:

▪ indywidualne potrzeby informacyjne

▪ FSL / informacje o flocie dla małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz klientów 
korporacyjnych

▪ standardowa dystrybucja raportów 
flotowych

▪ pulpit nawigacyjny i stan rozliczeń

▪ E-faktura

▪ 30 wniosków

Informacje o mLeasingu



Nowa strona www 
mLeasingu

Obszar sprzedaży zdalnej – kluczowe narzędzia

Strona wyposażona w szereg 
funkcjonalności, których 
poszukuje klient.

Ulepszony portal sprzedaży 
samochodów mAuto.pl

„Zalando” w sprzedaży samochodów 
w leasingu.

2 500 nowych i używanych 
samochodów na mAuto.pl w ciągu 12 
miesięcy od rozpoczęcia działalności

Wniosek leasingowy 
online

Rewolucja we wnioskowaniu 
o leasing.
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Volvo Car Poland 

• Finansujemy samochody marki Volvo od 2015 roku

• Program Volvo Car Financial Services - stworzony, 
aby dostarczać rozwiązania finansowe dla dealerów i 
klientów sieci dealerskiej

• Swoboda wyboru – finansujemy samochody nowe i  
używane 

• Wsparcie doradców – rozbudowana sieć dealerska

• Atrakcyjna oferta  - szybka decyzja,  preferencyjne 
warunki finansowania 

• leasing i najem dla firm 

• finansowanie i zarzadzanie flotą 

• najem konsumencki

Partnerzy biznesowi – kluczowe relacje 

Hyundai Motor Poland

• Od marca 2022 roku jesteśmy wyłącznym dostawcą
finansowania dla wynajmu długoterminowego dla 
samochodów marki Hyundai

• Klienci indywidualnie oraz biznesowi będą mieli dostęp 
do szerokiej i atrakcyjnej oferty finansowania w ramach 
Hyundai Fleet Lease i Hyundai Abonament

• Uproszczone procedury i szybka decyzja leasingowa 

• Kompleksowa obsługa i wsparcie doradcy na każdym 
etapie procesu 

• najem konsumencki

• najem dla firm
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Od 4 lat rozwijamy Lean Management. Lean jest kluczowym 
czynnikiem wpływającym na efektywność procesów. Na codzień
efektywnie wykorzystujemy zarządzanie wizualne, 
standaryzację procesów, rozwiązywanie problemów i A3.
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Zarządzanie wizualne
Zarządzamy naszymi zespołami 

za pomocą codziennych spotkań 
przy białej tablicy i na bieżąco 
realizujemy cele biznesowe. 

Rozwiązywanie 
problemów

Odkrywamy i identyfikujemy 
problemy w produktach i 

procesach, angażując wszystkich 
naszych pracowników, w tym 

kierownictwo

A3
Angażujemy naszych 

pracowników w codzienne 
działania związane z 

doskonaleniem procesów i małe 
projekty lean.

Standaryzacja 
procesów

Wyznaczamy standardy dla 
wszystkich procesów sprzedaży i 

obsługi
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Dziękujemy
zespół mLeasingu


