
Warszawa, sierpień 2022

Prezentacja ING Lease (Polska)

od ponad 25 lat!

Twój Partner w biznesie
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Myślę leasing…

…wybieram ING!

Posiadamy 
doświadczenie i 

praktykę – jesteśmy 
obecni na rynku od 

ponad 25 lat

Atrakcyjna oferta 
skierowana do 

małych, średnich 
i dużych firm

Nasze silne zaplecze 
kapitałowe 

wynikające z 
przynależności 
do Grupy ING, 

gwarantuje 
bezpieczeństwo i 

dostęp do kapitału

Skuteczność 
działania, widoczna 

w dynamicznym 
wzroście obrotów 

firmy, wartość 
naszego portfela 

przekracza 
12 MLD PLN

Dostarczamy 
wszechstronne 
rozwiązania do 

stworzenia 
korzystnych 

struktur 
finansowych

Finansujemy 
szeroką gamę 

aktywów 
ruchomych oraz 
nieruchomości

Kilka słów o ING Lease (Polska)
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Pojazdy, w tym 
samochody osobowe, 
dostawcze, ciężarowe, 
przyczepy, naczepy, 

ciągniki siodłowe, 
motocykle i skutery

Maszyny i urządzenia 
produkcyjne, spożywcze, 

poligraficzne, wózki 
widłowe

Sprzęt medyczny, sprzęt komputerowy, 
wyposażenie biur, sklepów i magazynów 

Nieruchomości, w tym
budynki biurowe, centra 

handlowe, centra 
logistyczne, magazyny

Sprzęt budowlany, 
w tym maszyny 

do robót ziemnych 
i drogowych

Co finansujemy?
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Program ING MASZYNY

 okres finansowania do 72 m-cy

 wartość finansowania 
do 500 tys.

 minimalny udział własny 
już od 5%

 dostępny dla firm działających 
6 miesięcy!

MASZYNY 
PRODUKCYJNE

MASZYNY 
SPOŻYWCZE

MASZYNY 
POLIGRAFICZNE

SPRZĘT BUDOWLANY 
WÓZKI WIDŁOWE
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Program ING ACTIVE

 okres finansowania do 48 m-cy

 wartość finansowania 
do 100 tys. zł

 minimalny udział własny 
już od 5%

Program dedykowany jest klientom tj. posiadających tytuł do 
wykonywania zawodu: kancelarie notarialne, adwokackie, radców 

prawnych, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci, 
architekci, doradcy podatkowi, doradca 

restrukturyzacyjny/syndyk.

~IT, biuro & geodezja

SPRZĘT 
KOMPUTEROWY

SPRZĘT 
BIUROWY

WYPOSAŻENIE
MAGAZYNÓW i 

SKLEPÓW

URZĄDZENIA 
GEODEZYJNE
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Program ING ACTIVE

 okres finansowania do 72 m-cy

 wartość finansowania 
do 100 tys. zł

 minimalny udział własny 
już od 5%

~fotowoltaika

PANELE 
FOTOWOLTAICZNE 

NAZIEMNE

PANELE 
FOTOWOLTAICZNE 

DACHOWE

O mocy do 50 KW
O mocy do 50 KW, ich 

wysokość nie 
przekracza 3 m
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Program ING Smart Factory

 doradztwo strategiczne na 
każdym poziomie realizacji 
inwestycji

 elastyczne warunki 
finansowania

 możliwość finansowania w PLN 
lub innych walutach

POJEDYNCZE 
MASZYNY

ZESPOŁY MASZYN

LINIE 
TECHNOLOGICZNE

PROJEKTY 
FINANSOWANE END 

TO END



 Umożliwiamy tworzenie ofert na 
produkty o wartości od 5 do 180 
tys. netto, skierowane do 
wszystkich rodzajów działalności 
gospodarczej. 

 Zakres dostępnych do leasingu 
produktów jest ustalany 
indywidualnie z każdym z 
partnerów

Współpraca z dostawcami - ING Lease Now

8

ING Lease Now to rozwiązanie dla partnerów 
sprzedających maszyny i urządzenia. 
Udostępniamy:

• Wtyczkę do e-commerce dającą możliwość 
wzięcia leasingu bezpośrednio ze strony 
sklepu internetowego Partnera. 

• Panel Partnera gdzie można tworzyć 
indywidualne oferty leasingowe na swoje 
produkty.



Współpraca z dostawcami - ING Lease Now
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Korzyści dla Partnera
 Otwarcie się na nowe grupy klientów 

b2b i zwiększenie możliwości 
sprzedażowych

 Atrakcyjne warunki współpracy z ING 
Lease

Korzyści dla Klienta
 Możliwość płatności leasingiem

– szybko i wygodnie
 Prosty formularz online
 Szybka płatność online opłaty wstępnej
 Łatwy podpis online – podpis mSzafir

lub elektroniczny podpis kwalifikowany 
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Dziękuję
za uwagę!
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