LEASING
SPRZĘTU IT
POJAZDÓW
NIERUCHOMOŚCI
MASZYN I URZĄDZEŃ
TABORU KOLEJOWEGO

NAJWIĘKSZY BROKER LEASINGOWY W POLSCE
GWARANTUJEMY NAJTAŃSZE OFERTY ORAZ PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ

UWOLNIJ SWOJE ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ I INWESTYCJE
PRZY WSPÓŁPRACY Z LEASING PROVIDER
Współpracujemy ze wszystkimi ﬁrmami leasingowymi w Polsce. Zapewniamy najwyższą skuteczność
przy uzyskiwaniu ﬁnansowania. Dokonujemy bezpłatnej analizy ofert leasingowych, wskazując realne
oszczędności, możliwe do uzyskania przy współpracy z Leasing Provider.

POŚREDNICZYMY PRZY FINANSOWANIU
KAŻDEGO RODZAJU PRZEDMIOTU LEASINGU
SPECJALIZUJEMY SIĘ W FINANSOWANIU DUŻYCH INWESTYCJI
Leasing Provider jest marką o ugruntowanej pozycji na rynku usług ﬁnansowych. Naszą ofertę
kierujemy do wszystkich przedsiębiorców, bez względu na sektor, branżę i wielkość prowadzonego biznesu - od jednoosobowej działalności gospodarczej po największe korporacje.

O LEASINGU
WIEMY WSZYSTKO
Działając od wielu lat pod patronatem Kancelarii
Doradztwa Prawnego GMT, zdobyliśmy ogromną
wiedzę na temat zasad funkcjonowania rynku usług
leasingowych w Polsce.
Bezbłędnie poruszamy się w gąszczu przepisów,
zapewniając naszym klientom profesjonalne doradztwo prawne i pomoc w wyborze odpowiedniego
produktu ﬁnansowego oraz parametrów umowy
dostosowanych do bieżących potrzeb i regulacji
podatkowych właściwych dla specyﬁki działania
każdego przedsiębiorcy.
Wspieramy klientów na każdym etapie procesowania
transakcji, zajmujemy się również renegocjowaniem
dotychczasowych umów leasingowych, doprowadzając do uzyskania dla klienta najkorzystniejszych
warunków ﬁnansowych.
Wszyscy przedsiębiorcy, pragnący rozwijać się we
współpracy z Leasing Provider, w łatwy sposób
sﬁnansują inwestycje, bez konieczności angażowania
własnych środków pieniężnych.
Gwarantujemy uzyskanie najtańszych ofert ﬁnansowych, negocjujemy w imieniu klienta warunki cenowe
oraz treść zapisów prawnych zawartych w umowach
oraz dokumentach towarzyszących, tzw. „OWUL-ach”.

„Nasza ﬁrma prowadzi kompleksową
obsługę techniczną reklam na obszarze
całego kraju. Pracujemy dla największych i najbardziej wymagających
klientów. Dzięki bardzo sprawnej obsłudze Leasing Provider jesteśmy zawsze
w pełnej gotowości zakupowej. To z kolei
pozwala nam zawsze osiągać krótkie
terminy realizacji narzucane przez naszych klientów
i realizować projekty z sukcesem”.
Tomasz Kantak
Prezes Zarządu
Visualcom Sp. z o.o.

„Leasing Provider podał naszemu przedsiębiorstwu pomocną dłoń w sytuacji,
w której większość banków i ﬁrm leasingowych zamroziło ﬁnansowanie dla
sektora górniczego. Leasing Provider,
jako jedyna ﬁrma, doprowadziła do
podpisania umowy leasingu zwrotnego
ﬁnansowego na kombajn górniczy
o wartości przekraczającej 5 000 000,00 zł netto. Kancelaria
GMT, będąca właścicielem marki Leasing Provider, profesjonalnie przeprowadziła renegocjacje dotychczasowych umów
leasingowych istniejących w Spółce Bumech S.A., co miało
istotne znaczenie dla utrzymania płynności ﬁnansowej przedsiębiorstwa. Jestem bardzo zadowolona z jakości świadczonych usług, szczerze polecam ﬁrmę Leasing Provider każdemu
przedsiębiorcy zainteresowanemu zakupem środków trwałych
ﬁnansowanych w formie leasingu”.
Joanna Płachetka
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Prokurent
Bumech S.A.

„Firma ENTRO HOLDINGS Sp.z o.o.,
pracująca od 26 lat w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, kieruje swoich
partnerów biznesowych do Leasing
Provider.
Taka trójstronna współpraca przyspiesza,
a często umożliwia podjęcie nowych
inwestycji maszynowych i materiałowych. To ważny impuls dla rozwoju ﬁrm.”
mgr inż. Agnieszka Skłodowska
Prezes Zarządu
Entro Holdings Sp. z o.o.

FINANSOWANIE
TABORU KOLEJOWEGO
Przy ﬁnansowaniu taboru kolejowego współpracujemy z Urzędem Transportu Kolejowego, reprezentując klientów przy załatwianiu wszelkich formalności administracyjnych.

WSPÓŁPRACA LEASING
PROVIDER Z DOSTAWCAMI
Korzyścią dla dostawcy ze współpracy z Leasing
Provider jest objęcie jego klientów profesjonalną
obsługą przy pozyskaniu ﬁnansowania w postaci
leasingu, co z kolei przekłada się bezpośrednio
na kilkudziesięcioprocentowy wzrost sprzedaży
produktów oferowanych przez dostawcę.

„Jestem zadowolony ze współpracy
z Leasing Provider. Firma ta jest dla mnie
bardzo pomocna przy załatwianiu
formalności związanych z uzyskiwaniem
ﬁnansowania.
Dzięki współpracy z Leasing Provider
udało nam się pozyskać, na korzystnych
warunkach, ﬁnansowanie taboru kolejowego na wartość blisko 10 000 000,00 zł netto.
Leasing Provider działa bardzo szybko i skutecznie, szczególnie
można na nich liczyć przy zadaniach wymagających dużej
skuteczności i wiedzy prawnej związanej z zagadnieniami
leasingowymi. Polecam państwu ﬁrmę Leasing Provider”.
Jacek Turza
Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu
Rail Polska Sp. z o.o.

Dzięki współpracy z Leasing Provider
udało nam się w krótkim terminie sﬁnansować budowę nowej hali produkcyjnej
wraz z częścią biurową, wyposażoną
w park maszynowy, gdzie łączna wartość
transakcji leasingowej przekroczyła
20 000 000,00 zł netto. Leasing Provider zaoferował nam bardzo dobre
warunki cenowe oraz profesjonalną pomoc prawną przy realizowanych wspólnie transakcjach. Stwierdzam, że ﬁrmę Leasing
Provider cechuje profesjonalizm i skuteczność w działaniu,
determinacja i bezkompromisowość w dążeniu do założonego
celu. Posiadają umiejętności negocjacyjne na najwyższym
poziomie. Interes Klienta jest dla nich priorytetem”.
Marcin Mrozek, CFO of Norcospectra PL

LEASING NIERUCHOMOŚCI

WSPÓŁPRACUJĄC Z LEASING PROVIDER ZYSKUJESZ:
dostęp do najkorzystniejszych ofert leasingowych na rynku zawierających najlepsze parametry tj. wpłata wstępna już od 0 %, możliwość wyboru waluty oraz
okresu ﬁnansowania do 10 lat,
poprawę płynności ﬁnansowej poprzez uwolnienie środków trwałych mogących
stanowić przedmiot leasingu zwrotnego,
profesjonalne doradztwo prawne w zakresie wypełniania wniosków leasingowych, kompletowania dokumentacji, opiniowania umów leasingowych z zabezpieczeniem zapisów korzystnych dla klienta,
kompleksową ofertę ﬁnansowania w postaci leasingu operacyjnego, ﬁnansowego,
zwrotnego, pożyczki leasingowej (unijnej) oraz każdego rodzaju kredytu lub
faktoringu, również faktoringu „cichego”,
objęcie umową leasingową zarówno nowych, jak i używanych przedmiotów,
także z importu,
wysoką skuteczność w uzyskiwaniu ﬁnansowania dla trudnych segmentów
gospodarki,
atrakcyjne warunki zakupu przedmiotów leasingu, dzięki ugruntowanej współpracy z wieloma dostawcami maszyn oraz urządzeń,
korzyści podatkowe - w leasingu operacyjnym raty leasingowe w całości zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu,
umożliwiamy sﬁnansowanie startup-ów oraz aktywów związanych z projektami
unijnymi,
wsparcie negocjacyjne przy współpracy z dostawcami maszyn.

Właścicielem marki
Leasing Provider jest:

Al. Jerozolimskie 214
02-486Warszawa
www.kancelariagmt.pl

tel: +48 22 662-35-39
tel: +48 790-517-000
www.leasingprovider.pl

