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ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice
Informacje aktualne na dzień: 01.08.2010 r. Dodatkowe informacje:
www.ing.pl, infolinia 801 222 222* lub oddział Banku. Niniejsza ulotka nie jest 
ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu przepisów prawa.
Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.

* Całkowity koszt połączenia wg stawek operatora.
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Oferta leasingu 
dla Klientów ING Banku Śląskiego

NOW
OŚĆ



•   Oferta leasingowa dostępna od ręki u Doradcy 
ING Banku

•   Udział własny od 0%

•   Decyzja kredytowa w 24 h

•  Minimum formalności 

•  Prosta i przejrzysta dokumentacja leasingowa 

•   Preferencyjne ubezpieczenie wliczone w miesięczne 
raty leasingowe

•   Finansowanie do 60 miesięcy

Przykładowa oferta:

Dlaczego warto skorzystać z leasingu?

•   Niewielkie zaangażowanie własnego kapitału 
(niskie udziały własne)

•   Optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza 
podatkowa)

•   Proste zabezpieczenia transakcji – weksel 
własny in blanco

•  Możliwość rozliczenia podatku VAT

W ramach nowej oferty produktowej, dostępnej 
dla Klientów ING Banku Śląskiego, proponujemy 
leasing operacyjny i fi nansowy następujących 
środków trwałych:

•   Pojazdów (w tym: samochodów osobowych, 
dostawczych, ciężarowych, przyczep, naczep, 
ciągników siodłowych) 

•   Sprzętu budowlanego (budownictwo drogowe 
i ziemne)

•   Sprzętu medycznego

Oferujemy fi nansowanie przedmiotów nowych 
i używanych.

Co fi nansujemy?

Zalety oferty:

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu 
cywilnego. Każda propozycja leasingu wynikająca z niniejszego listu podlega 
akceptacji właściwych Komitetów Kredytowych ING. ING zastrzega sobie 
prawo odstąpienia od niniejszej propozycji przed podpisaniem dokumen-
tacji leasingowej w przypadku istotnej zmiany sytuacji fi nansowej Klienta. 
Niniejsza propozycja jest poufna i może być użyta wyłącznie przez osoby, 
do których jest adresowana, i nie może być kopiowana ani też użyta do 
innych celów.

Zapytaj Doradcę 
o ofertę leasingu.

ING Bank Śląski we współpracy 
z ING Lease, jedną z największych 
fi rm leasingowych w Polsce, opraco-
wał atrakcyjną ofertę leasingową 
dla przedsiębiorców i małych fi rm.

Samochód osobowy o wartości 50 000 zł

Okres leasingu 48 miesięcy

Udział własny 20%

Wartość końcowa 15%

Typ leasingu operacyjny

Miesięczna

rata

leasingowa

830 zł


