Wrocław, 1 lutego 2017 r.

Grupa Idea Getin Leasing liderem rynku w Polsce
Związek Polskiego Leasingu podsumował rok 2016 – firmy leasingowe w Polsce sfinansowały środki
trwałe o rekordowej wartości 58,1 mld zł, co oznacza 16,6% wzrost w porównaniu do 2015 r. Grupa
Idea Getin Leasing, zgodnie z oczekiwaniami, zakończyła 2016 rok na pozycji lidera z portfelem
nowych umów o wartości ponad 5,9 mld zł, co stanowi 10,2% polskiego rynku leasingu.
W 2016 r. dwa segmenty rynku leasingu odnotowały w Polsce znaczący, dwucyfrowy wzrost –
pojazdy lekkie (do 3,5t) z wynikiem +30,9% r/r oraz segment transportu ciężkiego (+27,7% r/r). – W
tych obszarach Grupa Idea Getin Leasing jest niekwestionowanym liderem, z udziałem odpowiednio:
12,6% i 11,2% całego rynku – podkreśla Waldemar Topiński, Dyrektor Zarządzający Obszarem
Handlowym Idea Leasing SA. – Nasza silna pozycja wynika ze specjalizacji i komplementarnego
uzupełniania oferty w Grupie, ale przede wszystkim – ze zrozumienia potrzeb rynku, wysokiej jakości
obsługi oraz istotnej i wciąż rosnącej roli leasingu w finansowaniu działalności firm – dodaje.
O ile bardzo dobra koniunktura na rynku pojazdów w sposób kluczowy przełożyła się na
ubiegłoroczny, rekordowy wynik branży, to segment maszyn i urządzeń rok 2016 zakończył spadkiem
finansowania (-3,4% r/r). – Liczymy jednak, że uruchomienie opóźnionych środków inwestycyjnych z
perspektywy UE na lata 2014-2020 spowoduje oczekiwane ożywienie branży, także w obszarze MiU,
już w II połowie 2017 r. – mówi Waldemar Topiński z Idea Leasing SA.
W 2017 r. Grupa Idea Getin Leasing zamierza umocnić pozycję lidera w segmencie pojazdów lekkich i
transportu ciężkiego, przede wszystkim wśród małych i średnich przedsiębiorstw, a jako główny gracz
rynku – będzie kreować nowe produkty i najwyższe standardy obsługi klienta.
– Myślę, że ambicją całej branży jest pobicie kolejnego rekordu sprzedaży. Choć przesłanki ku temu, że
w 2017 r. leasing w dalszym ciągu będzie zyskiwał na znaczeniu są bardzo optymistyczne, to
utrzymanie dwucyfrowego wzrostu będzie jednak dużym wyzwaniem – ocenia Grzegorz Dziok,
wiceprezes Zarządu Idea Leasing SA. – Jako silna grupa leasingowa na pewno będziemy stawiali w
tym roku na efekty synergii działań, dalszą standaryzację i upraszczanie procedur, nowe kooperacje
oraz innowacyjność produktową. Przykładem tej ostatniej jest już nasza nowa usługa „Happy Miles” –
mówi Grzegorz Dziok. „Happy Miles” to unikalne na polskim rynku rozwiązanie w modelu pay-as-youdrive, w którym miesięczna rata leasingu jest uzależniona od liczby kilometrów faktycznie
pokonywanych przez leasingowany pojazd.
Przedstawiciele Idea Leasing SA spodziewają się, że wzrost rynku leasingu w 2017 r. będzie dotyczył
głównie samochodów osobowych, ale także maszyn i urządzeń – są to rynki, które wciąż mają jeszcze
duże rezerwy do zagospodarowania.

Grupę Idea Getin Leasing tworzą spółki: Idea Leasing SA oraz Getin Leasing SA, od października 2016
r. funkcjonujące razem w Grupie Idea Bank. Idea Leasing SA to lider w finansowaniu transportu

ciężkiego i jedna z najchętniej wybieranych przez przedsiębiorców firm w zakresie finansowania
maszyn i urządzeń. Spółka jest laureatem wielu nagród i tytułów, m.in.: Firma Przyjazna Klientowi
(2016), Odpowiedzialni w Biznesie (2015, 2016), Najlepszy Partner w Biznesie (2015, 2016), Order
Finansowy Home&Market (2015) i Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości (2015).
Getin Leasing to niekwestionowany lider rynku finansowania zakupu pojazdów w Polsce. Główną
elementem strategii firmy jest najwyższa na rynku koncentracja w obszarze finansowania aut oraz
wysokie standardy jakości obsługi klienta.
Obie spółki oferują także innowacyjny „Happy Miles” – pierwszy leasing liczony kilometrami.
Więcej na: www.idealeasing.pl | www.getinleasing.pl
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