6. dubna 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA
SGEF JE ČTVRTOU NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
LEASINGOVOU SPOLEČNOSTÍ FINANCUJÍCÍ
ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU
Praha, 6. dubna 2016 – Společnosti Société Générale Equipment Finance v České
republice náleží na trhu nebankovního financování zemědělských investic 12% tržní
podíl, když v loňském roce poskytla českým a slovenským zemědělcům celkem 779
milionů Kč. Na žebříčku PGRLF (Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond) jí podle
výše podporovaných úvěrů připadla čtvrtá příčka mezi leasingovými společnostmi,
v rámci všech finančních institucí spolupracujících s PGRLF patří do první desítky.
Tuto oblibu jí přinesl její speciální produkt Agroúvěr Prémium, který představuje na
veletrhu TECHAGRO.
Každoročně inovovaný Agroúvěr Prémium vždy kombinuje výhodné financování
zemědělské techniky, pojištění a dotace PGRLF. Náklady na úvěr snižuje garantovaná
finanční prémie ve výši až 3 % z úvěru, čerpání dotací v rámci programu Zemědělec
PGRLF, nejnižší povinné úrokové zatížení a nulové poplatky za uzavření smlouvy a vedení
úvěrového účtu. Pojištění zahrnuje all-risk pojištění s garantovanou cenou bez ohledu na
škodní průběh a zákonné pojištění zdarma, obojí po celou dobu financování.
„V roce 2015 využilo nabídku Agroúvěru celkem 257 našich klientů mezi zemědělskými
firmami, z čehož tři čtvrtiny tvořili noví klienti. Průměrná výše financování na jednu smlouvu
o Agroúvěru dosáhla 2,6 milionu Kč,“ uvádí Zdeněk Kejval, ředitel pro strategii a marketing
SGEF.
Zájemci o financování zemědělské a lesnické techniky se mohou obrátit na obchodní
zástupce SGEF stejně jako na bankovní poradce Komerční banky. Příležitost k nezávazné
konzultaci se specialisty a získání konkrétní kalkulace přináší i mezinárodní veletrh
zemědělské techniky TECHAGRO, který se koná na brněnském výstavišti do 7. dubna a na
němž se KB a SGEF představí na společném stánku v pavilonu B.
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