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Inwestycje o wartości 48,5 mld zł, to łączne finansowanie udzielone przez polską branżę leasingową w ciągu pierwszych
dziewięciu miesięcy 2020 r. Dynamika rynku leasingu po trzech kwartałach 2020 r. wyniosła -15,2 % r/r. III kwartał ubiegłego
roku wyróżnił się 4,0 proc. dynamiką r/r. Ponad 170 tys. przedsiębiorców zostało objętych wakacjami leasingowymi.
Dane Związku Polskiego Leasingu pokazują, że w pierwszej połowie roku 2020 polska branża leasingowa udzieliła łącznego
finansowania o wartości 29,8 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie -24% r/r.
W samym trzecim kwartale 2020 r. wartość nowych kontraktów leasingowych wyniosła 18,8 mld zł, co było wynikiem lepszym
o 4,0% r/r. Mimo dodatnich wyników trzeciego kwartału 2020 r., skumulowane dane branży leasingowej pokazują -15,2
proc. dynamikę rynku r/r przy łącznej wartości nowych kontraktów na poziomie 48,5 mld zł.

Struktura rynku leasingu
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku 2020 przedsiębiorcy, przy udziale leasingu i pożyczki inwestycyjnej, najczęściej
finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony. Mają one 47,6 proc. udział w strukturze rynku. Na drugim miejscu
znalazły się maszyny i inne urządzenia (29,9 proc. udział), a na trzecim miejscu – pojazdy ciężarowe (16,8 proc.). Rzadziej
finansowe były: sprzęt IT (1,6%), samoloty, statki i tabor kolejowy (1,5%), nieruchomości (1,3%) i inne aktywa (1,4%).
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PRZYCHODY BREWE LEASING W TYS. ZŁ
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K W I T  D o c h o d o w y

WEKSEL WŁASNY seria: B21

Numer kolejny w serii:

Warszawa, dnia ……………………………………..r.

Weksel na sumę: ………………………….

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………….

Dnia …………………………….r. zapłacę bez protestu za ten weksel własny na rzecz: 

Jana Kowalskiego

sumę ……………………………………..w Katowicach, Al. Korfantego 169, za pomocą przelewu na wskazany rachunek 
remitenta.

Podpis wystawcy:



WARUNKI EMISJI KWITÓW DOCHODOWYCH BREWE Leasing 
SERIA B21

SERIA 5B21

SERIA 20B21

SERIA 50B21



BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI



DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ?



JAK 
ZAINWESTOWAĆ? 

mailto:k.lont@breweleasing.pl
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