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Dwie kolejne firmy dołączają do ZPL
Związek Polskiego Leasingu przyjmuje dwie kolejne firmy członkowskie. BMW Financial
Services dołączyło do ZPL w listopadzie br., natomiast od początku 2017r. w strukturach
organizacji zacznie funkcjonować Fraikin Polska.
Warszawa, 29.11.2016: Związek Polskiego Leasingu, organizacja reprezentująca polski
sektor przedsiębiorstw leasingowych podała, że w listopadzie do grona firm
członkowskich przystąpiła spółka BMW Financial Services. Na początku 2017 r. w
strukturach organizacji pojawi się także Fraikin Polska. Nowe firmy członkowskie ZPL będą
mogły włączyć się w prace zespołów i grup roboczych, działających w ramach Związku
Polskiego Leasingu, poprzez które organizacja realizuje działania w kluczowych dla branży
obszarach tj. motoryzacji, legislacji, rachunkowości, statystyki i monitorowania rynku czy
w zakresie przeciwdziałania fraudom. Spółka BMW Financial Services jeszcze przed
przystąpieniem do ZPL, rozpoczęła raportowanie danych rynkowych.
Już dziś, co drugi samochód sprzedawany przez Dealerów Grupy BMW jest przez nas
finansowany, ponad 50% także ubezpieczamy. Wdrożyliśmy wszystkie istotne
produkty finansowe - takie jak hurtowe finansowanie pojazdów, czy ubezpieczenia
komunikacyjne we współpracy z Allianz. A co najważniejsze, 4 lata temu
wprowadziliśmy działalność leasingową z ofertą zarówno klasyczną jak i
innowacyjną opartą na niskich ratach. W tym roku planujemy sprzedaż ponad 6000
nowych kontraktów, tak aby 2016 zakończyć na poziomie ponad 14000 umów
leasingowych w naszym portfelu. Przystępując do ZPL liczymy na wymianę
doświadczeń z innymi podmiotami działającymi na polskim rynku – powiedział
Ireneusz Nogalski, Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu BMW Financial Services
Sp. z o.o.
Jesteśmy największym graczem na rynku wynajmu pojazdów. Udziału w grupie
wywierającej istotny wpływ na pozycję branży, zarówno w wymiarze krajowym jak i
międzynarodowym, jest dla nas bardzo znaczący. Dynamiczny rozwój rynku wymaga
uważnego przyglądania się zachodzącym zmianom i odpowiedniego na nie
reagowania. Jednocześnie zgromadzone w trakcie długoletniej działalności Fraikin
wiedza i doświadczenie, a także czołowa pozycja, jaką zajmujemy pośród firm
związanych z leasingiem, stanowią dużą wartość dodaną dla ZPL. Jesteśmy bogatym
źródłem wiedzy w obszarze samochodów dostawczych i ciężarowych – podkreśla
Artur Nowicki, Dyrektor Zarządzający Fraikin CEE.

Bardzo się cieszymy, że nasze grono powiększa się o kolejne znaczące na rynku firmy
oferujące innowacyjne produkty w zakresie leasingu i wynajmu, wzbogacone
kompleksową usługą zarządzania pojazdami. Mamy nadzieję, że możliwość
korzystania z profesjonalizmu i bogatego doświadczenia zawodowego naszych
nowych członków, pozytywnie wpłynie na dalszy dynamiczny rozwój polskiego rynku
leasingu, jak również wzmocni Związek w działaniach na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym zrzeszonych firm członkowskich i ich
klientów – powiedział Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego
Leasingu.

BMW Financial Services oferuje klientom w Polsce leasing, kredyty i ubezpieczenia
komunikacyjne oraz GAP. Klienci mogą je otrzymać za pośrednictwem sieci autoryzowanych
salonów dealerskich BMW, MINI i BMW Motorrad. Firma zatrudnia obecnie 46 osób.
BMW Group Financial Services powstała w 1971 roku i jest obecnie jedną z wiodących firm
finansowych dedykowanych branży motoryzacyjnej. Na wybranych rynkach usługi świadczone są
przez wyselekcjonowanych partnerów zarówno finansowych, jak i ubezpieczeniowych. W
oddziałach zlokalizowanych w 57 krajach na całym świecie pracuje 8 000 osób, które świadczą
usługi dla 4,1 miliona klientów. W 2015 roku zysk przed opodatkowaniem BMW Group Financial
Services wyniósł 1,97 miliarda euro, co stanowiło ponad jedną piątą całkowitego zysku przed
opodatkowaniem BMW Group (9,22 mld euro).
Fraikin Polska dostarcza sprzęt i usługi firmom i instytucjom, korzystającym z pojazdów
użytkowych w codziennej działalności. Usługi te są częścią nowoczesnych rozwiązań zarządzania,
które firma oferuje wszystkim użytkownikom pojazdów: od właścicieli jednej ciężarówki do
przedsiębiorstw dysponujących całymi flotami. Grupę Fraikin łączy wspólna, głęboko zakorzeniona
kultura pracy, wynikająca z ponad 70-letniego doświadczenia w zaspokajaniu potrzeb ogromnej
rzeszy klientów – firm i instytucji różnej wielkości, działających na różnych polach i znajdujących
się na różnych etapach rozwoju. W ramach oferty dostępne są niemal wszystkie rodzaje nadwozi
takie jak furgony zintegrowane i do zabudowy, pojazdy kurtynowe, chłodnie, ciężarówki z
opuszczanymi bokami i platformą załadunkową oraz wiele innych pojazdów specjalistycznych.
Więcej informacji o firmie Fraikin Polska na stronie: www.fraikin.pl
Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca polski sektor przedsiębiorstw
leasingowych, która zrzesza 30 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu
Pojazdów. ZPL jest członkiem Leaseurope - organizacji zrzeszającej 47 związków z 34 krajów
Europy. ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących
projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują
bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami.
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