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Nowa odsłona IVECO Capital w Polsce 
 
IVECO Poland rozpoczęła współpracę z EFL SA, należącą do 
francuskiej Grupy Credit Agricole, która jako partner finansowy 
IVECO Poland będzie występować pod szyldem IVECO Capital. 
 
Podpisana umowa generalna umożliwia IVECO Poland oferowanie usług 
finansowych odpowiadających zapotrzebowaniu klientów i wspieranie ich 
przy zakupach produktów IVECO, lekkich, średnich i ciężkich pojazdów 
użytkowych. 
 
Głównym celem IVECO Capital jest pomoc klientom w sfinansowaniu 
zakupu pojazdów w sposób najbardziej korzystny dla ich działalności, 
używając w tym celu fachowej znajomości branży oraz odpowiedniego 
zaplecza finansowego. Europejski Fundusz Leasingowy SA  dzięki 
swojemu doświadczeniu, wiedzy i stabilności finansowej gwarantuje 
realizację tego celu. 
 
Produkty finansowe oferowane przez IVECO Capital dostępne będą u 
doradców handlowych i dealerów IVECO, dzięki czemu wszyscy klienci 
IVECO będą mieli dostęp do szerokiego wachlarza usług finansowych, 
obejmujących m.in. wynajem długoterminowy, leasing operacyjny, czy 
leasing finansowy. Ponadto zagwarantowana będzie odsprzedaż 
leasingowanych aktywów po zakończeniu okresu umowy leasingu, oparta o 
odkup IVECO. 
 
„Jestem przekonany, ze rozpoczęta właśnie współpraca z EFL będzie dla 
naszych klientów dodatkowym argumentem do wyboru IVECO, a co 
najważniejsze pozwoli im na osiągnięcie zamierzonych celów, gdyż 
oferujemy doskonały produkt wraz z indywidualnie dopasowanym 
rozwiązaniem finansowym” – podkreśla Massimiliano Perri, Dyrektor 
Generalny IVECO Poland 
 
„Współpraca z IVECO Poland, firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
stanowi dla EFL istotne wsparcie w postaci kolejnego kanału sprzedaży. 
Zaproponowane przez obie firmy rozwiązania finansowe są również 
przejawem dbania o utrzymanie obsługi klientów na dobrym poziomie – 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

zarówno w dziedzinie sprzedaży jak i w serwisie po zakończeniu umowy” – 
komentuje Radosław Woźniak, Wiceprezes EFL. 
 
EFL wspólnie z IVECO Poland w ramach obsługi sieci dealerskiej 
przygotowała również ofertę Finansowania Stoku Pojazdów, z możliwością 
udzielania funduszy zarówno w złotówkach jak i w euro. 
 

IVECO 

IVECO, spółka grupy Fiat Industrial, projektuje, produkuje i wprowadza na rynki 
wiele różnych lekkich, średnich i ciężkich pojazdów komercyjnych, ciężarówek 
terenowych, autokarów i autobusów miejskich i międzymiastowych, a także 
pojazdów specjalnych do zastosowań, takich jak gaszenie pożarów, misje 
terenowe, obronność i ochrona cywilna. Iveco zatrudnia około 25 000 osób na 
całym świecie. Zarządza zakładami produkcyjnymi w 11 krajach w Europie, Azji, 
Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, w których wytwarza pojazdy wyposażone w 
najnowsze zaawansowane technologie. 5000 punktów sprzedaży i serwisowych w 
ponad 160 krajach gwarantuje pomoc techniczną wszędzie tam, gdzie pracują 
pojazdy Iveco.  
 

 

IVECO Capital  
 
Od ponad 20 lat IVECO Capital wspiera sprzedaż produktów Iveco, zapewniając 
pełnej gamie lekkich, średnich i ciężkich pojazdów użytkowych usługi finansowe 
dopasowane do potrzeb klientów. Głównym celem IVECO Capital jest pomoc 
klientom w znalezieniu najbardziej korzystnych sposobów finansowania 
poszczególnych operacji, przy wykorzystaniu doświadczenia w branży i siły 
finansowej członka Grupy IVECO, która należy do Fiat Group - jednej z 
największych na świecie organizacji. IVECO Capital prowadzi działalność w 14 
krajach i obsługuje klientów IVECO na wszystkich głównych rynkach europejskich, 
dostarczając szereg elastycznych produktów i usług finansowych gotowych pomóc 
klientom w osiągnięciu maksymalnych korzyści i zysków z posiadanej floty 
pojazdów. IVECO Capital dostarczyło swoje usługi do ponad 55.000 klientów, 
począwszy od właścicieli niewielkich firm aż po wielonarodowe spółki blue-chip. 
Daje to ponad 112.000 pojazdów dostarczonych do klientów obsługiwanych przez 
pełną gamę usług finansowych, w tym umowy najmu, leasing operacyjny, leasing 
finansowy. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EFL SA 
 
Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych 
firm leasingowych w Polsce. Firma aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorczości w 
Polsce. W myśl hasła „Więcej przestrzeni dla przedsiębiorczych”, konsekwentnie 
poszerza zakres rozwiązań dla biznesu i dba o zaspokojenie potrzeb swoich 
klientów. Pomaga w prowadzeniu firmy i jest w stanie zapewnić wsparcie również 
w sytuacjach problemowych. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, 
co gwarantuje firmie stabilność finansową i bezpieczeństwo oraz pozwala 
korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym 
zasięgu. EFL od ponad 20 lat współpracuje z najbardziej liczącymi się 
producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków 
trwałych. Firma została wyróżniona m.in. tytułami Firmy Przyjaznej Klientowi, Firmy 
Wysokiej Reputacji, Perły Polskiej Gospodarki i Najlepszego Partnera w Biznesie. 
Już ponad 230 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. 
Więcej na: www.efl.pl 
Grupa Credit Agricole SA debiutowała na polskim rynku finansowym w 2001 roku. 
Oferuje swoim klientom szeroką gamę rozwiązań finansowych w zakresie 
produktów bankowych, leasingowych, ubezpieczeniowych i factoringowych. W 
skład grupy wchodzą między innymi Credit Agricole Bank Polska (dawny Lukas 
Bank), Grupa Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL, Carefleet, EFL 
Finance, EFL Service, Credit Agricole Commercial Finance Polska SA, a także 
Credit Agricole Corporate and Investment Bank Oddział w Polsce SA oraz Credit 
Agricole Ubezpieczenia na Życie SA Więcej o Grupie CA Polska na www.ca-
polska.com  
 

Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. 

 


