
FINANSOWANIE SIPMA
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SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin,  Polska
tel. (+48) 81 44 14 400, www.sipma.pl Miejsce na dane Partnera Handlowego

Szczegółowe informacje nt. produktów uzyskają Państwo w SIPMA S.A. 
oraz u Partnerów Handlowych SIPMA. Zapraszamy do kontaktu.

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego i jest publikowana w celach informacyjnych. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Finansowanie SIPMA
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1. OKRES SPŁAT
W systemie Finansowanie SIPMA oprocentowanie wynosi 0%. Klient wybiera okres spłat spośród poniższych propozycji: 

•	1 rok (2 raty półroczne, 4 raty kwartalne lub 12 rat miesięcznych),
•	2 lata (4 raty półroczne, 8 rat kwartalnych lub 24 raty miesięczne),
•	3 lata (6 rat półrocznych, 12 rat kwartalnych lub 36 rat miesięcznych),
•	4 lata (8 rat półrocznych, 16 rat kwartalnych lub 48 rat miesięcznych),
•	5 lat (10 rat półrocznych, 20 rat kwartalnych lub 60 rat miesięcznych),
•	6 lat (12 rat półrocznych, 24 raty kwartalne lub 72 raty miesięczne), dla maszyn o wartości powyżej 80 tys. zł netto,
•	7 lat (14 rat półrocznych, 28 rat kwartalnych lub 84 raty miesięczne), dla maszyn o wartości powyżej 100 tys. zł netto.

2. PIERWSZA WPŁATA 
Wysokość pierwszej wpłaty wynosi 10% ceny brutto kupowanej maszyny.

3. UBEZPIECZENIE
Maszyny zakupione w opcji „Finansowanie SIPMA” objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem, które wynosi  
(liczone od ceny maszyny brutto) dla:

Okresu ubezpieczenia do 5 lat - wystawiana będzie jedna polisy ze stałą sumą ubezpieczenia przez cały okres ubezpieczenia. 
Stawki za te polisy uzależnione są od długości umowy i wynoszą:

•	okres od 1 roku do 3 lat 0,84% za każdy rok
•	czwarty rok 0,62% sumy ubezpieczenia zmniejszonej o 8% względem ceny zakupu
•	piąty rok 0,60% sumy ubezpieczenia zmniejszonej o 8% względem sumy ubezpieczenia z roku poprzedniego

W przypadku umowy na 6 i 7 lat – wnioski będą rozpatrywane indywidualnie przez Concordię, klient jeżeli woli może sam 
znaleźć ubezpieczyciela. Przed podpisaniem umowy z inną firmą musi przesłać OW nowego ubezpieczyciela do akceptacji 
SIPMA i wystąpić o cesję.

4. WYMAGANE DOKUMENTY
Klient  korzystający z zakupu w systemie ratalnym Finansowanie SIPMA przedstawia następujące dokumenty: 

•	numer ksiąg wieczystych – wystarczy oświadczenie klienta o nr ksiąg wieczystych należących do niego ziem,
•	zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego i jego wielkości,
•	zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatków,
•	zaświadczenie KRUS o nie zaleganiu w opłatach składek,
•	kserokopie dowodów tożsamości małżonków.

Sprzedaż w systemie Finansowanie SIPMA jest realizowana w siedzibie SIPMA S.A.  
oraz u Partnerów Handlowych SIPMA.

www.sipma.pl

Kontakt
tel. (+48) 81 44 14 499
fax (+48) 81 44 14 483

e-mail: marketing@sipma.pl


