
INSTRUKCJA WNIOSKU ONLINE                              

Sugerowaną przeglądarką jest GOOGLE CHROME  

 

 

 
 
Aby obliczyć ratę należy: 

1) Załączyć fakturę proforma w rozszerzeniem .pdf  
 

 

lub ręczenie wpisać dane przedmiotu leasingu 
 

 

 
Po zaczytaniu proformy lub wpisaniu danych ręcznie KONIECZNE JEST WYBRANIE RODZAJU 
PRZEDMIOTU 
 

2) Kolejnym krokiem jest dostosowanie parametrów leasingu dostępnych dla obecnych warun-
ków działania) tj. ustalenie kryteriów wyceny takich jak: opłata początkowa, okres leasingu, 
wpłata poczatkowa itd. 
 

 

Po wprowadzeniu powyższych danych rata leasingu oblicza się automatycznie.  



3) Jeżeli wszystko zostało poprawnie wprowadzone powinna wyświetlić się symulacja rat dla 
częstotliwości płatności - miesięcznie lub kwartalnie (jeśli dany wybór został udostępniony). 

 

  
Wybór raty i płatności zaznaczamy klikając w wybrany buton tj. ratę leasingu płatną kwartalnie lub 
miesięcznie (jeśli udostępniono 2 możliwości płatności). 
 
WNIOSEK 

4) Przechodzimy do wypełnienia wniosku, klikając na buton „WYPEŁNIJ WNIOSEK”. W kilku 
krokach zostaniemy kierowani do uzupełnienia danych firmy.  

 

 
Zaczynamy od podania nr NIP. Następnie należy pobrać dane firmy lub je wpisać. 
Dane, które się nie zaczytały należy uzupełnić ręcznie i przejść kolejno DALEJ, klikając w buton. 
Ostatecznie, po zaznaczeniu wymaganych do realizacji wniosku i umowy zgód - na końcu pojawi się 
buton ZŁÓŻ WNIOSEK, który przekieruje Państwa wniosek leasingowy do analizy.  
 
Po złożeniu wniosku zostanie do Państwa wysłany mail z prośbą o realizację przelewu weryfikacyj-
nego na 1 zł, która niezwłocznie zostanie zwrócona. Decyzja wydawana jest do 24h od momentu za-
księgowania przelewu weryfikacyjnego. 
 
 
Jeżeli w trakcie nastąpiły jakieś problemy bardzo prosimy o kontakt: 
 
 



Dominik Rusiniak 
Dyrektor ds. Handlowych 
Region Północ 
Tel.:   + 48 601 179 465 
Tel.:  + 48 061 872 37 47  
mailto: drusiniak@grenke.pl 

 

Sylwia Łyczkowska 
Specjalista ds. handlowych  
 
Tel.:+48 601 179 464 
Tel.: +48 22 584 50 73  
mailto: slyczkowska@grenke.pl 
 

 
  
GRENKELEASING Sp. z o.o. 
ul. Abpa A.Baraniaka 88  
61-131 Poznań 
 
www.grenke.pl 
GRENKE na LinkedIn 
Wniosek Online 

 

 

 
Siedziba: ul. abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań 
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 175740 
Zarząd: Konrad Wiśniowski, Gilles Christ, Maciej Kaczmarek; Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł 
NIP 782-22-75-815; REGON 634495137 
 
Administratorem danych osobowych jest GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa. A. Baraniaka 88. Informacje na 
temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o danych osobowych na stronie www.grenke.pl/ochrona-danych. 
Treść powyższej wiadomości e-mail jest chroniona prawnie i poufna. Jej odbiorcą może być wyłącznie adresat. Jeżeli nie jesteś adresatem 
powyższej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, udostępnianie lub inne podobne działanie jest prawnie zabronione 
i może być karalne.  

 
The administrator of personal data is GRENKELEASING Sp. z o.o. with registered office in Poznań, abpa. A. Baraniaka 88.  Information on the 
protection and processing of personal data are  available in Data Protection Information on our website www.grenke.pl/ochrona-danych. This 
e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is 
strictly forbidden 
 
 
 


