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Beslutninger blir ikke 
forhindret eller forsinket av 
manglende egenkapital

Du får betalt umiddelbart, og 
Ikano Bank bærer på den 
måten all risiko

Du har et team av eksperter 
på leasingfinansiering 
tilgjengelig

Kunden får økt tillit til deg når 
du kan tilby ulike alternativer 
for finansiering

Hvorfor anbefale leasing til 
dine kunder?
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Leasing er en gunstig finansiering 
for en rekke ulike bransjer, bl.a IT-
utstyr, storkjøkken, 
kontorinnredning og maskiner 
innenfor bygg, landbruk og 
skogsdrift. «Grønne» produkter, 
som varmepumper og 
solcelleanlegg blir mer og mer 
aktuelle. Også brukt utstyr kan 
inngå i en leasingavtale.

Leasing er gull verdt 
for likviditeten. Det gir 
oss både trygghet og 
forutsigbarhet

Kathrine Darell Hovland, partner og 
daglig leder i Bwell

Hva kan leases?

Leasing er spesielt gunstig når 
kundens inntjening på investeringen 
materialiserer seg over en lengre 
periode. Når leasingavtalen utløper 
kan kunden kjøpe ut eller 
oppgradere utstyret. Den 
månedlige leasingkostnaden er 
enkel å budsjettere og å 
regnskapsføre.



Hvordan fungerer en 
leasingavtale?
Når vi setter opp en leasingavtale har vi mulighet til å 
skreddersy den etter kundens behov og bransje. Avtalens 
løpetid kan variere fra 2 til 8 år, men de fleste ligger mellom 
3 og 5. Når avtaleperioden er over kan kunden enten 
oppgradere eller kjøpe utstyret.

Søknad:
Du som leverandør søker om 
leasingfinansiering på vegne 
av kunden.

Levering:
Når avtalen er signert 
digitalt kan utstyret 
leveres.

• • 

• • 

Se detaljert beskrivelse av hele prosessen på neste side.

Fakturering:
Straks utstyret er levert kan 
fakturaen sendes til oss.

Signering: 
Når kreditten er godkjent 
sender du avtalen til kunden 
for digital signering.



Langsiktig samarbeid
Vi i Ikano Bank vektlegger gode, 

solide relasjoner mer enn noe 
annet. La oss i felleskap finne ut 
hvordan vårt samarbeid kan bli 
enda tettere, enklere og mer 

lønnsomt!

Hvordan fungerer 
samarbeidet i praksis?

1.
Ta kontakt 

Du finner kontaktinfo på 
siste side i denne 
guiden, samt på 

ikanobank.no/leasing

2.
La oss finne gode 

løsninger 
Vårt salgsteam vil lytte til 
dine behov, samt sette 
seg inn i din virksomhet 

og bransje

3.
Kom i gang

Vi signerer samarbeidsavtale, 
og dere får tilgang til 
Partnerweb-portalen.

6.
Fakturering

Vi betaler fakturaen på 
kundens utstyr når 

formalitetene er på plass. 
Deretter sender vi 

kunden månedlig eller 
kvartalsvis 

leasingfaktura.

5.
Digital signatur

Leasingavtaler signeres 
digitalt. Dokumentene vil ligge 

tilgjengelig på Partnerweb. 4.
Tilby finansiering

Dine kunder kan nå søke om leasing hos 
oss. Trenger du eller kundene hjelp til 

prosessen er vårt support-team parat til å 
bistå.

7.

Etter leasingperioden
Når en leasingavtale 

nærmer seg utløp kan 
kunden velge utkjøp eller 
oppgradering av utstyret.

8.• 
• • 

,,>,l'J~~ 

• C➔ □ • r \ 
I I • • m ~ .. 
'\ J 

• ~4' ~ • "-. CJ V 

• 



Bwell har hatt et tett samarbeid med Ikano Bank gjennom mange år. Deres forretningsidé er 
å bidra til friskere medarbeidere, gjennom en kombinasjon av mental og fysisk trening. De 
tilbyr blant annet sitt egenutviklede pausekonsept, samt kontormøller til bedriftsmarkedet.

- Vi setter stor pris på den gode relasjonen med vår faste kontaktperson hos Ikano Bank.
Kontinuiteten og den gjensidige tilliten vi har opparbeidet over tid gir oss både trygghet og
forutsigbarhet. Det er stor takhøyde for å si fra hvis det er noe. Vi blir sett og hørt. Kontakten med
support-teamet fungerer også godt; de er tilgjengelige og hjelper oss fortløpende.

- For oss er det svært gunstig å samarbeide med Ikano Bank på finansiering. Leasing er gull
verdt likviditetsmessig, ettersom vi får raske oppgjør ved hvert salg. Løsningen for digital
signering av leasingavtaler har også vist seg også å være veldig effektiv. Vi kan tilby våre
kunder en god løsning for finansiering, som samtidig er optimal for oss som leverandør.

"Leasing er gull verdt for likviditeten!"
Kathrine Darell Hovland, daglig leder og partner i Bwell



Hva gjør Ikano Bank til en 
trygg og god partner?

I dag har vi ca 300 partner-
samarbeid hvor vi har tett kontakt 
og oppfølging. Nå håper vi å kunne 
stifte nærmere bekjentskap med 
nettopp din bedrift og bransje, ved 
å se på muligheten for et 
partnersamarbeid nå og for 
fremtiden.

Vi jobber tett med våre partnere! 
Vi er tilgjengelige, vi finner løsninger 
og vi strekker oss så langt vi kan for 
å levere det våre partnere vet vi er 
gode på: personlig service, trygge 
prosesser og god oppfølging. 

Dette er sterkt forankret i Ikano 
Banks verdigrunnlag. Hele vår 
virksomhet baseres på rettferdige 
vilkår, enkelhet og samarbeid.

Vi er stolte av å ha inngående 
kjennskap til bransjene vi jobber 
med. For å ta vare på denne 
kompetansen og holde oss 
oppdatert tar vi oss derfor tid til å 
lære av deg om utviklingen i din 
bransje.

Fakta om Ikano Bank:

Ikano Bank AB
Lensmannslia 4
1386 Asker
Norge

Ikano Bank AB (publ) Norway branch er underlagt det norske 
Finanstilsynet og den svenske Finansinspektionen.

Blir vi samarbeids-
partnere?
Kontakt oss på salg@ikano.no

• Ikano Bank er en del av Ikano Group, med
røtter i Sverige.

• Ikano Group startet som en del av IKEA
Group. I 1988 ble Ikano Group en uavhengig
gruppe, men er fortsatt eid av Kamprad-
familien.

• Ikano Bank kom til Norge i 1991, for å tilby
finasiering til IKEAs kunder. I dag tilbyr
forbrukslån og kredittkort til privatmarkedet
samt leasing og innkjøpskort til
bedriftsmarkedet.
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