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ČSOB LEASING 
JE LÍDROM NA SLOVENSKOM 
LÍZINGOVOM TRHU S PONUKOU 
KOMPLEXNÝCH LÍZINGOVÝCH 
A POISŤOVACÍCH RIEŠENÍ

Je súčasťou ČSOB Finančnej skupiny, a	 preto 
pod jednou strechou ponúka aj bankové služby, 
poistenie, investovanie, rôzne typy financovania, 
úvery a ďalšie služby. 

V rámci ČSOB Finančnej skupiny môžu zákazníci 
využiť okrem služieb ČSOB Banky aj služby 
ČSOB Asset Managementu, ČSOB Factoringu 
a ČSOB Stavebnej sporiteľne.

Materskou spoločnosťou a jediným akcionárom 
ČSOB je belgická KBC Bank, ktorá vznikla v roku 
1998 zlúčením dvoch významných belgických 
bánk a poisťovne. 

Skupina KBC patrí medzi najvýznamnejších 
hráčov na belgickom bankovom trhu a medzi 
najvýznamnejšie finančné inštitúcie v strednej 
a východnej Európe. 

KTO JE ČSOB 
LEASING

RICHARD DAUBNER,
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
A GENERÁLNY RIADITEĽ
ČSOB Leasing, a.s.

NEUSTÁLY ZÁUJEM 
KLIENTOV O NAŠE 
SLUŽBY MA 
PRESVIEDČA O TOM,
ŽE SVOJU PRÁCU 
ROBÍME SPRÁVNE. 

Máme za sebou opäť úspešný rok. Počas celého roku sme vytrvale išli za svojím 
cieľom byť najlepšou lízingovou spoločnosťou v	obsluhe firemného segmentu. Pre-
svedčili sme ďalších klientov o	tom, že dodávame nielen produkty, ale hlavne služby 
nad priemerom trhu.

V mojej každodennej práci to znamená veľa aktívnej roboty s	ľuďmi, ktorá má spoloč-
ný 	cieľ – aby každý pochopil svoj podiel a	prínos na celkovom pozitívnom vnímaní 
spoločnosti na trhu, ako aj medzi našimi obchodnými partnermi. 

Neustály záujem klientov o	naše služby ma presviedča o	tom, že svoju prácu robíme 
správne. Pre mňa osobne je toto tá najväčšia satisfakcia.
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Dlhodobo patríme k najväčším lízingovým spoloč-
nostiam v�štandardných komoditách. 

Už desiaty rok po sebe sme trhovou jednotkou vo 
financovaní vozidiel nad 3,5 tony (ťahačov, prívesov, 
návesov a autobusov).

Už ôsmy rok po sebe sme trhovou jednotkou vo 
financovaní strojov, zariadení a informačných tech-
nológií. 

Medzi univerzálnymi bankovými lízingovými spoloč-
nosťami sme v rámci� produktu operatívny leasing 
trhovou jednotkou v�správe vozidiel do 3,5 tony.

Máme viac ako 18-ročnú históriu, počas ktorej sme 
sa osvedčili ako spoľahlivý, stabilný a�silný finančný 
partner. 

Až 97 % zákazníkov je s�nami spokojných a�viac ako 
trištvrte z�nich by odporučilo naše služby ďalej.*

Ako jediná lízingová spoločnosť vlastníme certifikát 
kvality ISO 9001:2008.

Ponúkame komplexné lízingové a� poisťovacie 
riešenia, ako aj ďalšie produkty finančnej skupiny 
ČSOB.

Samozrejmou súčasťou nášho osobného prístupu 
k zákazníkom je nielen finančné, ale aj odborné pora-
denstvo pri rozhodovaní sa o�potenciálnej investícii. 

Naše produkty a� služby majú vysokú variabilitu. 
Ponúkame aj neštandardné splácanie či schvále-
ný finančný rámec, ktorý zákazníci môžu priebežne 
a� bez dokladovania čerpať podľa potreby počas 
dohodnutého obdobia.

Proaktívne riešime prípadné krízové situácie a� vy-
chádzame klientom v�ústrety aj v� rýchle sa menia-
com podnikateľskom prostredí.

Rozvoj v�oblasti moderných a�inovatívnych techno-
lógií nám umožňuje byť ešte rýchlejšími, flexibilnej-
šími a�takisto zvyšovať komfort pre zákazníkov.

Ponuky,� kalkulácie, ako aj schválenie financovania 
menej zložitých projektov spravíme na počkanie. Pri 
náročnejších projektoch sú naše lehoty schvaľovania 
takisto veľmi krátke.

Cez náš web portál si môžu zákazníci kedykoľvek 
pozrieť v on-line prostredí svoje zmluvy, získať 
prehľad o�svojich platbách, nahlásiť poistné udalosti 
či zadať žiadosti hoci aj z�pohodlia svojho domova.

Naše pobočky sú dostupné v� každom regióne 
Slovenska.

* Nezávislý marketingový prieskum spokojnosti so službami ČSOB 
Leasingu realizovaný spoločnosťou IPSOS.

PREČO ČSOB 
LEASING

ANDREA JAKUBÓCYOVÁ,
VÝKONNÁ RIADITEĽKA
ČSOB Leasing, a.s.

NAĎALEJ CHCEME 
PRINÁŠAŤ INOVATÍVNE
RIEŠENIA, KTORÉ 
UĽAHČIA ZÁKAZNÍKOM
NAŠU SPOLUPRÁCU.

Úspech našej firmy zakladáme na niekoľkých pilieroch, predovšetkým však na prozá-
kazníckej orientácii. Aby to neboli len slová, každý z nás dennodenne bilancuje svoj 
osobný prínos v�tejto oblasti. Naši zákazníci potrebujú neustále cítiť, že pracujeme na 
tom, aby sme im dodali lepšiu službu.

Budúcnosť finančníctva bude čoraz viac spätá so zjednodušovaním prístupu k�služ-
bám a� s elektronizáciou. Aj preto sme ako prvá lízingová spoločnosť predstavili 
zákaznícky web portál.

Naďalej chceme prinášať inovatívne riešenia, ktoré uľahčia zákazníkom našu spolu-
prácu a�premenia ju na príjemný zážitok.

SME LÍDROM 
NA LÍZINGOVOM 
TRHU

ČSOB LEASING NA MIERU
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 156�562 celkový počet uzatvorených zmlúv

 33 525 celkový počet živých zmlúv k
31. 12. 2013

 3,986 mld. € celkový prefinancovaný majetok v
objeme (obrat)

 2,932 mld. € celková suma, ktorú sme požičali

 597,92 mil. € portfólio k
31. 12. 2013

podiely  2008  2009  2010  2011  2012  2013

ČSOB Leasing - hnuteľný trh  14,9%  13,1%  16,0%  16,1%  18,5%  19,9%
 
ČSOB Leasing - celkový trh  14,7%  12,5%  15,7%  15,1%  18,0%  19,6%

Vývoj trhového podielu spoločnosti ČSOB Leasing z hľadiska ceny obstarania

ČSOB LEASING 
V ČÍSLACH K�31.12.2013

TRHOVÉ PODIELY 
V GRAFOCH

VLADIMÍR VAJGEL, 
VÝKONNÝ RIADITEĽ
ČSOB Leasing, a.s.

PREFERUJEME NIELEN
OSOBNÚ ZNALOSŤ
SVOJICH KLIENTOV, ALE
AJ ZNALOSŤ PROSTREDIA,
V KTOROM PODNIKAJÚ.

V
ČSOB Leasingu venujeme veľké úsilie rozvíjaniu aktívnych vzťahov s
klientmi pro-
stredníctvom svojich obchodných i
podporných tímov. Preferujeme nielen osobnú 
znalosť svojich klientov, ale aj znalosť prostredia, v
ktorom podnikajú, tak, aby sme 
boli pri rozhodovaní sa o
 potenciálnej investícii nielen finančným partnerom, ale 
i odborným poradcom. 

Neustále vyvíjame a zlepšujeme svoje procesy a produkty s
dôrazom na to, aby to 
pocítili hlavne naši klienti. Fakt, že takmer 70 % našich klientov opakovane využíva 
naše služby, je dôkazom toho, že spolu s mojimi kolegami robíme svoju prácu skutočne 
na vysokej profesionálnej úrovni.
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PAVOL BOJANOVSKÝ, 
ČLEN PREDSTAVENSTVA
ČSOB Leasing, a.s.

ROBÍME VŠETKO PRE TO, 
ABY SME POMÁHALI
ROZVÍJAŤ PODNIKANIE
SVOJICH OBCHODNÝCH
PARTNEROV.

Ambíciu byť najlepšou lízingovou spoločnosťou napĺňame aj vďaka jedinečnému 
obchodnému modelu, ktorý nám umožňuje pristupovať k zákazníkom podľa ich indi-
viduálnych potrieb.

Tento model tvoria naše obchodné tímy pobočkovej siete a korporátne tímy, zahrňu-
júce aj maklérsku spoločnosť. Tieto tímy by veľkosťou a ziskovosťou svojich portfólií 
mohli pôsobiť na trhu ako úspešné samostatné firmy. Okrem zabezpečenia regionál-
nej prítomnosti našich obchodníkov realizujeme na mieru šité riešenia pre korporát-
nych zákazníkov, ponúkame kvalitný štandard v produkte operatívny leasing so služ-
bami a podporujeme aj importérov a predajcov automobilových značiek – Hyundai, 
Opel, Suzuki a Mitsubishi. Robíme všetko pre to, aby sme pomáhali rozvíjať podnika-
nie svojich obchodných partnerov. Chceme byť spoločne úspešní.

ČSOB Leasing

UniCredit Leasing

Volkswagen FS

Tatra Leasing

VÚB Leasing

ostatné

Volkswagen FS

ČSOB Leasing

UniCredit Leasing

Mercedes-Benz FS

VB Leasing

ostatné

ČSOB Leasing

Mercedes-Benz FS

VÚB Leasing

UniCredit Leasing

Volvo FS

ostatné

ČSOB Leasing

S Slovensko

UniCredit Leasing

Tatra Leasing

VÚB Leasing

ostatné

VÚB Leasing

UniCredit Leasing

Tatra Leasing

ČSOB Leasing

Oberbank Leasing

ostatné

LeasePlan

Arval

Business Lease

ALD Automotive

ČSOB Leasing

ostatné

19,6%

11,6%

10,8%

7,6%7,2%

43,2%

22,5%

17,8%

12,7%9,7%

8,4%

28,9%

24,5%

23,4%

17%

11,4%

8,5%

15,2%

25,5%

22,4%

14,4%

10,5%

8,6%

18,6%

20,2%

17,8%

10,9%
7,6%

6,7%

36,8%

22,9%

10,7%

9,7%
8,8%8,5%

39,4%

Trhový podiel top 5 lízingových spoločností vo financovaní strojov 
a zariadení vrátane informačných technológií v roku 2013

ČSOB Leasing  22,5%       
         
S Slovensko  17,8%       
         
UniCredit Leasing  12,7%        
       
Tatra Leasing  9,7%       
         
VÚB Leasing  8,4%       
         
ostatné  28,9% 

Trhový podiel top 5 lízingových spoločností vo financovaní 
nehnuteľností v roku 2013

VÚB Leasing  24,5%       
         
UniCredit Leasing  23,4%        
       
Tatra Leasing  17,0%       
         
ČSOB Leasing  11,4%       
         
Oberbank Leasing  8,5%       
         
ostatné  15,2%       

Trhový podiel top 5 lízingových spoločností v správe vozidiel 
operatívneho lízingu k 31. 12. 2013

LeasePlan  25,5%       
         
Arval  22,4%       
         
Business Lease  14,4%       
         
ALD Automotive  10,5%       
         
ČSOB Leasing  8,6%       
         
ostatné  18,6%

Postavenie top 5 lízingových spoločností na celkovom trhu v roku 2013

ČSOB Leasing  19,6%
   
UniCredit Leasing  11,6%
   
Volkswagen FS  10,8%
   
Tatra Leasing  7,6%
   
VÚB Leasing  7,2%
   
ostatné  43,2%

Trhový podiel top 5 lízingových spoločností vo financovaní osobných
a úžitkových automobilov  v roku 2013 

Volkswagen FS  20,2%
   
ČSOB Leasing  17,8%
   
UniCredit Leasing  10,9%
   
Mercedes-Benz FS  7,6%
   
VB Leasing  6,7%
   
ostatné  36,8%

Trhový podiel top 5 lízingových spoločností vo financovaní 
nákladných automobilov v roku 2013

ČSOB Leasing  22,9%       
Mercedes-Benz FS  10,7%       
VÚB Leasing  9,7%       
UniCredit Leasing  8,8%       
Volvo FS  8,5%       
ostatné  39,4%
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MICHAL HOLLÝ, 
ČLEN PREDSTAVENSTVA
ČSOB Leasing, a.s.

DOKÁŽEME MEDZI 
SEBOU VEĽMI 
SLUŠNE, PRIATEĽSKY, 
ALE DYNAMICKY 
A EFEKTÍVNE 
KOMUNIKOVAŤ.

Hovorí sa, že vo svete financií je najdôležitejšie, ale aj najťažšie odlíšiť sa od ostat-
ných. Po roku môjho ‚fungovania‘ v�našej firme som zistil, že sa to dá. 

Môžeme byť hrdí na to, že sa nám podarilo naozaj a�úprimne odlíšiť od našich konku-
rentov. Nie veľkou marketingovou kampaňou v�médiách alebo masívnym znížením 
cien, ale tým, že sme najrýchlejší v�realizácii transakcií, že si stojíme za sľubmi, ktoré 
klientovi dáme, že vieme flexibilne reagovať na požiadavky a�priania svojich klientov. 

A toto má základ v�tom, v�čom sme dnes v�našom malom slovenskom lízingovom 
svete jedineční – v�tom, že dokážeme medzi sebou veľmi slušne, priateľsky, ale dyna-
micky a efektívne komunikovať a�spolupracovať práve s�ambíciou naplniť ciele sme-
rujúce k�vysokej spokojnosti našich klientov.

CHCEME BYŤ NAJLEPŠOU 
LÍZINGOVOU SPOLOČNOSŤOU 
V OBSLUHE PODNIKATEĽSKÉHO 
SEGMENTU PROSTREDNÍCTVOM 
FINANČNÝCH PORADCOV, 
S VYUŽITÍM INOVATÍVNYCH 
TECHNOLÓGIÍ

PONUKA NAŠICH SLUŽIEB JE VYTVORENÁ 
TAK, ABY POKRÝVALA VŠETKY VAŠE INVES-
TIČNÉ POTREBY:

Financovanie komodít

• osobné a úžitkové vozidlá

• ťahače, prívesy, návesy a autobusy

• stroje, zariadenia a�informačné technológie

• nehnuteľnosti

Poisťovanie financovaných aj nefinancovaných 
predmetov prostredníctvom ČSOB Leasing 
poisťovací maklér

• osobné a úžitkové vozidlá

• ťahače, prívesy, návesy a autobusy

• stroje, zariadenia a�informačné technológie

• nehnuteľnosti

Repredaj dofinancovaných predmetov

• osobné a úžitkové vozidlá

• ťahače, prívesy, návesy a autobusy

• stroje, zariadenia a�informačné technológie

Sprostredkovanie kúpy financovaných pred-
metov

Služby počas trvania obchodného vzťahu

NAŠA VÍZIA NAŠE SLUŽBY

ČSOB LEASING NA MIERU
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FINANČNÝ LÍZING s� variantmi – spätný lízing, 
relízing, sezónny lízing, lízing s�poslednou zvýšenou 
splátkou, odložené splátky, voliteľné splátky, finan-
čný lízing float, CEB lízing.

HLAVNÉ VÝHODY LÍZINGU:
• najlepšie riešenie pre financovanie aktív vo vašej 
 firme,
• rovnaká výška splátok počas celého obdobia 
 trvania lízingovej zmluvy,
• poistenie predmetu financovania v� rovnakej 
 výške počas trvania lízingovej zmluvy bez ohľadu 
 na škodový priebeh,
• daňová výhoda zrýchleného odpisovania,
• bez dodatočného zabezpečenia alebo ručenia 
 ako pri bankovom úvere,
• rýchlosť a�flexibilita pri schvaľovaní.

SPOTREBNÝ ÚVER s�variantmi – spätný úver, se-
zónne splátky, odložené splátky, úverové prázdniny, 
spotrebný úver float, reúver.

OPERATÍVNY LÍZING 
 Operatívny leasing full service – kompletné 
 riadenie vozového parku so všetkými službami.

 LeaseCARe – operatívny lízing pre fyzické osoby, 
 zahŕňajúci veľkoodberateľské zľavy už od jedné-
 ho vozidla. 

SPLÁTKOVÝ PREDAJ

ŠPECIÁLNE FINANČNÉ PRODUKTY
 Euroleasing, Euroúver – výhodné financovanie 

 v spolupráci s CEB (Council of Europe Develop-
 ment Bank) a s EIB (European Investment Bank) 
 pre malých a stredných podnikateľov so zvýhod-
 nenými úrokovými sadzbami a bez dodatočnej 
 administratívnej záťaže.

 Agroúver – špeciálny produkt pre podnikateľské 
 subjekty podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva 
 určený na financovanie poľnohospodárskych 
 strojov a zariadení, rozličnej techniky, technológií 
 a iných predmetov v súlade s�Operačným Progra-
 mom rozvoja vidieka.

 HOSPOúver – určený na spolufinancovanie 
 predmetov zaradených do projektov v Operač-
 nom programe Konkurencieschopnosť a�hospo-
 dársky rast cez Ministerstvo hospodárstva SR pre 
 mikro, malé a� stredné podniky, ktoré požiadali 
 o�poskytnutie NFP (Nenávratný finančný príspe-
 vok) na MH SR, a prioritne pre tie, ktoré majú 
 Žiadosť o poskytnutie NFP schválenú.

 Finančný rámec – určený na investičné zámery, 
 stačí raz predschváliť a�následne bez dokladova-
 nia realizovať investičné zámery bez ohľadu na 
 financovaný predmet.

POISTENIE
• Povinné zmluvné poistenie
• Havarijné poistenie
• Poistenie schopnosti splácať splátky
• Poistenie finančnej straty
• Poistenie nefinancovaného majetku

„Päť výstižných charakteristík ČSOB Leasingu: 
spoľahlivosť, kvalita, ústretovosť, flexibilita a�profe-
sionalita.“

Ing. Tomáš Palacka, 
člen predstavenstva spoločnosti SAM – 
SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.

„Ak si dnes vymyslím akúkoľvek stratégiu rozvoja, 
viem, že vďaka ČSOB Leasingu je uskutočniteľná. 
Mám pocit, že keby som chcel raketoplán, ČSOB 
Leasing mi ho prefinancuje. A to nielen z�hľadiska 
objemu peňazí, ale predovšetkým z� hľadiska 
neštandardnosti produktu.“ 

Ing. Jozef Gima, 
riaditeľ spoločnosti RYBA Košice spol. s r.o.

„Pre toho, kto hľadá silnú lízingovú spoločnosť 
s� kvalitnými službami a� s prozákaznícky orientova-
nými zamestnancami, je ČSOB Leasing dobrá 
voľba.“

Ing. Pavol Opatovský, 
generálny riaditeľ spoločnosti Linde Material Hand-
ling Slovenská republika s.r.o.

„Pri vybavovaní lízingu sme boli veľmi príjemne 
prekvapení rýchlosťou reakcií na naše požiadavky, 
ochotou a� schopnosťou ponúknuť nám najvýhod-
nejšie podmienky financovania. Práve preto by sme 
svojim partnerom bez váhania odporučili ČSOB 
Leasing.“ 

Katarína Šovčíková, 
manažérka ekonomického odboru spoločnosti 
Mountfield SK, s.r.o.

„Spoluprácu s�ČSOB Leasingom sme vybrali preto, 
že za dlhé roky spolupráce boli vždy flexibilní, doká-
zali sa prispôsobiť novým podmienkam, boli korek-
tným partnerom v�krízových rokoch. Pre nás je veľmi 
dôležité, že už druhé desaťročie s�nami komunikuje 
ten istý partner.“ 

Artur Gevorkyan, 
Managing Director spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o.
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