ČSOB LEASING
Sme dlhodobým lídrom na slovenskom lízingovom trhu
s viac ako 20-ročnými skúsenosťami. Ako kapitálovo
najsilnejšia lízingová spoločnosť predstavujeme stabilného
partnera pre vaše ambiciózne plány.
Vďaka členstvu v ČSOB Finančnej skupine vám prinášame
komplexnú ponuku lízingových a poisťovacích služieb.

Ponúkame financovanie predmetov:
osobné a úžitkové vozidlá,
nákladné vozidlá, ťahače, prívesy a návesy,
stroje a zariadenia,
technológie,
nehnuteľnosti.

Formou:
operatívneho lízingu so službami,
finančného lízingu,
spotrebného úveru.

OPERATÍVNY LÍZING SO SLUŽBAMI
Pri operatívnom lízingu si prenajímate vozidlo na vopred
stanovenú dobu a počet najazdených kilometrov. Po
uplynutí tejto doby vozidlo jednoducho vrátite lízingovej
spoločnosti.
Podstatou operatívneho lízingu je užívanie prenajatej
veci, nie jej získanie. Okrem osobných a úžitkových
vozidiel si môžete prenajať formou operatívneho lízingu
aj nákladné vozidlá, ťahače, manipulačnú techniku alebo
pojazdné stroje.
V mesačnej splátke je zahrnuté nájomné za vozidlo,
prihlásenie na dopravnom inšpektoráte, registračná daň,
cestná daň, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie.

Výhody operatívneho lízingu so službami:
0 % akontácia a tým aj nižšie nároky na cash flow,
rovnaká výška splátky počas celej doby nájmu,
nie je stanovená minimálna doba nájmu ako pri
finančnom lízingu, rýchlejšia inovácia majetku,
možnosť uplatniť si DPH z jednotlivých splátok
nájomného,
široká ponuka doplnkových služieb,
úspora nákladov na administratívu aj personál,
komplexná správa vozového parku.

K osobným a úžitkovým vozidlám si môžete zvoliť aj
doplnkové služby:
údržba, servis a pneuservis,
diaľničné známky (SR, ČR, Rakúsko),
asistenčná služba a náhradné vozidlo,
platobná karta PHM,
GPS monitoring a reporting,
technická a emisná kontrola,
poistenie právnej ochrany a doplnkové postenie.

FINANČNÝ LÍZING
Pri finančnom lízingu si predmet financovania obstaráte
na základe nájomnej zmluvy. Po uplynutí doby nájmu máte
možnosť si za vopred dohodnutých podmienok predmet
financovania odkúpiť.

Výhody finančného lízingu:
rýchly a dostupný spôsob financovania,
postačuje relatívne malá hotovosť vo forme akontácie,
neviaže prevádzkový kapitál,
šetrí likvidné prostriedky,
umožňuje dosiahnuť príjmy z financovaného predmetu
už počas doby nájmu, pred jeho nadobudnutím do vášho
majetku.

SPOTREBNÝ ÚVER
Spotrebným úverom môžete prefinancovať konkrétny,
vami zvolený hnuteľný majetok. Od začiatku zmluvného
vzťahu, ihneď po podpise zmluvy, sa stávate majiteľom
financovaného predmetu.

Výhody spotrebného úveru:
doba financovania môže byť v rozpätí od 6 do
60 mesiacov,
možnosť predčasného splatenia,
financovať aj majetok, na ktorý je poskytnutý nenávratný
finančný príspevok zo štrukturálnych fondov.

FINANCOVANIE Z EURÓPSKYCH
ZDROJOV
V spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
vám prinášame špeciálny produkt, AGROúver. Ide
o spotrebný úver, ktorý môžete využiť na financovanie
poľnohospodárskych strojov, zariadení, nákladných vozidiel
a iných predmetov pre agrosektor v súlade s Programom
rozvoja vidieka 2014 – 2020.
Výhodou produktu je možnosť realizovať jednorazovú
splátku bez poplatku až do výšky 50 % z nesplatenej istiny
z prostriedkov vyplateného nenávratného finančného
príspevku.
HOSPOúver je špeciálny druh spotrebného úveru,
prostredníctvom ktorého môžete spolufinancovať projekty
v Operačnom programe Výskum a Inovácie z výziev
vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR
v programovacom období 2014 – 2020.

ZNAČKOVÉ FINANCOVANIE
Vďaka dlhodobej spolupráci so značkami Hyundai, Kia,
Opel, Suzuki, Mitsubishi, Volvo, Jaguar, Land Rover,
Subaru, Harley-Davidson a Kawasaki vám ponúkame
exkluzívnu možnosť zvýhodneného financovania osobných
a úžitkových vozidiel a motocyklov.
Navštívte najbližšieho predajcu vami preferovanej značky
a na jednom mieste zrealizujte výber vozidla alebo
motorky, podpis zmluvy a poistenie.

POISTENIE
K financovaniu vám sprostredkujeme aj poistenie
predmetov s výhodnými poistnými sadzbami
prostredníctvom dcérskej spoločnosti ČSOB Leasing
poisťovací maklér, s.r.o.
Poistenie je súčasťou splátky.
Výška splátky poistného je garantovaná počas celej doby
financovania.
Možnosť výhodného poistenia aj po skončení financovania.
Poistiť si môžete aj ďalší nefinancovaný hnuteľný alebo
nehnuteľný majetok.

ELEKTRONICKÉ PODPISOVANIE
ZMLÚV
Ako prvá lízingová spoločnosť na Slovensku vám
prinášame inovatívne riešenie – podpisovanie zmlúv
elektronicky. Proces podpisu zmluvy je tak efektívnejší
a celú dokumentáciu máte bezpečne uloženú a kedykoľvek
k dispozícii na online zákazníckom portáli.

Ako začať?
Navštívte stránku https://portal.csobleasing.sk
Prihlasovacie meno zašleme na vami zadanú e-mailovú adresu.
Heslo dostanete formou SMS najneskôr do 24 hodín.

Zabudli ste heslo?
O vygenerovanie hesla do zákazníckeho portálu môžete
požiadať na https://portal.csobleasing.sk po zadaní
užívateľského mena alebo svojej e-mailovej adresy.

Zákaznícky portál ČSOB Leasingu:
podpísanú dokumentáciu máte neustále k dispozícii,
na jednom mieste máte všetky potrebné informácie
o financovanom predmete,
môžete podať rôzne žiadosti, požiadať o zmenu
fakturačných či kontaktných údajov,
oznámiť poistnú udalosť a omnoho viac.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom:
zákazníckej linky na 02/6820 2111
e-mailom na info@csobleasing.sk

PRIVÍTAME VÁS:
Bratislava
Žižkova 11
811 02 Bratislava
02/5998 7058
bratislava@csobleasing.sk

Žilina
Bottova 2
010 01 Žilina
041/5077 921
zilina@csobleasing.sk

Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 14/C
929 01 Dunajská Streda
031/3211 302
dunajskastreda@csobleasing.sk

Banská Bystrica
Dolná 55
974 01 Banská Bystrica
048/4700 191
babystrica@csobleasing.sk

Trnava
Štefánikova 25
917 01 Trnava
033/5340 967
trnava@csobleasing.sk

Lučenec
Kubínyiho námestie 10
984 01 Lučenec
047/4812 360
lucenec@csobleasing.sk

Nitra
Fraňa Mojtu 4
949 01 Nitra
037/6556 947
nitra@csobleasing.sk

Poprad
Hviezdoslavova 28
058 01 Poprad
052/7880 373
poprad@csobleasing.sk

Nové Zámky
Turecká 49
940 02 Nové Zámky
035/7704 541
novezamky@csobleasing.sk

Prešov
Levočská 3/B
080 01 Prešov
051/7580 011
presov@csobleasing.sk

Trenčín
Jesenského 2
911 01 Trenčín
032/7484 931
trencin@csobleasing.sk

Košice
Námestie osloboditeľov 5
040 01 Košice
055/7202 011
kosice@csobleasing.sk

Prievidza
Nám. slobody 9
971 01 Prievidza
046/5186 180
prievidza@csobleasing.sk

Michalovce
Nám. osloboditeľov 60
071 01 Michalovce
056/6871 030
michalovce@csobleasing.sk
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