
Váš specialista 
      pro finanční služby

•  Pořizujete si automobil, stroj nebo zařízení?
•  Potřebujete spolehlivé financování?
•  Chcete individuální nastavení a rychlé vyřízení?

Proč využít úvěr nebo leasing místo 
jednorázového velkého výdaje?

•	 uvolnění	hotovosti	pro	jiné	výdaje	
•	 můžete	využit	akčních	cenově	výhodných	nabídek	
•	 získáváte	možnost	pořídit	si	výkonnější	a	lepší	automobil		
	 nebo	stroj	(lepší	výbava,	motor	apod.)
•	 možnost	výhodnějšího	pojištění	

Výhody financování od ČSOB Leasing

•	 nejširší	škála	finančních	produktů	–	finanční	leasing,		
	 úvěr,	operativní	leasing
•	 silné	finanční	zázemí	ve	skupině	ČSOB	–	100%	jistota		
	 při	financování
•	 osobní	přístup	v	každém	regionu
•	 rychlé	vyřízení	u	vašeho	dodavatele	bez	nutnosti		
	 návštěvy	pobočky
•	 individuální	nastavení	splátek
•	 levné	a	komplexní	pojištění	včetně	uznání	vstupního	bonusu		
	 a	započtení	bonusu	za	dobu	trvání	smlouvy
•	 eLeasing	–	online	přehled	informací	o	smlouvě		
	 a	rychlé	vyřízení	požadavků
•	 široká	škála	kvalitních	a	komplexních	služeb		
	 v	době	trvání	smlouvy	včetně	možnosti	přizpůsobit		
	 splácení	vašim	aktuálním	možnostem

Finanční produkty od ČSOB Leasing

Finanční leasing

Finanční leasing je nejrozšířenějším a osvědčeným produktem 
pro podnikatele k financování dopravní techniky, strojů  
a zařízení. Jedná se o pronájem movité věci, po jehož skončení 
máte právo odkoupit předmět leasingu za dohodnutou kupní 
cenu do vlastnictví. 

Čím je finanční leasing výhodný?
•	 snížení	okamžitého	výdaje	hotovosti	na	pořízení	předmětu	 
 a rozložení splácení na delší období 
•	 možnost	splácení	v	korunách	i	eurech	(EUR	jen	pro	podnikatele  
 a komoditu nákladních automobilů, strojů a zařízení) 
•	 leasingové	splátky	jsou	kalkulovány	s	fixní	úrokovou	 
 sazbou a jejich výše zůstává neměnná po celou dobu  
 trvání leasingové smlouvy 
•	 možnost	využití	zvýhodněných	obchodních	akcí	
•	 výhodné	pojištění	hrazené	ve	splátkách	
•	 rychlé	a	jednoduché	uzavření	leasingové	smlouvy		

Čím je finanční leasing výhodný pro podnikatele?
•	 zlepšení	cash-flow:	leasingové	splátky	se	platí	průběžně	 
 na základě splátkového kalendáře 
•	 leasingové	splátky	jsou	pro	vaši	firmu	plně	uznatelným	 
 daňovým nákladem  
•	 předmět	financování	pořízený	formou	leasingu	ani	 
 leasingové závazky nejsou zachyceny v rozvaze vaší firmy  
	 –	mimobilanční	financování	(dle	českých	standardů)	

Plus pro podnikatele

•	 zůstanou	vám	prostředky	na	provoz	podnikání	
•	 investiční	výdaj	rozložíte	na	delší	období	(až	7	let)
•	 uvolní	se	vám	zdroje	na	následné	rozšíření	nebo	 
 modernizaci vašich strojů a zařízení
•	 dosáhnete	vyrovnaného	cash	flow,	tzn.	příjmy	 
 z podnikatelské činnosti pokryjí výdaje na splátky 
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Zákaznický úvěr
Nabízíme	vám	účelový	zákaznický	úvěr	pro	pořízení	 
automobilů,	strojů	a	zařízení.	Hlavní	výhodou	úvěru	je	skuteč-
nost, že se předmět stává ihned vaším majetkem a máte navíc 
možnost	úvěr	kdykoliv	doplatit.

Čím je úvěr výhodný?
•	 předmět	financování	se	ihned	stává	majetkem	zákazníka	
•	 maximální	výše	úvěru	není	omezena	
•	 minimální	doba	splácení	není	limitována	zákonem	jako	 
	 u	finančního	leasingu	(může	tedy	být	již	od	6	měsíců)	
•	 možnost	splácení	v	korunách	i	eurech	(EUR	jen	pro	 
 podnikatele a komoditu nákladních automobilů, strojů  
 a zařízení) 
•	 neměnná	výše	měsíčních	splátek	
•	 možnost	předčasného	splacení	nebo	vložení	mimořádné	 
 splátky
•	 pojistné	hrazené	ve	splátkách	
•	 volitelně	–	pojištění	schopnosti	splácet	hrazené	 
 ve splátkách

Čím je úvěr výhodný pro podnikatele?
•	 předmět	financování	se	ihned	stává	Vaším	majetkem	–	 
 vhodné také pro firmy, obce, dopravní podniky,  
 rozpočtové organizace, družstva a další subjekty,  
 které mají možnost čerpat prostředky z dotačních  
 programů, jejichž poskytnutí je vázáno na vlastnictví  
 financovaného předmětu 
•	 zákazník	–	podnikatel	je	vlastníkem	předmětu	financování	 
 od počátku smlouvy a provádí jeho daňové odpisy 
•	 optimalizace	daňových	nákladů	zejména	při	nákupu	 
 ke konci kalendářního roku  
•	 jednorázový	odpočet	celé	DPH	z	kupní	ceny	na	počátku	 
 splácení

Pojištění
ČSOB Leasing nabízí prostřednictvím své dceřiné společnosti 
ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o., ke svým finančním  
produktům	možnost	výběru	komplexního	pojištění	Vašeho	 
vozidla nebo stroje či zařízení. Můžete získat velmi výhodné 
sazby pojištění, rozšířené pojistné krytí a další bonusy.

•	 spolupracujeme	se	všemi	renomovanými	pojišťovnami	 
	 v	ČR	i	v	Evropě
•	 jsme	jeden	z	největších	pojišťovacích	makléřů	v	ČR
•	 ročně	zprostředkujeme	1	700	000	000	Kč	pojistného
•	 zastupujeme	klienta	při	jednání	s	pojišťovnou	a	hájíme	 
 jeho zájmy při likvidaci škod
•	 zajistíme	výběrové	řízení	na	pojistitele	a	doporučíme	 
 výběr nejvhodnější pojišťovny
•	 uplatníme	své	přední	postavení	na	trhu	ve	prospěch	klienta
	 (zohledníme	v	ceně	pojištění)
•	 odměna	za	služby	makléře	nezvyšuje	cenu	nabízeného	 
 pojištění
•	 nabízíme	veškeré	druhy	pojištění	dostupné	na	 
 pojistném trhu

Informační portál eLeasing
•	 zobrazení	veškerých	informací	o	smlouvách	zákazníka		
•	 výrazné	zrychlení	a	usnadnění	komunikace	mezi	 
 zákazníkem a ČSOB Leasing – okamžitý přehled o stavu  
 plateb zákazníka, přehled o stavu všech smluv zákazníka
•	 zrychlení	likvidace	pojistných	událostí
•	 aplikace	s	intuitivním	ovládáním	a	aktuálními	daty
•	 informace	o	aktuálních	novinkách	a	akcích

Tradiční vítěz v soutěži o nejlepší finanční produkty

Držitel	certifikátu	jakosti	
podle	normy	ISO	9001:2008

KONTAKTY 

ČSOB Leasing, a.s.
Klára	Jochmanová
ul.	Milady	Horákové	859/6,	602	00	Brno	
www.csobleasing.cz
tel.:	724	728	935
e-mail:	jochmanova@csobleasing.cz


