УМОВИ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ ВІД ПУМБ
Прийняття попереднього рішення щодо фінансування: 50 хвилин
Прийняття рішення щодо фінансування: 3-5 робочих днів
Валюта фінансування: гривня, долар, євро
Термін фінансування: 1-5 років
Аванс: від 20% (30% **)
Відсутність додаткового забезпечення та порук при стандартних умовах
Типи графіків платежів: сезоний, класичний, аннуїтет
Весь комплекс банківських послуг в одному з найбільших банків країни
Мінімальний пакет документів від клієнта
Одноразова комісія 1,5 %, щорічна,щомісячна комісія 0 %.
Відсоткові ставки від 7,0% до 12,0 % в залежності від виду предмету лізингу, розміру
авансу, терміну та інших параметрів
- Цільовий портрет Клієнта:
- юридична особа;
- резидент України;
- термін існування бізнесу не менше 1 року;

ЛІЗИНГОВІ ПЛАТЕЖІ ВКЛЮЧАЮТЬ
Адміністрування страхових випадків (за необхідності – виїзд страхового комісара)
Вартість майна та вартість фінансування
Обов’язкові платежі щодо реєстрації автомобіля
Страхування КАСКО на весь строк лізингу
Страхування ОСЦПВ на весь строк лізингу
Вартість GPS-обладнання

Перелік документів для первинного аналізу (попереднього рішення):
Фінансова звітність: баланс, форма 2, форма 3(за наявності) за останній фінансовий рік, на
поточну звітну дату та аналогічний звітний період минулого року
Документ, який підтверджує факт державної реєстрації юридичної особи та містить
актуальні дані про таку юридичну особу
Анкета, заява по формі банку

Чому
ЕСКА КАПІТАЛ?
ЕСКА КАПІТАЛ

КОНКУРЕНТИ

БАНКИ

до 1 години

від 2 до 14 днів

Від 14 до 60 днів

(без прив’язки до курсу
іноземної валюти)
Гривня

Гривня (з прив'язкою до
курсу іноземної валюти!)
Гривня

Іноземна валюта
Гривня

Зміна графіку через курсові
коливання

Ні

Так / Ні

Так / Ні

Офіційне підтвердження
доходів

Ні

Так

Так

до 15 років

до 5-7 років

до 3-5 років

Так

Ні

Так

Одноразова комісія

Від суми фінансування

Від вартості техніки

Від суми фінансування

Термін отримання техніки

До 2 робочих днів після
сплати авансу

до 5 робочих днів після
сплати авансу

До 5 рабочих днів після
сплати авансу

Вирішуєте з ким працювати?

Час прийняття рішення

Валюта

Фінансування / кредитування
вживаної техніки (б/у, з
напрацюванням і т.д.)
Дострокове погашення без
штрафних санкцій

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТ!
Ми щиро вдячні за виявлений інтерес до нашої компанії і пропонуємо Вам послугу фінансового лізингу для
придбання б/у вантажного транспорту .
Альфа-ЛІЗИНГ - основний фінансовий партнер AT Альфа-Банку, універсальна лізингова компанія, яка пропонує
придбати на умовах фінансового лізингу:

ВАНТАЖНИЙ Б/У ТРАНСПОРТ

УМОВИ ЛІЗИНГУ Б/у вантажного транспорту :
Грузовик
ЕС /
Термін,місяців США*
12
30%
24
30%
36
35%

Грузовик
ЕС /
США***
35%
35%
40%

Прицеп /
Полуприцеп
ЕС / США ****
35%
40%
40%

Грузовик/
Прицеп/Полуприцеп/КИТАЙ
х
х
х

** Для б / у вантажних автомобілів віком до 5 років при виході з лізингу, з пробігом до 500 тис. Км
*** Для б / у вантажних автомобілів віком від 5 до 10 років при виході з лізингу
**** Фінансування можливо тільки в зчепленні з рухомим ОЛ

Наші переваги по наданню послуги лізингу:







Приймаємо рішення за 1-2 днів
Працюємо з юридичними особами та ФОП
Відсутні обмеження по кількості землі
Фінансуємо техніку без обмежень по вартості
Валюта фінансування – UAH, USD і EURO
Без відкриття рахунку в Банку (Клієнт може оформити договір фінансового лізингу
безпосередньо в своєму господарстві)
 *Вік вживаної техніки - до 10 років на дату закінчення договору фінансового лізингу

При оформленні послуги фінансового лізингу Клієнт отримує:
 простий і доступний інструмент купівлі основних засобів:
 1 договір фінансового лізингу і 1 контрагент за угодою
 мінімальні першочергові витрати на придбання техніки/транспортного засобу
 класичний, ануїтет, сезонний або індивідуальний графік погашення лізингових платежів
 податкові переваги:
 ПДВ від загальної вартості техніки/транспортного засобу
 оптимізація податку на прибуток
 захист від посягань 3-х осіб, не може бути накладено податковий арешт, адже право власності
належить лізинговій компанії
Цінуйте свій час, надавайте перевагу індивідуальному підходу та отримуйте сервіс високої якості АЛЬФА-ЛІЗИНГ відкритий для співробітництва з Вами 

Порівняння фінансового лізингу і кредиту:
Переваги

Фінансовий лізинг
- аванс
- одноразова комісія

Мінімальні
початкові витрати

Мінімальний пакет
документів для прийняття
рішення про фінансування

Мінімальні
витрати часу

Мінімальний
документообіг

Індивідуальний підхід

Захист від домагань 3-х
осіб

Відсутність додаткових
витрат і дій

- статутні документи
- документи на підписанта
- фінансові документи
(баланс та звіт за 2 звітних періоди)

- строк прийняття рішення від 1 до 2
днів
- оформлення і страхування здійснює
лізингова компанія

1 договір фінансового лізингу

- вибір графіка погашення лізингових
платежів:
- сезонний або індивідуальний
- класичний
- ануїтет
- лізингова компанія займається
врегулюванням страхових випадків
- не може бути накладено арешт, в
тому числі податковий, так як право
власності належить лізинговій
компанії
залучення довгострокового
фінансування без додаткового
заставного забезпечення

Кредит
- аванс
- одноразова комісія
+ витрати: 10-15%
- страхування КАСКО
- страхування ОСАЦВ
- страхування життя
- реєстрація
- ПФ (3% -5%)
- нотаріальні витрати
- статутні документи
- документи на підписанта
- фінансові документи
(баланс та звіт за 3 звітні періоди, ОСВ,
декларації, розшифровки статей звіту і балансу)

- ідентифікація Клієнта у Банку з
обов'язковою присутністю керівника
- термін прийняття рішення від 1 дня
до 2-х місяців
- оформлення і страхування здійснює
Клієнт самостійно
Від 5 договорів по угоді:
- договір кредиту
- договір застави
- договір купівлі-продажу
- договір страхування КАСКО
- поліс ОСАЦВ
- договір страхування життя
- наявність 2-х форм погашення:
- класичний
- ануїтет

- Клієнт самостійно займається
врегулюванням страхових випадків
- немає захисту

- нотаріальне оформлення застави
- запит додаткового заставного
забезпечення
- оформлення страхування життя

