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AGENDA
VÚB Leasing – Váš spoľahlivý
partner
Čo ponúkame členom SKZL
Financovanie zdravotníckej techniky
Financovanie osobných a úžitkových
motorových vozidiel
Kontakty

VÚB LEASING – VÁŠ SPOĽAHLIVÝ
PARTNER
Univerzálna lízingová spoločnosť, ktorá je 100 % dcérskou spoločnosťou VÚB banky, a členom
Intesa Sanpaolo, jednej z najdôležitejších bankových skupín v eurozóne
Stabilné umiestnenie v rámci TOP 3 najaktívnejších hráčov na slovenskom lízingovom trhu
Vďaka svojmu individuálnemu prístupu ku klientovi sme spoľahlivým a stabilným obchodným
partnerom v oblasti financovania už viac ako 25 rokov
Poskytujeme komplexné služby v oblasti financovania a sprostredkovania poistenia, šité na
mieru podľa osobných požiadaviek a preferencií našich klientov, ktorými môžu byť právnické osoby
(PO), fyzické osoby – podnikatelia (FOP), ako aj fyzické osoby – nepodnikatelia (FON)

ČO VÁM PONÚKAME?
✓ Predschválený limit až do výšky 100 tis. €!!!
✓ Limit môžete použiť ako podnikateľský subjekt nasledovne:
✓ na financovanie osobných motorových vozidiel a súčasne

✓ na financovanie zdravotníckej techniky
✓

Finančné prostriedky získate:
✓

rýchlo a jednoducho, bez predkladania finančných výkazov

✓

bez akýchkoľvek poplatkov

✓

s atraktívnou úrokovou sadzbou pre zubných lekárov už od 3,19%!

✓

so zvýhodnenými poistnými sadzbami

✓

bez minimálnej doby podnikania

✓

so zvýšenou hranicou max veku na konci splatnosti zo 65 rokov na 70 rokov

✓

s vysoko individuálnym a profesionálnym prístupom

ČO VÁM PONÚKAME?
✓ Čo znamená „predschválený limit až do výšky 100 tis. €“?

✓

✓

Je to max. výška poskytnutých finančných prostriedkov, t.j. úveru/lízingu bez predkladania finančných výkazov

✓

Limit môžete využiť na financovanie osobných motorových vozidiel, alebo na financovanie zdravotníckej techniky, alebo na
kombináciu uvedených predmetov financovania

✓

financovaná hodnota 1 predmetu nesmie prekročiť 60 000 €, t.j. môžete si prefinancovať aj vozidlo v obstarávacej cene
70 tis. €, ale max suma, ktorú môžete vyčerpať z predschváleného limitu na toto konkrétne vozidlo, je 60 tis. €, a stále máte
k dispozícii ešte ďalších predschválených 40 tis.€

Akú formu financovania si môžete vybrať?
V prípade motorových vozidiel je to:

V prípade zdravotníckej techniky je to:

✓

Úver

✓ Finančný lízing

✓

Finančný lízing

✓ Spätný lízing na zariadenie, ktoré vlastníte menej ako

✓

Operatívny lízing

1 rok

FINANCOVANIE ZDRAVOTNÍCKEJ
TECHNIKY
Finančný lízing
predschválený limit až do výšky 100 000 €
bez potreby vlastných zdrojov! akontácia/vstupná splátka od 0%, v prípade zubného lekára s praxou 0-12 mesiacov je
akontácia 10%
Predmet financovania nie starší ako 1 rok
zvýhodnené úrokové sadzby od 3,19% p.a. – pre všetky doby splácania (24-60 mesiacov)
bez spracovateľského poplatku
so zvýhodnenými poistnými sadzbami Allianz Slovenská poisťovňa, alebo Generali poisťovňa
bez predkladania finančných výkazov

FINANCOVANIE ZDRAVOTNÍCKEJ
TECHNIKY
Spätný lízing
Kúpili ste zdravotnícku techniku a vlastníte ju menej ako 1 rok? My vám ju spätne prefinancujeme:
príslušný hnuteľný majetok (zdravotnícku techniku – stroj, prístroj alebo zariadenie) predáte spoločnosti VÚB Leasing, a.s.

VÚB Leasing, a.s. Vám vyplatí peniaze, t.j. získavate cash, ktorý môže použiť na iný účel
uzatvoríte so spoločnosťou VÚB Leasing, a.s., zmluvu o finančnom lízingu a predmet financovania splácate v dohodnutých
splátkach
príslušný hnuteľný majetok je Vám stále k dispozícii
po zaplatení všetkých splátok, príp. predajnej ceny sa opäť stávate majiteľom príslušného hnuteľného majetku

FINANCOVANIE OSOBNÝCH A
ÚŽITKOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Finančný lízing a úver
akontácia/vstupná splátka od 0%
doba splácania 24-60 mesiacov
nové vozidlá - zvýhodnené úrokové sadzby od 3,19% p.a.
jazdené vozidlá (max 2 roky od prvej evidencie) – zvýhodnené úrokové sadzby od 3,69% p.a.

bez spracovateľského poplatku
so zvýhodneným balíkom poistenia
bez dokladania príjmu (ak žiada o financovanie zubný lekár ako fyzická osoba – musí v zmysle zákona dokladovať svoj
príjem)

VÚB
OPERATÍVNY
LÍZING
BEZSTAROSTNÁ JAZDA!

–

VAŠA

Prenájom osobných motorových vozidiel so službami v dohodnutom rozsahu
presadnite s nami bez vstupnej splátky do nového
auta
bez potreby akýchkoľvek vlastných zdrojov
bez dokladovania príjmu
bez spracovateľského poplatku
so zvýhodneným úrokovými sadzbami a balíkom
poistenia
môžete využiť ako fyzická osoba aj ako podnikateľský
subjekt
doba prenájmu 24 - 48 mesiacov
nechajte na nás prihlásenie vozidla, pravidelný servis,
uskladnenie a výmenu pneumatík
nechajte na nás poistenie, ako aj riešenie poistných
udalostí

za pravidelnú
mesačnú splátku si len užívate
bezstarostnú jazdu a tankujete; splátka Vám celá vstupuje
do nákladov, čo Vám zjednodušuje riadenia Vášho cash
flow
po 2, 3 alebo 4 rokoch môžete auto bezplatne vrátiť,
odkúpiť za zvýhodnenú predajnú cenu alebo presadnúť
opäť do nového

VÚB Leasing Asistenčná služba – máte poruchu, nehodu,
potrebujete pomoc? V rámci operatívneho lízingu od VÚB
Leasing máte k dispozícii asistenčnú službu 24 hod
denne, s ponukou telefonickej konzultácie, odtiahnutia
MV, zapožičanie náhradného MV...
výhodný balík voliteľných doplnkových služieb

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ
S cieľom byť k vám bližšie sme pre vás dostupní v rámci našej
celoslovenskej obchodnej siete, pozostávajúcej z 12 pobočiek.
Hľadaj pobočku (stlač F5)
Denne je Vám k dispozícii náš kolega:
Ing. Vladimír Lichý
Mobil: +421(905)224919
Mail: lichy@vubleasing.sk
Alebo nás kontaktujte na:
VÚB Leasing, a. s.
Mlynské nivy 1
820 05 Bratislava
Web: www.vubleasing.sk
E-mail: obchod@vubleasing.sk
Zároveň nás môžete kontaktovať prostredníctvom ktorejkoľvek retailovej
pobočky alebo firemných obchodných centier VÚB banky v rámci celého
Slovenska, resp. na infolinke 0850 123 789.

Hľadaj pobočku (stlač F5)

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

