ÚVER A LEASING

Ak sa rozhodnete pre leasing alebo úver, za výhodných
podmienok vám ich sprostredkujeme. Je dôležité nezabudnúť ani na poistenie obstarávanej veci, ktoré je nutnou podmienkou ako leasingovej, tak aj úverovej zmluvy. Zabezpečíme celý proces vybavenia vášho dopytu.

ÚVER
je vlastne pôžička. Klient je hneď od začiatku majiteľom
predmetu úveru. Dôležité je vybrať si úver, ktorý je klient
schopný načas po celú dobu splácať a je pre neho finančne najvýhodnejší. Voľba druhu úveru závisí od toho, na čo
potrebuje klient peňažné prostriedky, čo môže ponúknuť
ako zabezpečenie úveru, ako dlho chce splácať úver a aké
splátky sú pre neho ešte únosné. Výška mesačnej splátky nie
je najdôležitejším ukazovateľom výhodnosti úveru. Klient sa
vždy musí pozrieť na to, koľko celkovo preplatí.

spotrebiteľský
hypotekárny
stavebný

krátkodobé úvery, splatné do jedného roka
strednodobé úvery, splatné od 2 do 5 rokov
dlhodobé úvery, splatné 5 a viac rokov

LEASING
je vlastne prenájom tovaru dlhodobej spotreby (auto, stroje, zariadenia, ...). Podstatou je, že ako klient leasingovej
spoločnosti využívate predmet leasingu po dobu trvania leasingovej zmluvy. Ponúkame leasing na nové a ojazdené
vozidlá, individuálnu sadzbu pre každého klienta! Prefinancujte kúpu vozidla s nami!

finančný leasing
operatívny leasing
si vyberá klient, ak je jeho zámerom obstaranie predmetu
leasingu. Pri finančnom leasingu je majiteľom predmetu financovania leasingová spoločnosť až do jeho úplného
splatenia. Klient platí pravidelné splátky. Po ukončení doby
finančného leasingu a zaplatení odkupnej ceny sa mení
vlastníctvo predmetu leasingu. Vlastníkom sa spravidla stáva
osoba, ktorá predmet leasingu užívala počas trvania leasingovej zmluvy.
Zodpovednosť za škody na predmete leasingu (dokonca aj
pokles tržnej ceny) je prenesená na klienta.
si vyberá klient, ak má záujem iba o užívanie predmetu
leasingu. Možnosť aj krátkodobého prenájmu. Klient platí
pravidelné splátky, ktoré môžu byť nižšie ako pri finančnom
leasingu, pretože spláca len opotrebenie, ktoré vzniklo
v dôsledku jeho využívania. Po ukončení leasingovej zmluvy
predmet leasingu ostáva vo vlastníctve leasingovej spoločnosti.

