
ÚVER A LEASING

Ak sa rozhodnete pre leasing alebo úver, za v!hodn!ch 
podmienok vám ich sprostredkujeme. Je dôle"ité nezabud-
nú# ani na poistenie obstarávanej veci, ktoré je nutnou pod-
mienkou ako leasingovej, tak aj úverovej  zmluvy. Zabezpe-
$íme cel! proces vybavenia vá%ho dopytu.
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MERKURY BROKER, s.r.o. 

je stabilná, dynamicky napredujúca spolo$nos#, ktorá je na 
slovenskom trhu u" do roku 2003. Pôsobíme ako finan$n! 
agent na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska 
pod registra$n!m $íslo PAG 025227 a $íslom rozhodnutia 
UDK-092/2006/PAGP.

Na%a spolo$nos# Vám ponúka bezplatne anal!zu 
úverov!ch a leasingov!ch zmlúv. Na základe anal!zy 
teraj%ieho stavu vám odporu$íme najvhodnej!í úver, 
leasing pod&a va%ich %pecifick!ch po"iadaviek. 'alej Vám 
ponúkame vypracovanie nového, lep%ieho a v!hodnej%ieho 
úveru, leasingu a následne aj jeho poistenia.
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LEASING

je vlastne prenájom tovaru dlhodobej spotreby (auto, stro-
je, zariadenia, ...). Podstatou je, !e ako klient leasingovej 
spolo"nosti vyu!ívate predmet leasingu po dobu trvania le-
asingovej zmluvy. Ponúkame leasing na nové a ojazdené 
vozidlá, individuálnu sadzbu pre ka!dého klienta! Prefinan-
cujte kúpu vozidla s nami!
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t� finan"n# leasing
t� operatívny leasing

?BG:GĄGø�E>:LBG@
si vyberá klient, ak je jeho zámerom obstaranie predmetu 
leasingu. Pri finan"nom leasingu je majite$om predmetu fi-
nancovania leasingová spolo"nos% a! do jeho úplného 
splatenia. Klient platí pravidelné splátky. Po ukon"ení doby 
finan"ného leasingu a zaplatení odkupnej ceny sa mení 
vlastníctvo predmetu leasingu. Vlastníkom sa spravidla stáva 
osoba, ktorá predmet leasingu u!ívala po"as trvania leasin-
govej zmluvy.
Zodpovednos% za &kody na predmete leasingu (dokonca aj 
pokles tr!nej ceny) je prenesená na klienta.
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si vyberá klient, ak má záujem iba o u!ívanie predmetu 
leasingu. Mo!nos% aj krátkodobého prenájmu. Klient platí 
pravidelné splátky, ktoré mô!u by% ni!&ie ako pri finan"nom 
leasingu, preto!e spláca len opotrebenie, ktoré vzniklo 
v dôsledku jeho vyu!ívania. Po ukon"ení leasingovej zmluvy 
predmet leasingu ostáva vo vlastníctve leasingovej spolo"-
nosti.

ÚVER

je vlastne pô!i"ka. Klient je hne# od za"iatku majite$om 
predmetu úveru. Dôle!ité je vybra% si úver, ktor# je klient 
schopn# na"as po celú dobu spláca% a je pre neho finan"-
ne najv#hodnej&í. Vo$ba druhu úveru závisí od toho, na "o 
potrebuje klient pe'a!né prostriedky, "o mô!e ponúknu% 
ako zabezpe"enie úveru, ako dlho chce spláca% úver a aké 
splátky sú pre neho e&te únosné. V#&ka mesa"nej splátky nie 
je najdôle!itej&ím ukazovate$om v#hodnosti úveru. Klient sa 
v!dy musí pozrie% na to, ko$ko celkovo preplatí. 
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t� spotrebite$sk# 
t� hypotekárny
t� stavebn#
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t� krátkodobé úvery, splatné do jedného roka 
t� strednodobé úvery, splatné od 2 do 5 rokov
t� dlhodobé úvery, splatné 5 a viac rokov
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