"Персональний Український Лізинг" ТОВ
Продукт
"Лізинг нових легкових автомобілів для юридичних осіб"

Опис
Даний продукт є пріорітетним напрямком фінансування, оскільки об'єм ринку легкових автомобілів значно перевищує інші
напрямки лізингового фінансування.
Цільова аудиторія
- Юридичні особи
Переваги для клієнта:
- можливість інвестування в оновлення транспортного парку при відсутності значних фінансових ресурсів (страхування і
реєстрація також сплачується рівномірно протягом дії всього договору лізингу);
- отримання комплексного обслуговування з єдиного джерела послуг (фінансування, страхування, поставка техніки), що значно
спрощує процес обслуговування зобов'язань для клієнтів і скорочує тимчасові витрати;
- отримання податкового кредиту від лізингодавця на всю суму Об'єкта лізингу (фінансового) з наступним його використанням
протягом строка лізингу;
- бухгалтерський облік і амортизація Об'єкта лізингу здійснюється на балансі клієнта (фінансовий лізинг) або на балансі
Лізингодавця (оперативний лізинг);
- відсотки і комісії не оподатковуються податками при здійсненні оплат по договору фінансового лізингу;
- Об'єкти лізингу не підлягають відчуженню або арешту податковими органами, а також іншими кредиторами.

Параметри продукту
Основні
Ціна Об'єкта лізингу від
400 000,00 гривень з ПДВ в еквіваленті
від
10% до
60%
Авансовий платіж
від
0% до
3%
Разова комісія
Залишкова вартість від
0% до
30%
від
12 до
60 місяців
Строк лізингу
В розрахунок щомісячних лізингових платежів включаються:
1. Фінансування
Для клієнта ставка фіансування в гривні:
від
15% до
28%
Для клієнта ставка фіансування в євро:
від
7% до
15%
Для клієнта ставка фіансування в доларах США:
від
8% до
15%
** можливе фінансування в інших валютах по запиту клієнта та фактичній можливості такого фінансування
2. Державна реєстрація Об'єкта лізингу
Відповідно державних тарифів
3. Страхування
КАСКО:
3,7% до 5,2%
Тариф від
Цивільна відповідальність:
Тариф відповідно до тарифів Страхової компанії
Додаткова цивільна відповідальність до 1 млн грн:
Тариф відповідно до тарифів Страхової компанії
4. Транспортний податок (за наявності)
Ставка відповідно податкового кодексу України
5. Додаткові послуги за запитом клієнта
Ставка відповідно додатково встановленої тарифікації

