Як купити асфальтобетонні заводи по схемі фінансового
лізингу від ПриватБанку
Лізинг 
— вид кредитування, при якому ПриватБанк купує предмет лізингу і передає його Вам в
користування з правом подальшого викупу.
Які переваги Ви отримуєте:
●
●
●
●
●
●
●
●

Можливість придбати абз в лізинг.
Просте оформлення — мінімальний комплект документів, рішення про надання
фінансування приймається онлайн.
Фінансування під мінімальну ставку — від 1% річних без прихованих комісій та
переплат.
Вам не потрібно виводити з обігу всі 100% вартості обладнання. Ви можете оплатити
обладнання в лізинг частинами за рахунок прибутку від його використання.
Ви економите на податкових платежах за рахунок амортизації, податкового кредиту з
ПДВ та збільшення витрат на суму відсотків і комісій.
Банк захищає Ваше майно. На предмет лізингу не можна накласти арешт або звернути
стягнення.
Для залучення фінансування не потрібно додаткової застави.
Банк контролює виконання постачальником своїх зобов'язань.

Продукт дозволяє придбати підприємству основні засоби без виведення обігових коштів і
надання застави. Економія на податкових платежах за рахунок амортизації, податкового
кредиту з ПДВ та збільшення витрат на суму відсотків і комісій.

Умови лізингу промислового обладнання в Україні
Термін лізингу:від 12 до 60 місяців
Сума фінансування:
●
●

для корпоративних клієнтів — від 1 млн. грн. до 300 млн. грн
для клієнтів МСБ - від 200 тис. грн;

Максимальна сума лізингу — 300 млн. грн.
Ставка **
: від 1% * до 19% річних (залежно від партнерської програми)
Аванс
:

Устаткування: Аванс від 30% до 50% в залежності від фінансового стану клієнта і типу майна
Разова комісія: 1% від вартості предмета лізингу (не стягується при стандартній ставці 19%)
Графік платежів: щомісячно рівними частинами
Страхування: Щорічно згідно з тарифами акредитованої банком страхової компанії
Забезпечення:обладнання, переданого в лізинг на підставі договору лізингу; — порука.
Лізингоодержувач:СПД (юридична особа/фізична особа — підприємець)
Детальну консультацію про можливість покупки установки для виробництва асфальту в лізинг
можна отримати в нашому відділі продажу по телефону +38 (0536) 742289або відправивши
заявку на пошту market@kredmash.com.
Контакти фахівця ПриватБанку за лізинговими операціями:
Подорожняк Юрій Григорович
Керівник бізнесу крупних і VIP-корпоративних клієнтів Кременчуцької філії ПриватБанку
тел. (067) 5358696
e-mail: jurij.podorozhnjak@privatbank.ua

