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Лізинг - це вид фінансування, при якому банк купує предмет лізингу у виробника і
передає його Вам в користування з правом подальшого викупу.

Умови лізингу промислового обладнання від ТАСКОМБАНК
Термін лізингу: від 12 до 48 місяців
Сума фінансування: від 100 тис.грн.
Аванс: від 30%.
Разова комісія: від 1,5% від суми фінансування.
Відсоткова ставка: від 0,01 до 18,5 річних в гривні в залежності від партнерської програми.
Графік платежів: стандартний - щомісячно рівними частинами, індивідуальний (з урахуванням
сезонності клієнта), ануїтет.
Страхування: Щорічно згідно з тарифами обраної Вами компанії з переліку акредитованих
Банком.
Забезпечення: обладнання, що фінансується, знаходиться у власності Банку до кінця дії
договору лізингу
Лізингоодержувач: юридичні особи, ФОП.

Як це працює:

Надаєте пакет
документів в Банк

Банк передає
предмет лізингу
в користування

Отримуєте позитивне
рішення щодо
фінансування

Сплачуєте лізингові
платежі

Підписуєте
Договори та
сплачуєте аванс,
комісію та страховку

Банк купує
предмет лізингу в
постачальника

Після сплати всіх
платежів Банк передає
предмет лізингу Вам у
власність
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Які переваги Ви отримуєте:
● Просте оформлення - мінімальний комплект документів, відсутня необхідність нотаріального
оформлення застави.
● Фінансування під мінімальну ставку — фінансування напряму від великого системного
Банку, який, на відміну від більшості лізингових компаній, має доступ до більш дешевого
ресурсу.
● Фінансування в гривні без прив’язки до курсу валют.
● 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
зменшення оподаткованого прибутку на суму відсотків і комісій.
● Банк захищає Ваше майно. На предмет лізингу не можна накласти арешт або звернути
стягнення.
Детальну консультацію про можливість покупки обладнання для виробництва асфальту в лізинг
можна отримати в нашому відділі продажу по телефону +38 (0536) 742-289 або відправивши
заявку на пошту market@kredmash.com.
Контакти фахівця ТАСКОМБАНКу за лізинговими операціями:
Павло Карач
тел. (067) 320-19-63
e-mail: p.karach@tascombank.com.ua
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