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KTO SME



Univerzálna lízingová spoločnosť, ktorá je ako 100 % dcérska spoločnosť VÚB banky
členom Intesa Sanpaolo, jednej z najdôležitejších bankových skupín v eurozóne.



Vďaka svojmu individuálnemu prístupu ku klientovi sme spoľahlivým a stabilným obchodným
partnerom v oblasti financovania už viac ako 23 rokov.



Poskytujeme komplexné služby v oblasti financovania a sprostredkovania poistenia šité
na mieru podľa osobných požiadaviek a preferencií našich klientov.



Prostredníctvom finančného lízingu, úveru a operatívneho lízingu ponúkame výhodné
financovanie:






osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t
nákladných vozidiel a dopravnej techniky nad 3,5 t
strojov, prístrojov a zariadení
nehnuteľností na podnikateľské účely
železničných vozidiel, IT technológií, lodí, lietadiel a iných špeciálnych komodít
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ČO VÁM PONÚKAME

Financovanie osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t
Ponuka platí aj pre začínajúcich lekárov s praxou od 0 do 12 mesiacov


NOVÉ

Predschválený limit do výšky 50 000 €
Akontácia/vstupná splátka od 0 %



Zvýhodnené úrokové sadzby
od 4,00 % p.a. – pre všetky doby splácania
(24 – 60 mesiacov)
(s platnosťou do 31. 12. 2015)





bez spracovateľského poplatku
so zvýhodnením balíkom poistenia
bez dokladovania príjmu (pre FOP a PO)
V prípade FON = spotrebiteľa je v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch
potrebné dokladovanie príjmu a posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať
spotrebný úver.

JAZDENÉ






Predschválený limit do výšky 50 000 €
Akontácia/vstupná splátka od 0 %
vek vozidla max. 2 roky od prvej evidencie
doba splácania 24 – 60 mesiacov



Zvýhodnené úrokové sadzby
od 5,00 % p.a.





bez spracovateľského poplatku
so zvýhodnením balíkom poistenia
bez dokladovania príjmu
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ČO VÁM PONÚKAME

Financovanie zdravotníckej techniky – stroje, prístroje a zariadenia
Lekár
prax viac ako 12 mesiacov

FINANČNÝ
LÍZING





Lekár
prax 0 – 12 mesiacov




Predschválený limit do výšky 30 000 €
Akontácia/vstupná splátka 0 %
Predmet nie starší ako 1 rok

Predschválený limit do výšky 30 000 €
Akontácia/vstupná splátka 10 %
Predmet nie starší ako 1 rok




Zvýhodnené úrokové sadzby
od 4,00 % p.a. – pre všetky doby splácania
(24 – 60 mesiacov)
(s platnosťou do 31. 12. 2015)





bez spracovateľského poplatku
bez predkladania finančných výkazov
so zvýhodnenými poistnými sadzbami

KÚPILI STE ZDRAVOTNÍCKU TECHNIKU A VLASTNÍTE JU MENEJ AKO 1 ROK?
SPÄTNÝ
LÍZING

MY VÁM JU SPÄTNE PREFINANCUJEME:
 klient predá príslušný hnuteľný majetok (zdravotnícku techniku – stroj, prístroj alebo zariadenie) spoločnosti
VÚB Leasing, a.s.
 VÚB Leasing, a.s., klientovi vyplatí peniaze
 klientovi je príslušný hnuteľný majetok naďalej k dispozícií a spláca ho spoločnosti VÚB Leasing, a.s.
 po zaplatení všetkých splátok a predajnej ceny sa klient opäť stáva majiteľom príslušného hnuteľného
majetku
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ČO VÁM PONÚKAME

Zvýhodnené podmienky poistenia predmetu financovania
Spolu s výhodným financovaním osobných vozidiel vám ponúkame aj možnosť využitia našich služieb v oblasti
poistenia, ako aj odborné poradenstvo pri riešení poistných udalosti.
Našimi partnermi sú TOP poisťovacie spoločnosti na slovenskom trhu (UNIQA, GENERALI)



OSOBNÉ
VOZIDLÁ

ZDRAV.
TECHNIKA



Ponúkame vám zvýhodnené poistenie:

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Havarijné poistenie (KASKO)

Pripoistenia k havarijnému poisteniu:

Poistenie finančnej straty (GAP)

Pripoistenie čelného skla

Pripoistenie náhradného vozidla



Ponúkame vám zvýhodnené balíky poistenia:

PZP + KASKO s pripoistením GAP a čelného skla v cene s výhodou 0 % spoluúčasti na havarijnom
poistení

PZP + KASKO s výmenou jedného čelného skla bez spoluúčasti s výhodou poskytnutia
náhradného vozidla počas opravy na 10 dní zdarma



Spolu s výhodným financovaním zdravotníckej techniky (strojov, prístrojov a zariadení) vám ponúkame aj
možnosť využitia našich služieb v oblasti poistenia, ako aj odborné poradenstvo pri riešení poistných udalostí.



Ponúkame vám zvýhodnené poistné sadzby:

so zľavou 10 – 15 % - v závislosti od konkrétneho predmetu financovania
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ČO VÁM PONÚKAME

Rýchly a jednoduchý proces
Individuálny prístup
 prioritné spracovanie žiadosti o financovanie
Jednoduché a pohodlné splácanie
 nemusíte myslieť na viacero extra platieb, ale všetko (istinu, úrok aj poistenie) môžete jednoducho a pohodlne splácať
jednou čiastkou
Odborné poradenstvo v oblasti financovania






poradíme vám s výberom vhodného produktu financovania
poradíme vám s výberom vhodných poistných produktov
poradíme vám, ako postupovať pri prihlásení vozidla do evidencie, pri prepise vozidla
v rámci Bratislavy pre vás zabezpečíme všetky úkony súvisiace s prihlásením vozidla do evidencie (platená služba)

Minimum predkladaných dokumentov a potvrdení







doklad preukazujúci členstvo v Slovenskej lekárskej komore
doklad o oprávnení na podnikanie t. j. kópia licencie (vydáva VÚC)
kópia originálu výpisu z obchodného registra
občiansky preukaz a vodičský preukaz
1 výpis z bežného účtu (za posledný kalendárny mesiac)
kópia kartičky prideleného DIČ a IČ DPH (ak ste platcom DPH)

VÚB Leasing, a.s., si vyhradzuje právo neposkytnúť financovanie, ak v priebehu aktuálneho obdobia dôjde k zmene podmienok na strane spoločnosti VÚB Leasing, a.s., alebo na strane
člena komory, prípadne k zisteniu nových skutočností.
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AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

S cieľom byť k vám bližšie sme pre vás dostupní v rámci našej celoslovenskej obchodnej
siete, pozostávajúcej z 3 regionálnych centier a 9 pobočiek.

Hľadať najbližšiu pobočku

VÚB Leasing, a. s.
Mlynské nivy 1
820 05 Bratislava
E-mail:
obchod@vubleasing.sk
Bezplatná infolinka:
0800 112 464
Web:
www.vubleasing.sk

Zároveň nás môžete kontaktovať prostredníctvom ktorejkoľvek z 206 pobočiek
VÚB banky v rámci celého Slovenska, resp. na infolinke *0200 (volanie v cene
miestneho hovoru).

Hľadať najbližšiu pobočku
8

