Сабанєєв міст 5/7, оф.1

Sabanieiev bridge 5/7 of.1.
м. Одеса, 65014, Україна
тел.: (048) 784-73-47
(048) 784-73-48

Odessa, 65014, Ukraine
tel +380 (048) 784-73-47
+380 (048) 784-73-48

ЛІЗИНГ ПРИЧЕПІВ ТА ПОЛУПРИЧЕПІВ ВІД ТРАНС-АВТО-Д
"ТЕКОМ-Лізинг",
найбільша
лізингова
компанія
півдня
ознайомитись з програмою фінансування спеціалізованої техніки.

України,

пропонує

Фінансовий лізинг дозволяє експлуатувати об’єкт протягом певного періоду (не менш
1 року), за який Лізингоотримувач частинами погашає його вартість та стає
повноправним власником. При цьому заставою угоди є сам об’єкт лізингу.
УМОВИ УГОДИ:

Термін фінансування

від 1 до 5-ти років*

Перший внесок

від 30% вартості об’єкту

Валюта фінансування

українська гривня, євро*, дол. США*

Валюта платежу

українська гривня

Графіки платежів
Удорожчання об’єкту на рік
Одноразова комісія

класичний, ануїтет, сезонний
від 3%
1% від суми фінансування
*Залежить від об’єкту та розраховується індивідуально

Лізинговий платіж включає в себе:





компенсацію частини вартості об’єкту лізингу
реєстрацію об’єкту у державних установах
страхування об’єкту на весь період лізингу
комісію Лізингової компанії
Переваги роботи з Лізингової компанією для клієнта:








можливість дострокової виплати лізингових платежів та переходу права
власності на об’єкт на більш ранній стадії без додаткових комісій та штрафів
як комплекс послуг лізинг звільняє Лізингоотримувача від підписання цілого
пакета документів (застави, купівлі-продажу, страхування об’єкту), замінивши
його лише одним договором фінансового лізингу
«прозорість» лізингових платежів та відсутність прихованих комісій
перехід права власності на об’єкт після виплати останнього лізингового платежу
відсутність максимальної суми фінансування на одного клієнта, мінімальна
сума фінансування складає еквівалент 20 000 дол. США
можливість фінансування причепів під виробництво, не ввезеного на
територію України

ТОВ «ТЕКОМ-Лізинг»
Свідоцтво платника ПДВ №100092365 ІНН 335094615530
ЄДРПОУ 33509465
п/р 26508311429701 в Акціонерному банку «Південний» МФО 328209
Юридична адреса: 65006, м. Одеса, вул. Вапняна, 54а

 лізингова компанія може здійснювати покупку об’єктів у постачальниківнерезидентів; бере на себе узгодження умов поставки та проведення
розрахунків,
забезпечення
страхового
покриття,
здійснення
усіх
формальностей, пов’язаних із придбанням техніки, що дозволяє підприємству
сфокусувати зусилля на питаннях основної діяльності
 витрати на лізинг фіксуються на декілька років вперед, абсолютно
прогнозовані та можуть бути заплановані підприємство заздалегідь;
 відсутність необхідності додаткових застав;
 на об’єкт лізингу не може бути звернено стягнення третіх осіб по боргах
підприємства; об’єкт лізингу не може бути об’єктом податкової застави;
 на вартість об’єкту лізингу Клієнт нараховує амортизацію, зменшуючи податок
на прибуток (тільки при фінансовому лізингу);
 комісія ЛК в повному обсязі відноситься до витрат Клієнта, зменшуючи
оподаткований прибуток
Як працює лізинг:
1. Клієнт звертається до Лізингової компанії (ЛК) із запитом на надання
фінансування для придбання причепу/полупричепу.
2. ЛК надає клієнту попередній розрахунок лізингових платежів.
3. Клієнт надає першу частину документів - необхідну фінансову звітність для
попереднього рішення.
4. Для прийняття кінцевого рішення Клієнт надає другу частину документів.
5. ЛК та Клієнт підписують договор лізингу. ЛК та Постачальник підписують договор
купівлі-продажу.
6. Предмет лізингу купується у Постачальника, після чого ЛК реєструє техніку у
відповідних установах та укладає договір страхування. Клієнт отримує готовий до
використання предмет лізингу.
7. Після підписання акту прийому-передачі, клієнт отримує видаткову та податкову
накладну на всю вартість об’єкту та враховує його на своєму балансі.
8. Після виплати усіх лізингових платежів Предмет лізингу переходить до власності
клієнта.

Зв’яжіться із співробітником «ТЕКОМ-Лізинг» для отримання більш детальної
інформації!
(048)784-73-47, 784-73-48
(050) 490-47-22
Іванова Ольга
tekom-lease.com.ua
oivanova@tekom-lease.com.ua

