UNIKÁTNE FINANCOVANIE
na trhu od roku 1995

www.euroleasingcz.sk

Predstavenie spoločnosti
Už v roku 1995 sme realizovali prvú leasingovú zmluvu. Spoločnosť EUROLEASING sa od začiatku svojej
činnosti zameriava na financovanie strojov a zariadení pre podnikateľov a firmy. V roku 2016 sme rozšírili
naše podnikateľské aktivity na Slovensko, kde poskytujeme finančné služby prostredníctvom dcérskej
spoločnosti EUROLEASING SK s.r.o.
Spoločnosť EUROLEASING je lídrom v oblasti financovania gastrozariadení v Českej republike a na
Slovensku. Ako nebanková leasingová spoločnosť máme rozsiahle skúsenosti v oblasti financovania
gastronómie

Financujeme gastrozariadenia
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Unikátny produkt - financujeme všetko od 500 do 50.000 €
Férová cena - žiadne skryté poplatky, žiadne poistenie
Presne „na mieru“ - dĺžka splácania 3-30 mesiacov, aj nerovnomerné splátky, akontácia už od 0%
Rýchlo, jednoducho, ústretovo - do 10.000 € len žiadosť, schválenie do 24 hod
Finančne výhodný produkt – odpočet celej DPH hneď na začiatku
Produkty: a) miniexpres splátky
b) expres splátky
c) tretinka

ANCOVÁNÍ GASTROZAŘÍZENÍ

Prečo EUROLEASING ?
Keďže sme nebanková spoločnosť, nevieme bankám a leasingovým spoločnostiam konkurovať výškou
úročenia, vieme však oproti týmto spoločnostiam poskytnúť:
1. Skúsenosti a know-how - dlhoročné financovanie špeciálneho segmentu - gastrozariadení
2. Riešenia pre všetkých záujemcov – neschvaľujeme len podľa účtovných výkazov, možnosť aj pre
začínajúcich podnikateľov
3. Jednoduchý proces schvaľovania – stačí len vyplniť žiadosť elektronicky a do 24 hodín informujeme o
výsledku
4. Jednoduchý spôsob podpisu zmluvy – buď elektronicky cez NB alebo mobil, prípadne osobne
podpíšeme zmluvu priamo u klienta
5. Zmluvu bez skrytých poplatkov – bez manipulačního poplatku, bez odkupu, bez poplatku za
predčasné splatenie
6. Zmluvu bez povinného poistenia – nevyžadujeme poistenie prefinancovaného tovaru
skrátka sme flexibilní s jednoduchými a výhodnými produktmi, pričom vždy hľadáme možnosti, ako klienta
schváliť a prefinancovať
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VARIANTY FINANCOVANIA
na trhu od roku 1995

www.euroleasingcz.sk

EXPRES SPLÁTKY

TRETINKA

FINANČNÝ LEASING

OPERATÍVNY
LEASING

ÚVER

0€

0€

30€ až 2%

30€ až 2%

30€ až 2%

500 – 50.000 €

500 – 50.000 €

5.000 – 120.000€

Od 0%

33,33%

Od 0%

3-30 mesiacov

6 mesiacov

36 -72 mesiacov

0€

0€

1€ až 5%

Poistenie:

nevyžadujeme

nevyžadujeme

Navýšenie:

Od 10 do 15%
Celá suma na
začiatku

8-9%
Celá suma na
začiatku

Od začiatku
majetkom
klienta

Od začiatku
majetkom
klienta

Manipulačný
poplatok:
Financovaná
suma:
Akontácia:
Dĺžka
splácania:
Odkupná
cena:

DPH
Vlastníctvo

Tovar musí byť
poistený
Od 4 do 15%
Postupne v
splátkach

500 – 120.000€ 5.000 – 120.000€
Od 0%
12 -72
mesiacov
1€ až 15%

3 – 48 mesiacov
0€

Tovar musí byť Tovar nemusí byť
poistený
poistený
Od 8 do 15%
Od 3 do 10%
Postupne v
Celá suma na
splátkach
začiatku

LS

LS

*jednotlivé varianty financovania sú rozepsané nižšie v dokumente
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Od začiatku
majetkom
klienta

EXPRES SPLÁTKY ŠTANDARD (EUROLEASING SK)
Forma financovania, kedy klient zakúpi zariadenie a faktúru nesplatí hneď, ale postupne dohodnutými
splátkami. Celú DPH si uplatní na začiatku po vystavení faktúry

Manipulačný poplatok:
Financovaná suma:
Akontácia:
Dĺžka splácania:
Odkupná cena:
Poistenie:
Navýšenie:
DPH
Vlastníctvo

-

Poznámka
0 € Neúčtujeme žiadny poplatok
500 – 50.000 €
Od 0% Štandardne 20%, pri nových klientoch min. 30%
3-30 mesiacov
0€ Keďže tovar predáme hneď na začiatku, nie je čo odkúpiť
Vo výnimočných prípadoch v rámci schvaľovania môžeme
nevyžadujeme
žiadať aj poistenie
Od 10 do 15% Závisí od výšky akontácie a od dĺžky splácania
Celá suma na
Keďže sa jedná o predaj, klient si celú DPH uplatní na
začiatku
začiatku
Od začiatku
Klient si tovar kúpi hneď na začiatku, vedie a odpisuje vo
majetkom
svojom účtovníctve, ale podľa kúpnej zmluvy a faktúry sa
klienta
jeho majetkom stáva až po splatení všetkých splátok

Podklady – potrebujeme vyplnenú žiadosť a nad 10.000€ výpis z bankového účtu za posledný
mesiac
Vieme schváliť aj začínajúceho klienta alebo klienta, ktorý má daňové priznanie v mínuse, je to vždy
na individuálním posúdení
Okrem našej marže nemáme žiadne iné oficiálne alebo skryté poplatky

EXPRES SPLÁTKY 0% NAVÝŠENIE (EUROLEASING SK)
Forma financovania, kedy klient nepreplatí navyše žiadnu sumu (0% navýšenie), ale maržu získame zľavou
na tovare od dodávateľa (spoluúčasť uvádzanú v %). Spoluúčasť dodávateľa závisí od akontácie, dĺžke
splácania a financovanej sumy:
Financovaná suma 500 – 1.499 Eur bez DPH
Počet splátok/platba vopred

0%

20%

40%

3

8%

6%

4%

4

9%

7%

5%

5

10%

8%

6%

10

14%

12%

10%

Financovaná suma 1.500 – 50.000 Eur bez DPH
Počet splátok/platba vopred

0%

20%

40%

3

7%

6%

5%

6

10%

9%

8%

9

11%

10%

9%

12

12%

11%

10%

Za každé zvýšenie platby vopred o 10%, zníženie dotácie o 0,5%

Inak platia rovnaké horeuvedené podmienky ako pri štandarných expres splátkach

TRETINKA ŠTANDARD (EUROLEASING SK)
Forma financovania, kedy klient zakúpi zariadenie a faktúru nesplatí hneď, ale postupne dohodnutými
splátkami. Celú DPH si uplatní na začiatku po vystavení faktúry

Manipulačný poplatok:
Financovaná suma:
Akontácia:
Dĺžka splácania:
Odkupná cena:
Poistenie:
Navýšenie:
DPH
Vlastníctvo

Poznámka
0 € Neúčtujeme žiadny poplatok
500 – 50.000 €
33,33%
2 splátky po 33,33%, jedna po 3 mesiacoch a druhá po 6
6 mesiacov
mesiacoch
0€ Keďže tovar predáme hneď na začiatku, nie je čo odkúpiť
Vo výnimočných prípadoch v rámci schvaľovania môžeme
nevyžadujeme
žiadať aj poistenie
8-9% Závisí od financovanej sumy
Celá suma na
Keďže sa jedná o predaj, klient si celú DPH uplatní na
začiatku
začiatku
Od začiatku
Klient si tovar kúpi hneď na začiatku, vedie a odpisuje vo
majetkom
svojom účtovníctve, ale podľa kúpnej zmluvy a faktúry sa
klienta
jeho majetkom stáva až po splatení všetkých splátok

-

Klient splatí tovar do 6 mesiacov v 3 splátkach nasledovne:
1. Vopred zaplatí akontáciu vo výške 33,33%
2. Druhú splátku zaplatí po 3 mesiacoch vo výške 33,33%
3. Tretiu – poslednú splátku zaplatí po 6 mesiacoch vo výške 33,33%

-

Podklady – potrebujeme vyplnenú žiadosť a nad 10.000€ výpis z bankového účtu za posledný
mesiac
Vieme schváliť aj začínajúceho klienta alebo klienta, ktorý má daňové priznanie v mínuse, je to vždy
na individuálním posúdení
Okrem našej marže nemáme žiadne iné oficiálne alebo skryté poplatky

-

TRETINKA 0% NAVÝŠENIE (EUROLEASING SK)
Forma financovania, kedy klient nepreplatí navyše žiadnu sumu (0% navýšenie), ale maržu získame zľavou
na tovare od dodávateľa (spoluúčasť uvádzanú v %). Keďže akontácia a dĺžka splácania je pevne daná,
spoluúčasť dodávateľa závisí už len od financovanej sumy:
Financovaná suma
500 – 1499 € bez DPH
Nad 1500 € bez DPH

Spoluúčasť
9%
8%

Inak platia rovnaké horeuvedené podmienky ako pri štandardnej tretinke

FINANČNÝ LEASING (Leasingová spoločnosť)
Forma financovania, kedy si klient prenajme tovar na stanovenú dobu splácania s právom kúpy
prenajatého tovaru. Dĺžka splácania závisí od odpisovej skupiny. DPH je rozpustené v jednotlivých splátkách
nájmu, tj. pri obstaraní tovaru sa neodpisuje celá DPH. Počas doby nájmu je tovar majetkom leasingovej
spoločnosti. Po skončení splácanie je Leasingová spoločnosť povinná odpredať tovar klientovi

Manipulačný poplatok:
Financovaná suma:
Akontácia:
Dĺžka splácania:
Odkupná cena:
Poistenie:
Navýšenie:
DPH
Vlastníctvo

Poznámka
Káždá LS si účtuje iné poplatky, od 30€ po 2% z ceny
Podľa podmienok LS
Štandardne 20%
Závisí od odpisovej skupiny
Podľa podmienok danej LS
Keďže počas splácania je tovar majetkom LS, LS vyžaduje
Tovar musí byť
poistenie tovaru – buď sa poistí cez LS alebo si tovar poistí
poistený
klient sám a poistenie vinkuluje v prospech LS
Závisí od podmienok LS a od výšky akontácie a od dĺžky
Od 4 do 15%
splácania
Postupne v
Keďže sa jedná o prenájom, DPH sa účtuje postupne
splátkach
v jednotlivých splátkach
Tovar je počas doby splácania majetkom LS a na konci
LS
splácania odpredá LS klientovi tovar za odkupnú cenu

30€ až 2%
5.000 – 120.000€
Od 0%
36 -72 mesiacov
1€ až 5%

OPERATÍVNY LEASING (Leasingová spoločnosť)
Forma financovania, kedy si klient prenajme tovar s možnosťou pokračovať v prenájme alebo odkupe
tovaru. Dĺžka splácania je rôzna podľa dohody. DPH je rozpustené v jednotlivých splátkách nájmu, tj. pri
obstaraní tovaru sa neodpisuje celá DPH. Počas doby nájmu je tovar majetkom leasingovej spoločnosti. Na
konci splácania môže a nemusí klient odkúpiť tovar do svojeho majetku

Manipulačný poplatok:
Financovaná suma:
Akontácia:
Dĺžka splácania:
Odkupná cena:
Poistenie:
Navýšenie:
DPH
Vlastníctvo

30€ až 2%
500 – 120.000€
Od 0%
12 -72 mesiacov
1€ až 15%
Tovar musí byť
poistený
Od 8 do 15%
Postupne v
splátkach
LS

Poznámka
Káždá LS si účtuje iné poplatky, od 30€ po 2% z ceny
Podľa podmienok LS
Štandardne 20%
Podľa dohody
Podľa podmienok danej LS
Keďže počas splácania je tovar majetkom LS, LS vyžaduje
poistenie tovaru – buď sa poistí cez LS alebo si tovar poistí
klient sám a poistenie vinkuluje v prospech LS
Závisí od podmienok LS, od výšky akontácie a od dĺžky
splácania
Keďže sa jedná o prenájom, DPH sa účtuje postupne
v jednotlivých splátkach
Tovar je počas doby splácania majetkom LS a na konci
splácania odpredá LS klientovi tovar za odkupnú cenu

ÚČELOVÝ ÚVER (Banka)
Forma financovania, kedy si klient vyberie konkrétny tovar a cez banku si zabezpečí jeho financovanie tak,
že po schválení úveru banka preplatí vystavenú faktúru za tovar. Klient sa stáva ihneď majitelom tovaru a
nárokuje si ihneď odpočet celej DPH. Poistenie môže a nemusí banka vyžadovať

Manipulačný poplatok:
Financovaná suma:
Akontácia:
Dĺžka splácania:
Odkupná cena:
Poistenie:
Navýšenie:
DPH
Vlastníctvo

30€ až 2%
5.000 – 120.000€
0%
3 – 48 mesiacov
0€
Tovar nemusí byť
poistený
Od 3 do 10%
Celá suma na
začiatku
Od začiatku
majetkom klienta

Poznámka
Káždá banka si účtuje iné poplatky
Podľa podmienok banky
Bez akontácie
Podľa dohody s bankou
Neexistuje, tovar klient kúpi hneď na začiatku
Závisí od podmienok banky
Závisí od podmienok banky
Tovar sa stáva majetkom klienta hneď, preto celý odpočet
DPH je na začiatku
Tovar sa stáva majetkom klienta hneď

BEZÚČELOVÝ ÚVER (Banka)
Forma financovania, kedy si klient zabezpečí financovanie vopred a až potom financie použije na čo
potrebuje, tj. banka nevyžaduje vedieť, na čo financie klient použije, tým nevyžaduje ani poistenie.
Bezúčelový úver je vždy o niečo drahší jako účelový úver.
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