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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:
Лізинг легкових автомобілів



 Аванс від 20%

 Термін лізингу від 1 до 5 років

 Нові та вживані автомобілі

 Фінансування в ГРН, USD, EUR

 Потенційні Клієнти – фізичні та юридичні особи всіх форм власності

Загальні умови лізингу легкових 

автомобілів



 Мінімальні початкові витрати – аванс сплачується лише за вартість автомобіля (без додаткових

витрат на реєстрацію, страхування та ін.)

 Безвідсоткова розстрочка (опціонально у деяких ЛК) на сплату витрат по реєстрації , страхування, 

транспортного податку, збору до Пенсійного фонду, експлуатації та ін. – включається до 

щомісячних платежів;

 Податковий кредит на всю вартість автомобіля

 Можливе фінансування без надання фінансової звітності

 Лізинг для фізичних осіб без довідки про доходи (лише паспорт і код)!

 Принцип єдиного вікна – за спільними фінансовими програмами з автовиробниками все 

оформлення може відбуватися в автосалоні. 

 Пошук, підбір, резерв автомобіля здійсню Лізингова компанія

 Простий, зручний та вигідний trade-in

Переваги лізингу автомобілів для 

Клієнтів



 Зручне планування витрат – витрати на сервісне обслуговування рівномірно включаються до 

щомісячних платежів;

 Валюта фінансування на вибір Клієнта – ГРН, USD, EUR;

 Швидке прийняття рішення щодо фінансування!

 Найкращі умови страхування в надійних страхових компаніях

 Автомобіль завжди у Клієнта – неможливий аршет Майна, яке йому не належить, тощо

 Можливість зниження щомісячних платежів за рахунок залишкової вартості

 Можливість дешевого фінансування, навіть за ставкою 0% в ГРН – завдяки спільним програмам

ЛК з виробниками: Renault Leasing, Nissan Finance, Infiniti Finance, Peugeot Leasing, Citroen 

Leasing, CNH Finance, BMW Financial Services, Leasing Toyota, Leasing Lexus, Leasing Mercedes 

тощо

 Можливість отримати корпоративні умови, додаткові переваги, цінові преференції від партнерів 

Лізингової компанії

Переваги лізингу автомобілів для 

Клієнтів



Длі підприємств:

• Можливість здійснення модернізації основних фондів без 

залучення власних ресурсів

• Оптимізація оподаткування: лізингові платежі відносяться

на витрати, що зменшує податок на прибуток

• Просте бюджетування за рахунок погодженого графіку на 

весь термін лізингу

• Відсутність необхідності у створенні автогосподарства

Для приватних осіб:

• Зниження навантаження на бюджет Клієнта за рахунок

включення до графіку всіх необхідних витрат при купівлі

автомобіля

• Економія часу: реєстрація, страхування, врегулювання

страхових випадків, адміністрування ремонтів тощо

проводить ЛК

• Автомобіль не потрібно відображати в податкових

деклараціях

• Захист автомобіля від конфіскації третіми особами та 

неможливість некладання податкового арешту

Переваги лізингу автомобілів для 

Клієнтів



Кредит Лізинг

Можливість керування автомобілем

Можливість передати право управління

тертій особі

Обслуговування авто

Можливість встановлення додаткового

обладнання

Виїзд за кордон (з дозволу банку) (з дозволу ЛК)

Передача авто в оренду/суборенду

Можливість продажу Ні (авто в заставі банку)

Ні (авто у 

власності ЛК)

Можливо, шляхом 

передачі прав та 

обов’язків

за договором лізингу

(без сплати залишку)

Користування автомобілем – кредит чи лізинг
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ЛізингКредит

Аванс (20%) Аванс (20%)

Виплата тіла (Т) (100%-20%=80%)

Виплата тіла (Т) (100%-20%-30%=50%)

Залишкова вартість (30%)

Щомісячний платіж (ЩП):

ЩП = Т (80%) / строк кредиту + %

Лізинговий платіж (ЛП):

ЛП = Т (50%) / строк лізингу + %

Лізинг – можливість сплачувати менше!



Лізинг:

1. Перехід права власності на 

авто (закриття договору)

2. Повернення автомобіля до ЛК 

як аванс за новий авто 

(спрощений trade-in)

3. Рефінансування залишкової

вартості - для договорів із

залишковою вартістю

4. Повернення автомобіля до ЛК 

(благодійна акція )

Кредит:

1. Здійснити повну виплату та 

закрити договір

Закінчення договору лізингу та кредиту
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Контактна інформація:

www.vableasing.com.ua

Facebook\vableasing

Головний офіс: (044) 350 0 399

Представництво в Одесі, Миколаєві, Херсоні:

Ольга Шевченко (067) 549 97 08

Дмитро Кульчицький (067) 431 87 88
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http://www.vableasing.com.ua/

