Умови фінансування
Строк фінансування

12 міс. 24 міс. 36 міс. 48 міс. 60 міс.

Авансовий платіж, %

30%

Ставка USD
(+ Libor 1M)

0,50%

2,00%

2,90%

3,30%

3,70%

Ставка EUR

1,70%

3,50%

4,50%

4,90%

5,10%

Ставка ГРН

15,00%

16,90%

17,80%

18,20%

18,60%

Додаткова інформація :

-

Крім відсоткової ставки ОТП Лізинг додатково фінансує (включається до графіку погашення):
Страхування предмета лізингу;
Реєстрація техніки в державних органах;
Встановлення та обслуговування GPS обладнання;
Комісія за конвертацію валюти, при фінансуванні з прив’язкою до іноземної валюти;

За надання фінансування встановлюється одноразова комісія в розмірі 1,5%.

Відсоткові ставки можуть незначно відрізнятися в залежності від сезонності

Як працює лізинг?
Лізинг – це повний комплекс послуг з придбання, страхування, супроводу та сервісного
обслуговування.

• клієнт обирає техніку і звертається до ОТПЛ
• у разі позитивного рішення ОТПЛ підписує договір фінансового лізингу з клієнтом, а також
трьохсторонній договір купівлі-продажу з клієнтом і постачальником;
• клієнт одразу сплачує лише перший внесок та комісію за видачу лізингу, після чого ОТПЛ перераховує
постачальнику повну вартість техніки, реєструє, страхує та передає клієнту.
Клієнт (Лізингоодержувач) виплачує ОТПЛ залишок заборгованості згідно з затвердженим графіком.
Місячні платежі корегуються тільки у разі фінансування з прив'язкою до валюти.
Будь-які додаткові платежі відсутні.

По закінченню строку лізингу право власності переходить до Лізингоодержувача після
підписання акту переходу права власності.
Крім обраної техніки, ОТП Лізинг фінансує додаткові витрати:
Платежі за реєстрацію та страхування техніки сплачуються рівними частинами протягом всього періоду
лізингу.

Терміни розгляду
За умови позитивного висновку перевірки службою безпеки ОТП Лізинг
Програма пришвидшеного розгляду
заявки - Easy Leasing

Стандартний випадок

3 (три) робочих дня з дати подання заявки, за
умови, що сума фінансування не перевищує
15 млн. грн.

Перелік документів від лізингоодержувача:

Аванс:
35% при фінансуванні в гривні;
40% при фінансуванні з прив’язкою до
іноземної валюти;

До 2 (двох) тижнів з дати подачі документів

Баланс і Звіт про фінансові результати за 2 (два) останніх повних
роки і останній звітний період;
Оборотно-сальдові відомості (або розшифровки) за рахунками
основних статей балансу, які складають більше 10% валюти балансу
за останній повний рік і останній звітний період;
 Розшифровка всіх кредитних зобов'язань клієнта на поточну дату;
 Заповнена Анкета

Потрібно лише заповнити анкету та надати
звітність за 2 роки і останій звітний період .

!Не передбачено фінансування:
o клієнтів, що мали судові тяжби проти
банків / лізингових компаній
o фізичні особи

Форма
подачі
документів електронна

Додаткові опції
Можливе фінансування вживаної техніки за
умови, що по закінченню терміну лізингу
техніка не страрша 8-ми років;

скан-копії
документів

Зворотний лізинг – для нової техніки, право
власності на яку перейшло не більш ніж 6
місяців до дати оформлення лізингу;
Оформлення рамкового ліміту з терміном дії
6 місяців (без додаткових зобов’язань щодо
суми використаного ліміту та комісій).

