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Комерційна пропозиція 

Лізингова компанія «ЕСКА Капітал» надає фінансування на придбання нової та вживаної 

техніки для підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу, приватних підприємців та 

фізичних осіб. Приділяємо увагу, тим хто має складності в отримані допомоги від великих 

фінансових установ. Наші переваги полягають в умовах та розумінні потреб Вашого бізнесу – 

швидке повернення власних коштів та отримання прибутку! 

Коротко про фінансовий лізинг 

Фінансовий лізинг є одним з найбільш доступних і ефективних способів фінансування 

розвитку бізнесу. Клієнт отримує техніку, яка йому необхідна з мінімальними інвестиціями та 

обліковує основний засіб на повну вартість, що оптимізує його податкову базу. Завдяки лізингу 

відбувається оновлення основних засобів, що дає можливість розвитку підприємства. Лізинг 

дозволяє зручно платити за техніку, яка працює і заробляє гроші. 

Ми зацікавлені в ефективному розвитку бізнесу, кожного нашого клієнта і прагнемо 

запропонувати рішення, що дозволяє максимально використовувати всі переваги лізингу. 

Політика компанії передбачає індивідуальний підхід до кожного позичальника не зважаючи на 

відсутність у нього офіційних документів, що підтверджують його фінансовий стан.  

Основні умови 

Предмет лізингу 
нові або б\у: легкові та вантажні автомобілі, спец техніка, трактори та 

комбайни, будівельна техніка, техніка для будівництва доріг, тощо 

Кому надаємо  фізичним особам, особам підприємцям, юридичним особам 

Авансовий платіж залежно від техніки або фінансового стану клієнта, від 30%   

Строк 
до 60 міс - для нової техніки 

до 36 міс - для б\у техніки  

Валюта гривня - без прив’язки до курсу ін. валюти 

Страхування КАСКО і ОСАГО (корпоративний тариф, менший за стандартний) 

Додаткові витрати 
включені у лізингові платежі та розбиті на весь період 

(реєстрація, страхування, сплата транспортного збору, тощо) 

Дострокове 

погашення 
без штрафних санкцій 

Графік погашення 

1. Ануїтет – рівномірні платежі протягом усього строку, що включають 

погашення заборгованості та комісії  

2. Спадаючий – погашення заборгованості шляхом зменшення розміру 

місячного платежу, кожного наступного місяця.   

3. Сезонний графік або інтенсивна схема погашення – розраховується 

індивідуально в залежності від потреб клієнта 

Відсоток 

подорожчання 

техніки 

Від 13,2% до 17,3% на рік в залежності від строку та типу техніки 
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Переваги фінансового лізингу в оподаткуванні 

 Зменшує базу для нарахування податку на прибуток, предмет лізингу зараховується на 

баланс Клієнта як основний засіб, на який нараховується амортизація 

 Клієнт отримує податковий кредит з ПДВ на загальну вартість предмета лізингу в момент 

його отримання 

 Відсотки та комісії по лізингу включаються у витрати періоду, зменшуючи базу 

оподаткування з податку на прибуток 

 Не нараховується ПДВ на відсотки або комісії у складі лізингового платежу, у межах 

договору фінансового лізингу, так як ці платежі не є об’єктом оподаткування 

 

Переваги фінансового лізингу перед кредитом 

 

 Клієнт користується предметом лізингу одразу, сплачуючи лише авансовий внесок та 

комісію за видачу та оформлення лізингу. Платежі за реєстрацію та страхування предмету 

лізингу сплачуються рівними частинами протягом усього строку лізингу 

 Нижчі вимоги до застави в порівнянні з оформленням кредиту, жодних вимог щодо будь-

якого додаткового забезпечення 

 Відсутність додаткових щомісячних платежів протягом усього строку лізингу 

 Можливість придбання необхідного активу у найкоротші строки, у разі нестачі власних 

коштів, та спрямування вільних ресурсів на інші пріоритетні цілі 

 Предмет лізингу не може бути об’єктом податкового арешту (не підлягають відчуженню 

податковими органами) 

 Лізинг зберігає ваші існуючі та майбутні кредити і кредитні ліміти в банках. 

 На відміну від ситуації з банківським кредитом, при лізинговій операції застава не потрібна 

 Графік лізингових платежів можливо корегувати відповідно до фінансових умов клієнта 

 

П’ять причин працювати з нами 

1) Розумні вимоги до фінансових показників Клієнта 

2) Прийняття остаточного рішення про фінансування за 1 годину 

3) Мінімальний пакет документів – лише саме необхідне 

4) Готові до індивідуальних рішень - враховуємо потреби Клієнта 

5) Комплексний супровід клієнта на всіх етапах 

 

 

 

Ми допомагаєм Вашому бізнесу зростати! 

 

Сергій Савончук – головний експерт з лізингу 

(095) 278-88-58  

s.savonchuk@eskacapital.com.ua  

www.eskacapital.com 

 


