Je možno financovat nové i starší p edm ty:
valníkové náv sy a p ív sy
sk í ové náv sy a p ív sy
skláp cí náv sy a p ív sy
izotermické náv sy a p ív sy
chladírenské náv sy
cisternové náv sy
náv sy a p ív sy na p epravu d eva, kontejner
autop epravníky
náv sy s pohyblivou podlahou

P edm ty financování

Operativní leasing je podobný pronájmu, kdy klient
nemá v úmyslu získat financovaný p edm t do svého
vlastnictví. Doba pronájmu bývá kratší než ekonomická
životnost financovaného p edm tu. Po ukon ení
leasingové smlouvy vrací klient p edm t financování
zp t leasingové spole nosti.
Výhody operativního leasingu:
m sí ní splátky jsou fixní po celou dobu financování
není nutné skládat akontaci
riziko z statkové hodnoty dopadá na leasingovou
spole nost
leasingová splátka je nákladovou položkou a je
tedy pln da ov od itatelná
snížení množství vázaného kapitálu v ú etní bilanci
možnost dopl kových služeb (pojišt ní, silni ní da )

Operativní leasing

Operativní leasing
náv sy a p ív sy

Doklady k p edm tu financování zajistí dodavatel:
faktura nebo proforma faktura, nabídka, technický pr kaz,
pop . nabývací titul, specifikace dodávky, cena p edm tu.

Doklady k p edm tu financování

výpis z obchodního rejst íku, výsledovka a rozvaha za
minulé a sou asné období, žádost o provedení financování

Právnická osoba

koncese nebo živnostenský list, výsledovka a rozvaha za
minulé a sou asné období, žádost o provedení financování

Fyzická osoba - ú etnictví:

koncese nebo živnostenský list, podklady da ové evidence
za p edcházející rok, žádost o provedení financování

Fyzická osoba - da ová evidence:

Doklady pot ebné pro uzav ení
leasingové smlouvy

výb r p edm tu financování a dodavatele klientem
(specifikace a podmínky dodávky, výbava, dopl ky)
poskytnutí podklad klienta a p edm tu financování
pro schválení financování (faktura, technický pr kaz)
sjednání podmínek financování, podpis leasingové
smlouvy, dohody o pojišt ní a ostatních podklad
p evzetí p edm tu financování od dodavatele
klientem a vypln ní zápisu o p evzetí

Postup uzav ení leasingové
smlouvy

P evažuje m sí ní režim splácení. U operativního
leasingu se ke splátkám rozpouští DPH, které lze ode íst
u plátc DPH. První splátka se zasílá na ú et
poskytovatele leasingu. Rozpis splátek je uveden na
splátkovém kalendá i, který slouží jako ú etní a da ový
doklad. Garantujeme nem nnost m sí ních splátek.

Režim splácení

za újmu zp sobenou provozem vozidla:
Vžitým pojmem bývá zákonné pojišt ní nebo povinné
ru ení nebo odpov dnost. Tento typ pojišt ní kryje
újmy zp sobené na majetku a zdraví až do ur itého
limitu, který je specifický pro každou pojiš ovnu a
produkt. Z tohoto limitu se také odvíjejí sazby pojišt ní
automobil a dopravních prost edk . U osobních
automobil je pojišt ní závislé na obsahu motoru, u
nákladních a ostatních dopravních prost edk od
celkové hmotnosti a typu dopravního prost edku.
Pojišt ní je možno zabezpe it p es leasingovou
spole nost nebo si jej klient zajistí sám.

b) pojišt ní odpov dnosti - pojišt ní odpov dnosti

Vžitý název u dopravních prost edk je havarijní
pojišt ní. Toto pojišt ní zahrnuje odcizení, sdružený
živel, st et a náraz, vandalismus. Majetkové pojišt ní
vychází z po izovací ceny bez DPH u plátc DPH. Pro
neplátce DPH je stanoveno pojišt ní v etn ceny
s DPH. Pojiš ovny zohled ují pro ur ení sazby rok
výroby. Pojišt ní je možno zabezpe it p es leasingovou
spole nost nebo si jej klient zajistí sám v rámci své
flotily s tím, že pojiš ovna vinkuluje pojistné pln ní ve
prosp ch leasingové spole nosti.

a) majetkové pojišt ní:

Pojišt ní dopravních prost edk

