Finanszírozás

A vállalatok sikerének elengedhetetlen feltétele a munkavégzéshez szükséges eszközök,
gépek berendezések rendelkezésre állása. Legyen szó akár kamionról, traktorról, informatikai
rendszerről, targoncáról, személyautó flottáról vagy egy gyártó gépsor kiválasztásáról, az
eszközök beszerzését számos finanszírozási ajánlattal könnyítjük meg Önnek. Így azok
azonnal termelésbe állíthatók, miközben a költségek csak később, ütemezetten és tervezhető
módon jelentkeznek. A K&H Csoport tagjaként a K&H Lízingcsoport a magyar lízingpiac
meghatározó szereplője. A banki háttér szilárd pénzügyi alapot biztosít a versenyképes
termékek kialakításához, és a biztonságos, kiszámítható ügymenethez.

Finanszírozás szinte mindenre!
•
•

K&H nagyhaszon-gépjármű finanszírozás (tehergépkocsik, autóbuszok, kamionok,
pótkocsik)
K&H eszköz-, gép-, és berendezés-finanszírozás (termelőgépek, munkagépek,
mezőgazdasági gépek, orvosi műszer és eszközök, számítástechnikai eszközök és
szoftverek)
K&H flotta-finanszírozás és K&H flotta-menedzsment

•
•
A csoport nagyság előnye

• igénylését akár 24 órán belül elbíráljuk
• a hazai lízingpiacon elsőként nyújtunk casco biztosítással kombinált termékeket
• K&H TeleLízing szolgáltatásunkkal Ön kényelmesen, telefonon keresztül is kérhet
információt, illetve intézheti a szerződéssel kapcsolatos ügyeit
• forint, euró és svájci frank alapon is finanszírozunk

A K&H Lízingcsoport és a Mikó és Társa Kft partneri kapcsolatot hozott létre, így a
telephelyünkön azonnali finanszírozási ajánlattal gyorsíthatjuk munkaeszközének
megvásárlását.
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Eszközfinanszírozás
A K&H Csoport tagjaként a K&H Lízingcsoport a magyarországi lízingpiac legjelentősebb szereplői
közé tartozik. 1997 óta foglalkozunk nagyhaszon-gépjárművek finanszírozásával, 2001-ben
tevékenységünket kibővítettük a gép-berendezés üzletággal, mely megalakulásával teljes körű
szolgáltatást biztosítunk ügyfeleink részére.
Szakmai tapasztalatunk, dinamikus csapatunk és a mögöttünk álló banki háttér biztosítja, hogy
színvonalas termékeket kedvező kondíciókkal nyújthassunk Önnek.

Finanszírozott eszközök köre
•
•
•
•
•
•

tehergépkocsik, pótkocsik, autóbuszok
bármilyen típusú földmunkagép: árokásó-rakodó, kotró-rakodó, homlokrakodó, dózer,
dömper, teleszkópos rakodó, útépítőgépek
traktort, mezőgazdasági gépek, adaptereik
számítástechnikai eszközök, szoftverek
nyomdagépek
orvosi műszerek és eszközök

Miért előnyös Önnek és cégének?
•
•
•
•
•

áttekinthető feltételrendszer, gyors, rugalmas, egyszerűsített elbírálás
kezelési költség, hitelbírálati díj és kötelező számlanyitás nélkül
futamidő: 12-72 hónap
igényelhető forintban, euróban és svájci frankban
egyedi konstrukció kialakítása az Ön és cége igényeihez

K&H nagyhaszon-gépjármű finanszírozás
•
•
•
•

tehergépkocsik, pótkocsik, autóbuszok finanszírozása
kedvező feltételekkel finanszírozunk használt nagyhaszon-gépjárműveket is, legfeljebb 10
éves korig
műszaki assistance szolgáltatásunkkal káresemény esetén a K&H Lízingcsoport által
finanszírozott gépjármű, a gépjármű vezetője és utasai részére a Service 24 Kft
segítséget nyújt
hitelfedezeti életbiztosítás révén az egyéni vállalkozók esetén a K&H Biztosító. baleseti
halál-, baleseti teljes és maradandó rokkantság bekövetkezése esetén visszafizeti az
ügyfél fennmaradó hiteltartozását

K&H földmunkagép finanszírozás
•
•
•
•

árokásó-rakodó, kotró-rakodó, kotró, homlokrakodó, minirakodó, minikotró, teleszkópos
rakodó, dózer, dömper, gréder, finisher, útépítőgép finanszírozása
kedvező használt földmunkagép-finanszírozás legfeljebb 10 éves korig
szezonális díjfizetési lehetőség
önerő már a nettó gépérték 0%-tól+ teljes áfa

K&H gép- berendezés finanszírozás
•
•
•
•
•

targonca-finanszírozás: benzin, dízel vagy gázüzemű, illetve elektromos raktári targoncák
traktor-finanszírozás: traktorok és valamennyi tartozékuk, pl. eke, permetező, rendsodró
kedvező használt gépfinanszírozás, legfeljebb 10 éves korig
szezonális díjfizetési lehetőség
önerő már a nettó gépérték 0%-tól+ teljes áfa

K&H informatikai eszközfinanszírozás
•
•
•
•

PC konfigurációk, számítástechnikai perifériák, szoftverek
notebook-ok, irodai multifunkciós berendezések
egyéni- és társas vállalkozások, önkormányzatok, állami intézmények részére is
beépített teljes körű biztosítási védelemmel

K&H orvosi műszer- és eszközfinanszírozás
•
•
•
•

bármilyen típusú diagnosztikai, illetve kezelést elősegítő eszköz, berendezés
orvosoknak, gyógyszerészeknek, fogtechnikusoknak, optikusoknak
költségvetési szervek, önkormányzatok, rendelőintézetek, kórházak részére is
önerő már a nettó gépérték 0%-tól + teljes áfa

Válasszon finanszírozási megoldásaink közül!
K&H zárt végű pénzügyi lízing
•
•
•

a K&H Lízingcsoport az Ön által kiválasztott eszközt megvásárolja, melyet díjfizetés
ellenében, a szerződésben meghatározott futamidő alatt Ön használhat
a lízingelt eszköz a futamidő végén kerül az Ön tulajdonába
akár 0% önerővel, a beszerzési értékre vonatkozó áfa megfizetése mellett vehető
igénybe. Ennek feltétele a visszaigényelt áfa előtörlesztésként történő megfizetése,
melyre a K&H Lízingcsoport 1-6 hónapos időtartamot biztosít.

K&H nyílt végű pénzügyi lízing
•
•
•

a K&H Lízingcsoport az Ön által kiválasztott eszközt megvásárolja, melyet díjfizetés
ellenében, a szerződésben meghatározott futamidő alatt használhat
az eszközt a futamidő végén előre meghatározott maradványértéken megvásárolhatja,
vagy visszaadhatja a K&H Lízingcsoportnak
az áfa mértékének és megfizetésének alapját az induló lízingdíj, illetve az adott havi
törlesztő díj képezi

K&H tartós bérlet (operatív lízing)
•
•
•
•

a K&H Lízingcsoport, mint bérbeadó saját tulajdonában lévő eszközeit díjfizetés
ellenében, határozott idejű használatra átengedi Önnek, mint bérbevevőnek
a futamidő lejártával az eszközök tulajdonjoga továbbra is a K&H Lízingcsoportnál marad,
azaz Önnek vissza kell adnia az eszközt
előnye, hogy a bérbe adott eszközt Ön aktiválja, és számolja el az értékcsökkenést
a bérleti díj szolgáltatásként jelenik meg, így az költségként elszámolható

