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ÚVER ALEBO LEASING?

čo je podľa Vás
výhodnejšie?
Prečítajte si aké sú výhody autoúveru oproti leasingu.

Výhody autoúveru vs leasing

Aké sú okrem rýchleho schválenia ďalšie výhody
autoúveru u nás? Tak v prvom rade nie je to ani o
rýchlosti schválenia úveru, ale najmä o jednoduchšom
procese schvaľovania, kde klient nepotrebuje posielať
vmnožstvo dokladov. Ďalej je to portfólio viacerých
spoločností, s ktorými spolupracujeme. V čom spočíva
výhoda autoúveru oproti leasingu? Prvá výhoda
autoúveru je práve to jednoduchšie schválenie
autoúveru a rýchlosť schválenia. Leasing cez banku je
ako iný produkt cez banku ( čo znamená zložitejší proces
overovania príjmu a jeho dokladovanie ) i keď aj tam je
proces trochu jednoduchší ako napr. pri hypotéke, ale
stále o niečo zložitejší a zdĺhavejší ako pri autoúveroch.
Ďalšia veľká výhoda je, že pri starších vozidlách si klient
vie nastaviť dlhšiu dobu splácania a to až 96 mesiacov
pri vozidlách od roku 2013, čo je pri lízingu nemožné.
Tam aj pri úplne novom vozidle je maximálna doba
splácania 60 mesiacov. Klient si tak vie nastaviť
minimálne splátky a v prípade, že bude mať nasporené
extra finančné prostriedky môže ich vložiť do
predčasného vyplatenia.Tým sa dostávame k tretej a
nespornej výhode oproti lízingu a to predčasné
vyplatenie kedykoľvek a vo väčšine prípadov bez ďalších
poplatkov.
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Pri predčasnom vyplatení bežného finančného lízingu sa
úroky pohybujú v rozmedzí od 3% - 5% poplatok z
nesplatenej istiny alebo až 50 - 100% z ušlého úroku. Pri
splatení autoúveru skôr, je podľa NBS stanovený
administratívny poplatok 1% z nesplatenej istiny. Aký
úrok poskytujeme na autoúvery? Úroky sú individuálne
od prípadu k prípadu, ale sadzby sa pohybujú od 3,8 10%. Veľmi záleží od roku výroby vozidla, doby
splácania, typu vozidla a zloženej akontácie. Nemôžem
si radšej požičať na auto peniaze z banky? V čom je to
výhodnejšie? Áno môžete si radšej požičať z banky ak
nemáte ani na akontáciu, no auto úveroch vieme
zabezpečiť veľa krát lepšie úročenie. Schvaľovací proces
oproti úveru z banky je jednoduchší a prihliada sa s
väčšou benevolenciou na koľko je to úver so
zabezpečením, čo predstavuje založenie vozidla v
prospech spoločnosti poskytujúcej finančné prostriedky.
Držiteľom a majiteľom vozidla tak budete alebo ostanete
Vy. Zamestnanému stačí predložiť dva doklady
totožnosti a podnikateľovi stačí predložiť dva doklady
totožnosti a 3 posledné výpisy z účtu, čo pri bankách ani
z ďaleka nestačí. Podnikateľia nemusia dokladovať
daňové priznania ani iné výkazy a často krát sa pustí
financovanie na oveľa vyššie sumy aké by ste dostali v
bankách. Schválenie autoúveru je do 30 minút.

