Bratislava, 16. december 2013

ČSOB Leasing si počas 9 mesiacov tohto roka zvýšil podiel na
klesajúcom lízingovom trhu
Do konca septembra 2013 uzatvoril ČSOB Leasing takmer 9 300 nových zmlúv o
financovaní, čo bolo medziročne až o 17% viac. Nový obrat spoločnosti dosiahol
246 mil. €. Na celkovom objeme obchodov lízingového trhu si ČSOB Leasing týmito
výsledkami zvýšil svoj podiel až na 19%, čo je rekord v doterajšej 17-ročnej histórii
spoločnosti. Nesplatený objem istiny dosiahol v októbri 600 mil. €, čo je najviac
v pokrízovej histórii firmy. Počet živých zmlúv klientov presiahol číslo 32 000,
pričom firma eviduje viac ako 20 000 aktívnych klientov.
„Naďalej pracujeme na napĺňaní našej stratégie byť najlepšou lízingovou spoločnosťou v obsluhe
firemného segmentu. Existujúcim a potenciálnym klientom sa totiž aj snažíme prinášať osvedčené riešenia
ako aj novinky, ktoré im môžu pomôcť lepšie riadiť ich podnikanie či vnútorné hospodárenie. Napríklad
v spolupráci s európskymi inštitúciami CEB a EIB už vyše pol roka ponúkame slovenským firmám zo
segmentu malých a stredných firiem cenovo zvýhodnené financovanie, tentokrát v úhrnnom objeme 175
miliónov eur,“ vysvetlil Richard Daubner, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB Leasing.
Viac ako polovicu nového obratu vytvorila spoločnosť v najsilnejšej komodite lízingového trhu, ktorou je
financovanie osobných a úžitkových automobilov. Výška obchodov ČSOB Leasing tu dosiahla 124
mil. € pri raste svojho trhového podielu na aktuálnych 18%. Nárast obratu bol dosiahnutý najmä
v segmente financovania spotrebiteľov, kde je spoločnosť tento rok historicky po 1-krát na najvyššej
pozícii medzi lízingovými spoločnosťami s nárastom obratu medziročne až o tri štvrtiny. Vo financovaní
podnikateľov, ktoré je tento rok na lízingovom trhu oslabené, ČSOB Leasing obchodne aspoň zopakoval
minuloročný výsledok. Celkový počet nových zmlúv v komodite presiahol 7 000 kusov.
Úspech ČSOB Leasing v komodite financovania áut do 3,5 tony bol ovplyvnený najmä pokračujúcou
výbornou systémovou spoluprácou s partnerskými značkami Hyundai, KIA (cez dílerskú sieť MotorCar), Opel, Suzuki, Chevrolet a Mitsubishi. Spoločnosť je navyše už 10 rokov partnerom v joint venture
s lízingovkou PSA Finance, ktorá zasa exkluzívne financuje značky Peugeot a Citroen.
„Všetkým existujúcim klientom spoločnosti sme od októbra sprístupnili webový portál, cez ktorý môžu
elektronicky riešiť svoje požiadavky na ČSOB Leasing, ako si aj sledovať stav splácania na svojich
zmluvách,“ doplnil Richard Daubner.
Druhý najvyšší obrat dosiahol ČSOB Leasing vo financovaní komodity strojov, zariadení a technológií
s výškou obchodov 59 mil. € a viac ako 1 100 novými zmluvami. Spoločnosť tu potvrdila svoje líderské
postavenie aj tento raz a už 8. rok za sebou je tak jednotkou medzi všetkými lízingovkami s podielom
vyše 21%. ČSOB Leasing patrí medzi popredné lízingovky vo financovaní klientov z odvetví
poľnohospodárstva,
strojárstva,
stavebníctva,
drevospracujúceho
priemyslu,
potravinárstva
a gastronómie, ako aj zdravotníctva. K úspechu v poľnohospodárskom odvetví výrazne prispieva aj
dlhoročná exkluzívna spolupráca s výrobcom traktorov značky Zetor.

Aj 10. rok po sebe je ČSOB Leasing lídrom vo financovaní komodity nákladných vozidiel, pričom
obrat za 9 mesiacov tohto roku dosiahol výšku 49 mil. € a počet vyše 1 000 nových zmlúv. Spoločnosť
bola opäť jednotkou vo financovaní ťahačov, prívesov a návesov, suverénnym lídrom zostala vo
financovaní tak nových ako aj jazdených vozidiel. K výborným výsledkom prispieva aj dlhoročná
exkluzívna spolupráca s výrobcom ťahačov značky MAN.
Spomedzi menších komodít sa spoločnosti darilo aj vo financovaní nehnuteľností, kde s obratom 7 mil.
€ dosiahla trhový podiel 21%. Podobný podiel mal ČSOB Leasing aj vo financovaní lodí, lietadiel a
železničných vozidiel s novým obratom približne 7,5 mil. €.
„Postupne zlepšujúce sa vyhliadky ekonomík Európy vrátane Slovenska nás napĺňajú optimizmom
ohľadom naštartovania aspoň mierneho budúceho rastu aj v lízingovom financovaní podnikateľov. Na
tento očakávaný zvýšený dopyt zo strany firiem sme preto pripravení už spomínanou cenovo atraktívnou
ponukou EÚ zdrojov,“ myslí si Richard Daubner.

ČSOB Leasing je dcérskou spoločnosťou ČSOB banky a patrí do ČSOB Finančnej skupiny. Klientom ponúka financovanie
osobných, úžitkových a nákladných automobilov, strojov, zariadení, technológií, lodí, lietadiel, železničných vozidiel a
nehnuteľností. Úzko spolupracuje s lízingovou spoločnosťou PSA Finance. Portfólio finančných produktov tvorí finančný lízing,
operatívny lízing, splátkový predaj a úver. Na lízingovom trhu si dlhodobo zachováva pozíciu lídra.
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