CASE STUDY
„VĎAKA PARTNERSTVU S ČSOB LEASING SA
NÁM ĽAHŠIE NADVÄZUJÚ PARTNERSTVÁ
A SPOLUPRÁCE DOMA AJ V ZAHRANIČÍ.“

FINANČNÝ LÍZING

MODERNIZÁCIA JE NEUSTÁLY PROCES. VĎAKA
ČSOB LEASINGU MÔŽEME PRECHÁDZAŤ NA
VÝKONNEJŠIE STROJE KAŽDÝ ROK.
POŽIADAVKY:
nájsť výhodné a rýchle riešenia pre rozvoj podnikania,
získať spoľahlivého partnera na financovanie techniky,
proklientsky prístup,
vzťahy založené na vzájomnej dôvere.

RIEŠENIE:
ČSOB Leasing
intenzívne využívanie finančného lízingu a spotrebného úveru,
využitie špeciálneho produktu AGROúver na financovanie
techniky v Programe rozvoja vidieka.

ČSOB Banka
s využitím finančných zdrojov z úveru investovali prostriedky do
výstavby novej pozberovej linky,
jedným z posledných projektov financovaných cez ČSOB Banku
bola modernizácia výrobne kŕmnych zmesí.

VÝSLEDOK:
zákazníkom ČSOB Leasing od roku 1998,
desiatky uzatvorených zmlúv na financovanie poľnohospodárskej
techniky a vozidiel cez spoločnosť ČSOB Leasing,
množstvo financovaných predmetov vrátane osobných,
úžitkových a nákladných automobilov, strojov a zariadení
ako napríklad traktory, sejačky, rozmetače, linka na pozberovú
úpravu zrnín, teleskopické manipulátory, traktorové prívesy atď.,
komplexná finančná starostlivosť s využitím služieb
ČSOB Finančnej skupiny.

ZÁKAZNÍK:
ODVETVIE:

PRODUKT:

POSTAVENIE NA TRHU:

AGREF SPOL. S R. O., RODINNÁ FIRMA,
KONATEĽ ING. KOLOMAN OLEGRA
POĽNOHOSPODÁRSTVO – RASTLINNÁ
A ŽIVOČÍŠNA VÝROBA, SERVIS
ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMOV,
VÝROBA KŔMNYCH ZMESÍ
FINANČNÝ LÍZING, SPOTREBNÝ ÚVER,
ŠPECIÁLNY ÚVER URČENÝ NA
FINANCOVANIE PROJEKTOV
V PROGRAME ROZVOJA VIDIEKA
VÝZNAMNÉ POSTAVENIE NA TRHU
V RASTLINNEJ A ŽIVOČÍŠNEJ
PRVOVÝROBE. AKO JEDINÝ NA
SLOVENSKOM TRHU POSKYTUJÚ
KOMPLETNÝ SERVIS ZÁVLAHOVÝCH
ZARIADENÍ FREGAT A REKONŠTRUKCIU
ZARIADENÍ SIGMATIC Z ELEKTROPOHONU
NA HYDROPOHON. DRŽITEĽ ŠIESTICH
OCENENÍ ZLATÝ KOSÁK Z MEDZINÁRODNEJ
POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVY
AGROKOMPLEX.

„ČSOB Leasing nám poskytuje kompletnú a komfortnú starostlivosť.
Vďaka tejto spolupráci máme možnosť neustále expandovať. Spoločnosti
dôverujeme, nakoľko nás podržala aj v ťažkých chvíľach.“

nákladných automobilov, pomocou ktorých distribuuje najmä
kŕmne zmesi. Nesporný význam má pre ich podnikanie aj linka na
pozberovú úpravu zrnín, tú financovali z úveru od ČSOB Banky.
„Linka patrí do zástupu modernej techniky, strojov a zariadení,
ktoré nám výrazne zjednodušujú podnikanie a jeho ďalšie rozširovanie. Nevedeli by sme sa zaobísť ani bez traktorov, podmetačov,
či teleskopických manipulátorov,“ vysvetlil Koloman Olegra ml.

SPOKOJNOSŤ S ČSOB LEASINGOM

PRÍBEH

O PODNIKANÍ
RODINNEJ FIRMY AGREF
AGREF spol. s r. o. je rodinnou firmou, ktorá bola založená
v roku 1991. Patrí do segmentu malého a stredného
podnikania v agrosektore. Firma sa zameriava na
odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti
poľnohospodárstva, ale aj na výrobnú činnosť a služby.
V roku 1996 svoju činnosť rozšírila o prvotnú poľnohospodársku prvovýrobu, teda o rastlinnú a živočíšnu
výrobu. Hlavným zameraním rodinnej firmy je teda
poľnohospodárstvo, ďalšou špecializáciou je aj na výroba
kompletných a doplnkových kŕmnych zmesí. V súčasnosti
v rodinnej firme pôsobia aj dvaja synovia pána Olegru.
Starší syn Koloman Olegra ml. je obchodným
manažérom: „Momentálne obhospodarujeme približne
1400 hektárov ornej pôdy, ktorú využívame na pestovanie obilnín, olejnín a strukovín. Pestujeme zložky kŕmnych zmesí – pšenicu, jačmeň jarný, kukuricu, slnečnicu
a niekoľko ďalších. Výrobné kapacity našej firmy zodpovedajú najvyšším požiadavkám, ktoré garantujú maximálnu
kvalitu výrobkov.“
Predmetom živočíšnej výroby je chov šedého stepného
dobytka, šľachtiteľský chov ošípaných – plemeno biele
ušľachtilé a chov mangalíc.
Ďalším zameraním firmy sú závlahové zariadenia. V roku
1998 vytvorili samostatné stredisko, zamerané na oblasť
závlah. AGREF sa pravidelne venuje aj prednáškam
a výstavám venovaným téme závlahových systémov.

V roku 1998 začala spolupráca s ČSOB Leasingom a následne sa
Ing. Koloman Olegra rozhodol využiť aj služby banky. Kompletné
zastrešenie financií ČSOB Finančnou skupinou, a teda aj kompletný servis, vníma pozitívne. ČSOB Leasing sa naviac ukázal
ako spoľahlivý partner aj pred pár rokmi, kedy poľnohospodárov
zasiahli obrovské povodne. Vtedy iniciatívne pomohol AGREF
s refinancovaním potrebných strojov, ktoré odčerpávali vodu
zo zaplavenej pôdy. „Okrem toho, že nám pomohli s rýchlym
zaobstaraním podrývačov a strojov na odčerpávanie vody, nám
vtedy ČSOB Leasing aj upravil splátkový kalendár. Celá úroda
bola zničená a tým pádom sme prišli aj o zisky. Bez ich pomoci by
sme tieto straty pocítili významnejšie. Nehovoriac o tom, že stroje
používame dodnes,“ priznal Ing. Koloman Olegra mladší. Rodina
Olegrovcov na spolupráci s ČSOB Leasing oceňuje najmä rýchlosť
riešenia požiadaviek. Teší ich však aj bezpapierovosť spoločnosti
a prístup k informáciám online. Ekológia im ako poľnohospodárom
nie je cudzia a sami sa tejto téme aktívne venujú. Ďalší benefit
pre nich predstavuje aj predschválený finančný rámec, ktorý im
umožňuje neustály prístup k financiám potrebným na nákup novej
techniky.

ZHODNOTENIE
Rodina sa zhodla, že v spolupráci s ČSOB Leasing chce pokračovať
aj naďalej. Potvrdil to aj jej konateľ Koloman Olegra starší: „Spolupráca sa rokmi osvedčila a ukázala sa ako spoľahlivá. Vzťahy, ktoré
so zástupcami spoločnosti máme, považujem za osobné
a opierajúce sa o vzájomnú dôveru.“

BENEFITY ČSOB LEASINGU OČAMI ZÁKAZNÍKA:
promptnosť a flexibilita v riešení požiadaviek,
predschválený finančný rámec umožňujúci ďalší rozvoj
podnikania,
osobný prístup,
elektronická zmluva,
kompletný servis.

PARTNERSTVO S ČSOB LEASINGOM
„Podnikať v poľnohospodárstve je náročné, nakoľko nám situáciu
komplikuje najmä počasie, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Každý rok
sa pritom snažíme nakupovať ornú pôdu, pretože tá je našim skutočným bohatstvom,“ vyjadril sa konateľ spoločnosti Ing. Koloman
Olegra. Jeho syn vzápätí dodal: „Pôdu, ktorú nakupujeme, je treba
aj obhospodarovať. Bez prvotriednej, modernej techniky by sa
nám to darilo len ťažko, skôr vôbec. Vďaka ČSOB Leasing môžeme
každý rok prechádzať na stroje s vyšším výkonom.“
Spoločnosť AGREF zatiaľ cez ČSOB Leasing financovala množstvo
predmetov vrátane osobných a úžitkových automobilov, ale aj
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