Dodatkowo przedsiębiorca
może skorzystać z szerszej palety
produktowej w swoim banku
i dostosować formę finansowania
do swoich oczekiwań i potrzeb,
przede wszystkim podatkowych.
D o ra d c a b a n ko w y w ra z ze
specjalistą leasingowym, znając
potrzeby Klienta oraz stan jego
finansów, doradzą mu w wyborze
najodpowiedniejszej opcji (kredyt
lub leasing). Dostosują również
harmonogram spłat do sytuacji
finansowej i stawki amortyzacyjnej
przedmiotu, wynikającej z jego
specyfiki, tak aby przedsiębiorca
uzyskał jak największe korzyści
i zrealizował swoje cele
inwestycyjne.
Dużą zaletą konkurencyjną
leasingu w Banku Spółdzielczym
w Brańsku jest fakt, iż decyzję
o f in an s owa n iu ( u d z ielen iu
leasingu) podejmuje Bank, znający
i obsługujący przedsiębiorcę,
a BPS Leasing S.A. - będący
operatorem - sprawnie przeprowadzi proces podpisania
umowy leasingu i zakupu
przedmiotu leasingu.
Dzięki takiemu modelowi
funkcjonowania leasingu, Bank jest
w stanie zaoferować produkt
o ogromnej elastyczności
wyróżniającej go od standardów

Leasing
w Banku Spółdzielczym w Brańsku
Bank Spółdzielczy w Brańsku wprowadził do swojej oferty
nowy produkt: LEASING.
Operatorem tego produktu jest BPS Leasing S.A. - spółka
z Grupy BPS, w której istnieje od 2010 r. Leasing jest obecny na
polskim rynku, a sama umowa leasingowa jest umową bezpieczną dla
przedsiębiorcy uregulowaną w Kodeksie cywilnym od 9.12.2000r.
Leasing to oddanie rzeczy/środka trwałego do użytkowania
w zamian za określone płatności. Dzięki leasingowi przedsiębiorca
może nabyć potrzebny do działalności przedmiot: środki transportu,
maszyny i urządzenia lub nieruchomości i skorzystać z tzw. tarczy
podatkowej, czyli zapłacić mniejszy podatek dochodowy.
Firma leasingowa nabywa wskazany przez przedsiębiorcę
przedmiot i oddaje mu w leasing (użytkowanie). Prawo własności,
przez okres trwania umowy, należy do firmy leasingowej, a po jej
zakończeniu i zapłaceniu przez przedsiębiorcę wszystkich opłat,
przechodzi na niego. Wszystkie opłaty poniesione przez
przedsiębiorcę z tytułu umowy leasingu, są dla niego w pełnej
wysokości kosztami uzyskania przychodu. Opłaty leasingowe są
opodatkowane podatkiem VAT, który podlega rozliczeniu z Urzędem
Skarbowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wprowadzenie produktu leasingowego do oferty przez Bank
Spółdzielczy w Brańsku daje jego Klientom możliwość wyboru
odpowiedniego dla nich produktu finansowego.

proponowanych przez konkurencję, m.in.:
- brakiem ograniczeń co do typu i wieku przedmiotów leasingu,
- brakiem ograniczeń co do okresu leasingu; okres dostosujemy
do potrzeb przedsiębiorcy,
- brakiem ograniczeń co do wysokości opłat wstępnych (wkładu
własnego Klienta),
- możliwością płatności sezonowych, dostosowanych do specyfiki
działalności Klienta.
Kolejnym bardzo ważnym aspektem różniącym leasing
w Banku Spółdzielczym w Brańsku od konkurencji jest możliwość
skorzystania przez Klienta z tzw. LEASINGU ZWROTNEGO, czyli
oddania przez Przedsiębiorcę w leasing posiadanego już przedmiotu
i dalszego jego użytkowania. Dzięki takiej konstrukcji Klient korzysta
w dalszym ciągu z przedmiotu i otrzymuje gotówkę, która poprawia
mu płynność: korzysta z „długoterminowego kredytu obrotowego”
spłacanego przez cały okres trwania umowy leasingu w równych
miesięcznych ratach.
Mamy nadzieję, że nowa oferta wprowadzona przez Bank
Spółdzielczy w Brańsku spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Brańsku. Nasi
doradcy udzielą szczegółowych informacji dotyczących oferty.
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