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1. ČSOB Leasing, a.s.

• Největší leasingová společnost v České republice
• V roce 2008 třetí nejvýznamnější poskytovatel oper. leasingu v ČR
• Základní jmění v hodnotě 3 mld Kč
• Člen mezinárodní skupiny leasingových společností KBC Lease
•  Nabízí kompletní škálu finančních produktů pro pořízení dopravní techniky,  

strojů a zařízení
• Pobočková síť ČSOB Leasing pokrývá území celé České republiky
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1. ČSOB Leasing, a.s.
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1.1. Podíly na trhu
 v operativním  
 leasingu



1. ČSOB Leasing, a.s.

1.2. Hodnoty ČSOB Autolease
1) Transparentnost
•  jsme profesionálové, kteří Vám nic nezamlčí
•  naši nabídku Vám srozumitelně vysvětlíme při osobním setkání
•  předložíme Vám přehlednou a úplnou smluvní dokumentaci
•  předem deklarujeme přiměřené opotřebení vozidla
•  průběh smluvního vztahu můžete sledovat on-line pomocí  

internetové aplikace

2) Řešení šitá na míru
•  nabízíme všechny varianty kalkulací a pomůžeme Vám s výběrem 

optimálního řešení pro Vaši firmu
•  rozsah námi poskytovaných služeb je variabilní
•  pomůžeme Vám nastavit firemní Car Policy
•  nabízíme nejširší síť smluvních servisů, takže alespoň jeden je 

vždy ve Vaší blízkosti
•  v každém kraji máme pobočku a odborníka na operativní leasing, 

jenž je Vám plně k dispozici 
•  dokážeme nabídnout nadnárodní řešení (CEE + Belgie + 

Lucembursko)

3) Lidský rozměr
•  vždy preferujeme přímé a osobní jednání se zákazníkem
•  získáním zákazníka naše snaha nekončí, ale začíná
•  v průběhu smluvního vztahu pečuje o zákazníka zkušený 

odborník či tým
•  vozidla předáváme osobně a řidiče zaškolujeme ve využívání 

našich služeb
•  pojistné události řeší s pojišťovnami naši likvidátoři a maxima-

lizují nejen Váš komfort, ale i výši pojistného plnění

4) Finanční stabilita
•  vždy dostojíme našim závazkům a nenarušíme tak poskytování 

našich služeb 
•  jako silný hráč na trhu pro Vás u dodavatelů zajistíme  

nejvýhodnější podmínky
•  leasingový úrok fixujeme po celou dobu nájmu
•  v případě Vašeho zájmu Vám nabídneme pohyblivou  

úrokovou sazbu
•  jsme finančně silní, a proto můžeme uspokojit všechny Vaše 

potřeby v oblasti leasingového financování



1. ČSOB Leasing, a.s.

1.3. KBC Autolease  
v zahraničí – kontakty
MEZINÁRODNÍ KOORDINAČNÍ CENTRUM:
KBC Autolease NV
Tom VLAMINCK
International Business Development Manager
Phone: +32 495 366 519 – Fax: +32 2 722 77 00
tom.vlaminck@kbcautolease.be 

BELGIE: KBC Autolease NV
Bert WAUTERS
Tel.: +32 2 722 75 28 – fax: +32 2 722 77 00
autolease@kbcautolease.be
www.kbcautolease.be

LUCEMBURSKO: KBC Lease Luxemburg SA
Vincent HENNEAUX
Tel.: +352 310 103 36 – fax: +352 312 212
Vincent.henneaux@kbcautolease.lu
www.kbcautolease.lu

MAĎARSKO: K&H Autolease Hungary
Istvan ZSNAGY
Tel.: +36 703 377 911 – fax: +36 123 689 99
istvan.zsnagy@khb.hu
www.khlizing.hu

POLSKO: KBC Autolease Polska
Ireneusz TYMINSKI
Tel.: +48 22 634 85 50 – fax: +48 22 634 85 51
sales@kbcautolease.pl
www.kbcautolease.pl

SLOVENSKO: ČSOB Autolease Slovakia
Alexander FRICKY
Tel.: +421 268 20 21 15 – fax: +421 263 53 16 42
fricky@csobleasing.sk
www.csobautolease.sk

Česko

Maďarsko

Polsko

Slovensko
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Lucembursko



2.  Způsoby financování  

Operativní leasing ČSOB Autolease
• Full Service Leasing – včetně doprovodných služeb
• Operativní leasing – bez doprovodných služeb
• LeaseBack – zpětný leasing
• Fleet Management – správa vozového parku

• Osobní a užitkové vozy • Nákladní vozy 



•  Dlouhodobý pronájem předmětu bez přechodu vlastnictví po skončení smlouvy – 
předmět nájmu zákazník vrací leasingové společnosti (má však možnost po ukončení 
nájmu předmět odkoupit za tržní cenu, nebo smlouvu prodloužit)

•  Doba trvání smlouvy  6–72 měsíce (minimální doba splácení není limitována) 
•  Stav předmětu nájmu nový nebo použitý
•  Úroková sazba fix/float
•  Splátky CZK/EUR
•  DPH  odpočty DPH z měsíčních splátek nájemného;  

 odpočet DPH z pořizovací ceny
•  Pojištění  součástí splátek
•  Odpisy odepisuje leasingová společnost
•  Možnost úpravy parametrů smlouvy v průběhu nájmu 
•  Možnost nájem kdykoliv ukončit 

3. Operativní leasing



3. Přínosy operativního  
 leasingu pro zákazníka

Nižší základ  
pro výpočet splátky 

oproti ostatním formám 
financování  

nižší splátky
=

Část financována  
             zákazníkem   

                          Sleva
       v plné výši poskytnuta
                        zákazníkovi

     Zůstatková cena  
     kalkulována podle  
    předpokládaného počtu km, 
  celkové doby nájmu, typu 
 a provedení vozidla



• Rovnoměrné plánování investic, stabilní náklady na vozový park
• Progresivní řešení – financování vozového parku mimo rozvahu
• Zamezení morálního zastarání vozového parku
• Získání potřebného vybavení pro časově omezené projekty
• Možnost nájem kdykoliv ukončit
• Zjednodušení administrativy – pouze jedna faktura měsíčně
• Využití velkoodběratelských slev ČSOB Leasing při pořízení vozů, služeb a pojištění
• Úspora a flexibilita personálního obsazení
• Elektronický reporting  pro efektivnější řízení nákladů
• Spolupráce při optimalizaci vozového parku
• Přenesení rizik spojených s prodejem vozidla po skončení nájmu na ČSOB Leasing

3. Přínosy operativního  
 leasingu pro zákazníka



ČSOB Leasing

•  objedná a koupí vůz u autorizovaného dealera (vyjedná poskytnutí maximální slevy 
z pořizovací ceny)

•  vozidlo přihlásí a uhradí registrační poplatek
•  zajistí služby předepsané vlastníkovi = ČSOB Leasing (silniční daň, poplatek za rádio, 

povinné ručení, havarijní pojištění)
•  zprostředkuje provozní služby podle preferencí zákazníka = autorizovaní/neautori-

zovaní dodavatelé 
  (údržba a servis – vyjedná poskytnutí slev, pneuservis, tankovací karta, náhradní vozi- 

dlo, asistenční služba, doplňková pojištění, dálniční známka, reporting, GPS, Sherlog)
•  odprodá ojetý vůz (elektronické aukce, vlastní autobazar, síť partnerů)

4.  Služby Full service 
leasingu



Údržba a servis, pneuservis

•  Více než 700 smluvních servisních partnerů v ČR
•  Maximální slevy na servisní práce i náhradní díly 
•  Důkladná kontrola nákladů na opravy, již před jejich provedením 
•  Veškeré záruční i mimozáruční opravy
•  Bezplatný pick-up servis u většiny smluvních partnerů
•  Žádná administrativa na straně zákazníka, on-line reporting
•  Operativní přístup a návrh řešení úspor pro zákazníka 
•  Pneuservis – celorepubliková síť partnerů 
 Barum Continental, Chára sport, Pneu Šafránek
•  Bezplatné preventivní prohlídky pneumatik
•  Uskladnění zimních/letních pneumatik

4.  Služby Full service 
leasingu



Tankovací karty – naši partneři

•  Bezhotovostní platební styk
•  Plné pokrytí v rámci ČR i Evropy
•  Zajímavé slevy na každý litr pohonných hmot
•  Informační portál eLeasing – on-line reporting 

Elektronická kniha jízd

•  On-line monitorování pohybu vozidla
•  Možnost evidence soukromých a služebních jízd
•  Tisk knihy jízd, podklady k zaúčtování do mezd a do účetnictví
•  Propojení se systémem eLeasing

4.  Služby Full service 
leasingu



Pojištění

•  ČSOB Leasing pojišťovací makléř – 
druhá největší makléřská  
společnost v ČR

•  nezávislý pojišťovací makléř spolupra-
cující s celým pojistným trhem

•  exkluzivní pojistné sazby, vlastní 
likvidace pojistných událostí

Povinné pojištění

•  Povinné ručení 
•  Havarijní pojištění (volitelná míra 

spoluúčasti)

Doplňková pojištění    

•  Úrazové připojištění osob
•  Připojištění skel
•  Připojištění náhradního vozidla, 

zavazadel
•  GAP pojištění účetní hodnoty 
•  DAS pojištění právní ochrany

4.  Služby Full service 
leasingu



Silniční asistenční služba

•  Nonstop pomoc 
•  Platnost po celé Evropě
•  Příjezd asistenční služby
•  Oprava poruchy na místě
•  Bezplatné poskytnutí náhradního vozidla 
•  Odtah vozidla do autorizovaného servisu 
•  Úhrada parkovného
•  Náhradní doprava (vlak, autobus, taxi) 
•  Ubytování v hotelu

4.  Služby Full service 
leasingu



Náhradní vozidlo 

•  Pro zajištění trvalé mobility
•  Přistavení vozu v Praze, Brně, Českých 

Budějovicích do 2 hodin, na ostatních 
místech v ČR do 4 hodin po obdržení 
objednávky

•  Poskytujeme náhradní vozidlo stejné 
kategorie, jako je pronajatý vůz

•  Případně v jiné kategorii dle smluvních 
požadavků

4.  Služby Full service 
leasingu



Výhody a přínosy

•  Získání on-line informací  
o zákaznické smlouvě

•  Stálá kontrola stavu a nákladů 
vozového parku

•  Omezení administrativních postupů 
na minimum

•  Informace o pojistných událostech
•  Podklad pro plánování obměny vozidel
•  Přehled o počtu ujetých kilometrů 

a spotřebě pohonných hmot

eLeasing poskytuje 4 základní moduly:

•  reporty – přehled vozidel; přehled 
smluv a jejich stavu; nákladové 
a finanční přehledy; přehledy tankování 
a spotřeby paliva; přehledy pojistných 
událostí

•  smlouvy – podrobný přehled 
uzavřených smluv

•  platby – přehled všech neuhrazených 
a aktuálně splatných dokladů

•  požadavky – elektronické zadávání 
požadavků

5. eLeasing



5. eLeasing



6. Typy kalkulací

6.1. Jistota

•  Stejná výše nájemného po celou dobu nájmu
•  Garance zůstatkové ceny ze strany ČSOB Leasing
•  Zákazník se nepodílí na rozdílu, který vznikne při prodeji vozu, riziko ztráty nese 

ČSOB Leasing
•  Nájemné obsahuje servis (garanční i pozáruční opravy), údržbu a pneuservis
•  Vychází z uzavřené kalkulace, tzn. neprovádí se zúčtování nákladů na údržbu,  

servis a pneuservis 
•  Tolerance 3 000 km, nadlimitní a podlimitní km 
•  Doba nájmu maximálně 5 let, nebo projezd maximálně 200 000 km



6. Typy kalkulací

6.2. Flotila

•  Stejná výše nájemného po celou dobu nájmu
•  Garance zůstatkové ceny ze strany ČSOB Leasing
•  Zákazník hradí zálohy na servis, údržbu a pneuservis
•  Kalkulace je jednostranně otevřená, tzn. pouze ve prospěch zákazníka
•  Na konci nájmu 5 a více vozidel je provedeno zúčtování. V případě kladného 

výsledku zúčtování bude zákazníkovi přeplatek vrácen, v případě záporného 
výsledku nese riziko ČSOB Leasing

•  Tolerance 3 000 km, nadlimitní a podlimitní km
•  Doba nájmu maximálně 5 let, nebo projezd maximálně 200 000 km



6. Typy kalkulací

6.3. Klasik

•  Garance zůstatkové ceny ze strany ČSOB Leasing
•  Zákazník se nepodílí na rozdílu, který vznikne při prodeji vozu, riziko nese  

ČSOB Leasing
•  Vychází z otevřené kalkulace, tzn. zákazník platí pouze skutečně čerpané náklady  

na servis, údržbu, pneuservis a další služby
•  Vyúčtování servisu na základě čtvrtletí, roku, nebo po skončení nájmu
•  Tolerance 3 000 km, nadlimitní a podlimitní km
•  Doba nájmu maximálně 5 let, nebo projezd maximálně 200 000 km



6. Typy kalkulací

6.4. Ekonom AŠ

•  Stejná výše nájemného po celou dobu nájmu
•  Garance zůstatkové ceny ze strany ČSOB Leasing
•  Vychází z uzavřené kalkulace, tzn. neprovádí se zúčtování nákladů na údržbu,  

servis a pneuservis
•  Servisní síť – Auto Štangl
•  Zákazník se nepodílí na rozdílu, který vznikne při prodeji vozu
•  Garance servisních nákladů a nákladů na pneuservis
•  Tolerance 3 000 km, nadlimitní a podlimitní km
•  Doba nájmu maximálně 5 let, nebo projezd maximálně 200 000 km



6. Typy kalkulací

6.5. Individual

•  Produkt blížící se účetně daňovému leasingu
•  Zákazník si vybere veškeré (případně žádné) služby podle svých potřeb
•  ČSOB Leasing negarantuje zůstatkovou cenu
•  Počty ujetých kilometrů v průběhu nájmu nejsou určující, je však třeba je znát  

pro určení zůstatkové ceny
•  Zákazník platí pouze skutečné čerpané náklady
•  Provozní služby jsou zúčtovány s roční periodou, nebo na konci nájmu
•  Na konci pronájmu je zúčtována zůstatková cena
•  Doba nájmu maximálně 5 let, nebo projezd maximálně 200 000 km



7. Fleet management

•  Zajištění služeb a administrativy pro provoz dopravní techniky ve vlastnictví 
zákazníka, tj. bez financování vozidla

•  Správa vozového parku = úspora personálních nákladů na straně zákazníka
•  Přenesení všech slev ČSOB Leasing na zákazníka
•  Využitelné pro vozidla na finanční leasing nebo ve vlastním majetku
•  Může obsahovat veškeré služby jako operativní leasing, vyjma silniční daně  

a poplatku za rádio, které jsou odpovědností majitele vozidla
•  Služby související s provozem a užíváním předmětu jsou zajištěny po celou dobu 

trvání smlouvy
•  Délka poskytování služeb není zákonem limitována



8. LeaseBack

•  Výkup zákazníkova stávajícího vozového parku
•  Následné uzavření smlouvy full service na ojetý vůz
•  Není garantována zůstatková cena
•  Servisní náklady jsou vyúčtovány na základě skutečnosti ve sjednaných intervalech
•  Doba nájmu maximálně 5 let, nebo projezd maximálně 200 000 km
•  Vychází z otevřené kalkulace, tzn. zákazník platí pouze skutečně čerpané náklady  

na servis, údržbu, pneuservis a další služby



9. Referenční zákazníci



10. Kontakty

Tým Full Service Leasing
ČSOB Leasing, a.s.

Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 
www.csobleasing.cz, www.csobautolease.cz

Tel.: 222 012 111, e-mail: hotline.fsltech@csobleasing.cz

www.eleasing.cz


