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Raiffeisen Leasing Romania

Anul înființării: 2002;

Structura acționariat: 
• 50% Raiffeisen-Leasing Internațional

GmbH;  
• 50% Raiffeisen Bank SA;

Clasată constant primii 5 jucatori din piața de leasing;

Produse diversificate de finanțare, cu dobandă fixă sau

variabilă, în Lei sau Euro;

Peste 60% de clienți recurenți;

Constantă principiilor sale, Corect. Sigur. Prietenos., 

Raiffeisen Leasing se află pe locul 2 în topul celor mai
cunoscute companii de leasing;

Putere mare de distribuție în 16 orașe din țară și în cele
peste 525 de agenții Raiffeisen Bank.

14 ani de activitate in tara, parte 
integranta din grupul de firme
Raiffeisen Romania;



Cum ne văd CLIENȚII?

Promptitudine si

rapiditate in a oferi

raspunsuri

(71%)

Profesionalismul și

amabilitatea

managerilor de relație

(80% foarte si extrem

de multumiti)

Claritate și

transparență în 

comunicare
(66%)

Rapiditate în 

rezolvarea problemelor
(61%)

Expertiză
(62%)

Flexibilitate
(61%)

Perioada de finanțare
(60%)

Sursa: Studiu de piata GFK Romania, realizat in randul clientilor Raiffeisen Leasing, Raiffeisen Bank si clienti din competitie.

16 martie 2016

Raiffeisen Leasing a fost evaluată
semnificativ mai bine față de competiție.



Produsul de LEASING…

Leasing pentru vehicule

Autoturisme, camioane, remorci și
semiremorci, vehicule comerciale, 

flote…

Rapiditate, simplitate, oferte
speciale prin dealerii auto…

Leasing pentru echipamente

Echipamente agricole, de 
construcții, comanda numerică, 

stivuitoare…

Flexibilitate, expertiză, oferte
speciale prin dealerii de 
echipamente …

…oferte de finanțare în leasing pentru persoane juridice, într-o gamă variată de produse.

Linia de leasing 

Suma la dispozitia clientului pentru

proiecte de investitii pe 12 luni

(echipamente si autovehicule.

Consultanță, oferte

personalizate…



Produsele noastre de FINANȚARE…

BAS TRUCKS
•Fara comision de gestiune
lunar;

• Maturitate bun 9 ani;
• Avans : 15% second hand 
fata de 20% ; start up avans
25% fata de 35%.

LEASING PENTRU AGRICULTORI
• Rate de leasing sezoniere;
• Avans 10% , 5% plata

accelerata de capital in prima 
rata.

TOYOTA
• Reducere la pretul de 
lista al masinii;
• 6 ani garantie Toyota, in 
limita a 200 000 KM;
• 6 ani asistenta rutiera
Toyota Eurocare.

CTE TRAILERS
• Conditii speciale de finantare;
• Semiremorca ASTRA – produs
100% romanesc.
• Remorci si utilaje agricole

EVW Holding
• Camioane noi
marca DAF cu 
beneficii partener
(promisiune
rascumparare)
•Avans : 15%
•3 luni perioada
gratie
•Dobanda FIXA 
perioada finantarii

3.99% la EUR

TIRIAC AUTO
• 2.5% taxa de administrare;
• Reducere la pretul de lista al 
masinii.



Solutiile noastre de FINANȚARE…

• Leasing financiar autovehicule Toyota 
•Leasing financiar Tiriac Auto – 5 marci – Mercedes, Ford, Jaguar, 
Rover, Hyundai
•Bas Trucks Olanda – camioane noi si SH Olanda
•Promotie EVW camioane noi E6 si SH – produs dedicat cu valoare 
reziduala, RCA si CASCO in rate, asistenta rutiera camioane, dobanda 
fixa. 
•Promotie semiremorci Krone si Schwarmuller 
•Produs agricultura -10% avans, pentru inclusiv CV, rate bianuale
•Produse de aprobare asset based – fara analiza incepand cu 20% 
pentru Toyota si Tiriac Auto
•Produse de sales and lease back
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Ce îi determină pe CLIENȚI să aleagă leasingul

față de alte soluții de finanțare?

Lipsa garanțiilor

Viteza de aprobare

Birocrație redusă

Rate mai mici

Costuri mai mici

Flexibilitate

Avans mai mic

Sursa: Studiu de piata GFK Romania, realizat in randul clientilor Raiffeisen Leasing, Raiffeisen Bank si clienti din competitie.

16 martie 2016

Termen de rambursare mai mare
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Atuuri Raiffeisen Leasing

Atuuri Raiffeisen Leasing: 
• Corect sigur prietenos
• Experienta de 15 ani in piata de leasing – relatii cu furnizorii, experienta abordare 
a structurii de finantare, 
• Consultanta pentru client si recomandarea unor solutii verificate si adecvate
• Recomandari privind furnizorii
• Transparenta costurilor



Situatii detaliate privind vanzari/inmatriculari de camioane si semiremorci, 

% nou/SH 2.78 2.32 0.46

Camioane 

inmatriculate Sep-15 Sep-16 Avans%

AUTO 4721 6860 145

DAF 512 937 183

IVECO 959 1723 180

MAN 469 597 127

MERCEDES-BENZ 1474 1876 127

SCANIA 489 705 144

VOLVO 818 1022 125

Sep-15 Sep-16 creste%

semiremorci 2088 2982 143

total Schmitz 998 1306 131

Krone 684 1159 169

Kogel 110 219 199

Schwarzmuller 59 75 127

Wielton 101 109 108

Mega 66 39 59

Trailis 13 5 38

STAS 1 0 0

SPITZER 0 0 0

O.ME.P.S. 10 39 390

NOoteboom 5 4 80

benalu 10 1 10

MAGYAR 29 10 34

BERGER 2 16 800

Vehiculele comerciale reprezintă unul dintre cei mai buni indicatori 
cu privire la starea unei economii deoarece creşterea vânzărilor 
acestora reflectă starea companiilor, dar şi rulajul mărfurilor. La 8 
luni utilitarele de sub 3,5 tone au urcat cu 16% faţă de perioada 
similară a anului trecut la puţin sub 10.600 de unităţi, in timp ce 
inmatricularile de camioane si semiremorci noi au crescut cu 45% la 
9 luni.



Istoric evolutie piata de leasing inainte de criza si in prezent
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Piata leasingului este un indicator fidel al 
evolutiei economiei, in S1 piaţa de leasing 
financiar a marcat o creştere de 25%, până
la un miliard de euro. Jucătorii din piaţă
spun însă că in 2016 valoarea finanţărilor
se va apropia la circa două miliarde de
euro. Leasingul a dat semne de revenire
sustenabilă şi anul trecut, când volumele
finanţate au urcat la 1,6 mld. euro, un 
maxim al ultimilor şapte ani. 

Crestere economica sustenabila, cu perspective stabile
Cotatiile de finantare sunt la minime istorice – ERB3M ,ROB3M
Costuri de fixing – dobanda fixa foarte mici
Sfarsit de an, reglarea situatiilor financiare, reinvestire profit. 
Practici neortodoxe in piata – refacturari de costuri, costuri 
subventionate, comisioane la dealeri



Vă mulțumim!

Corect. Sigur. Prietenos.


