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…Incredere



Raiffeisen Leasing Romania

Anul înființării: 2002;

Structura acționariat: 
• 50% Raiffeisen-Leasing Internațional

GmbH;  
• 50% Raiffeisen Bank SA;

Clasată constant pe locul 2 în topul companiilor de 
leasing afiliate unui grup bancar și in top 5 jucatori din 
piață;

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 15 orașe din țară și în cele
peste 520 de agenții Raiffeisen Bank.



Cum ne văd CLIENȚII?

Puncte tari

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
(63%)

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 standard 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 …

Leasing imobiliar

Hale industriale, clădiri de 

birouri…

Consultanță, oferte

personalizate…

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



Produsele noastre de FINANȚARE…

BAS TRUCKS
•Fara comision de gestiune
lunar;

• Maturitate bun 8 ani;
• Avans : 15% second hand 
fata de 20% ; start up avans
25% fata de 40%.

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.

TIRIAC AUTO
• 1,85% taxa de administrare;
• Reducere la pretul de lista al 
masinii.

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



Prodsele noastre de FINANȚARE…

Raiffeisen Leasing  sustine cu incredere dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii,
prin oferirea unei solutii de finantare in conditii avantajoase, cu fonduri europene derulate prin Council of

Europe Development Bank (CEB).
Avantaj financiar reflectat la nivelul ratei de dobanda si taxa de administrare redusa fata de conditiile

standard de finantare.

Pe langa produsele prezentate, Raiffeisen Leasing ofera solutii de finantare de tip Asset Based, fara analiza
financiara si cu aprobare rapida.

De asemenea, in cadrul campaniilor de preaprobate, realizate in colaborare cu Raiffeisen Bank, se finanteaza
rapid achizitia de bunuri noi si rulate, fara analizã si documente financiare.
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Promotia de Paște



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



Aspecte mai puțin cunoscute despre LEASING

1. Singura soluție de finanțare care realizează legături comerciale concrete între producători și
clienți;

2. Valoarea adăugată produsă de un activ este dată de utilizarea acestuia și nu de titlul de 

proprietate pe activul respectiv;

3. Finanțarea prin leasing nu presupune garanții suplimentare;

4. Barometru pentru evoluția pe termen scurt a economiei;

5. Îmbunătațire a tabloului de risc al întregii tranzacții: Pentru furnizor/ producător - eliminarea
riscului de neplată; Pentru client – singura formulă de finanțare la care există competență de 
evaluare a productivității activului; Pentru client și finanțator – singurul domeniu de finanțare la 
care există competența de optimizare în caz de default;



Vă mulțumesc!

Corect. Sigur. Prietenos.

Serban Cosarca

Raiffeisen Leasing

0730 060 318

serban.cosarca@raiffeisen-leasing.ro


