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Úvodem
Udržitelnost = společná aktivita + konkrétní činy, více na: https://www.csob.cz/portal/csob/myslime-zelene
1) S ekologií začínáme u sebe
• Odpovědný přístup k životnímu prostředí + včasná a pragmatická reakce na regulatorní požadavky = plnění závazků udržitelnosti
• ESG rating firmy jako součást úvěrového procesu (firma nesmí být spojena s uhlím, standard – ptáme se klientů na uhlíkovou stopu)
• Nefinancujeme starou techniku a nákladní vozy pod normu EURO 6

2) Naše zelené produkty jsou k dispozici pro klienty ve všech segmentech
• S námi můžete zeleně platit (ekologické platební karty)
• Financovat bydlení (sazby, pojištění, energetické štítky budov)
• Financovat auto, nebo třeba investovat
• Produkty zvýhodňujeme cenou, či bezplatným poradenstvím, edukujeme klienty

3) Prezentujeme nabídky ve spolupráci s našimi partnery
4) V rámci centra dotačního poradenství monitorujeme výzvy v rámci NPO, Modernizačního fondu a operačních programů
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Zelené produkty ČSOB Leasing
Zelené produktové novinky z oblasti mobility :
• Půjčka na auta s čistou energií pokračuje se sazbou od 5,49% p.a., tj. stále nejlevnější produkt ČSOBL; vč.
benefitu ve formě povinného ručení zdarma po celou dobu financování
a) Půjčka na auta s čistou energií - oceněna v anketě Zlatá koruna
• Úvěrový produkt se zvýhodněným fixním úrokem
• Určena k financování vozidel s pohonem elektro, plug-in hybrid a s vodíkovým článkem
• Určena k financování vozidel v ceně od 250 000 Kč
b) Půjčka na auta s čistou energií s E-ON - benefit ve formě zvýhodněné úrokové sazby + dobíjení na 10.000 km
u E.ON zdarma; akce v přípravě na Q3 2022 ve spolupráci s nadregionálním dodavatele Auto Palace Group
c) Zelené auto měsíce - akční nabídka operativního leasingu, dohodnutá sleva s dealery na vybraný model EV
d) V přípravě operativní leasing na osobní vozy pro spotřebitele, pilotní projekt pro zaměstnance, PREMIUM
klienty a rodinné příslušníky)
e) Mobilní aplikace Shandi (pro skupinu ČSOB) - správa a vypůjčování zelených automobilů v ČSOB fleetu
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OUR SUSTAINABILITY VISION

Zelené produkty ČSOB Leasing – marketingová vizualizace
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Centrum dotačního poradenství ČSOB Leasing & spolupráce s
Národní rozvojovou bankou
ČSOB Leasing má pro své klienty a obchodní partnery jako jediná leasingová společnost na trhu vlastní
Centrum dotačního poradenství.
Smysl Centra dotačního poradenství = umožnit klientům čerpání dotací/ využití finančních nástrojů z
programů, které korespondují s hlavním předmětem podnikání ČSOBL = financování strojů a zařízení.

Statistika NRB Expanze za
2021
ČSOBL má celkový tržní podíl
12,8% a na nebankovním trhu
máme skoro 50%!!!
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Národní rozvojová banka: program EXPANZE - úvěry
Kombinace úvěrů s veřejnou podporou poskytovaných na technologie či stavby ve všech regionech kromě Prahy
Bezúročný
Možnost odkladu splátek
Až na 10 let
Možno financovat i část DPH

Úrok je zpětně kompenzován od NRB
do určeného limitu po max. 6 let

Bez výběrového řízení na dodavatele

Investice od 1,5 mil. Kč s DPH

Pro MSP firmy do 250 zaměstnanců

Zpracování pro klienta od ČSOBL zdarma

Vlastní
zdroje

Spolufinancující úvěr Zvýhodněný úvěr ČSOBL
NRB
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Modelový příklad Expanze úvěry na elektro dodávky
PŘÍPADOVÁ STUDIE – pořízení 3 elektrododávek, cena za 1
vozidlo = 1 300 000 CZK + DPH, financování DPH vlastními zdroji,
ČSOBL na 60 měsíců a NRB celkem na 72 měsíců s odkladem
splátek 12 měsíců, Rodinný podnik => bezúročné financování
Klient:Úklidová firma s.r.o.
Zdroj:
NRB*
ČSOBL**
Výše plateb (CZK)
Podíl Délka (M) Odklad (M) Podíl
Délka (M)
Popis procesu financování/splácení 40,00%
60
12
60,00%
60
Výše úvěru
1 560 000
2 340 000
Splátky:
1 - 12
0
44 481
13 - 60
26 000
44 481
61 - 72
26 000
0
Ušetření úroků / Vrácení úroků
219 241
328 862
0
Přeplatek klienta - cena financování
0
Celkové úrokové zatížení klienta
0,00%
*Splátky u ČMZRB jsou vždy v CZK
**Splátky u ČSOBL jsou bez pojištění
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Výše plateb v: CZK
CELKEM (vč. DPH)
Vlastní zdroje
DPH
819 000

4 719 000

0
0
0
0
0

44 481
70 481
26 000
548 103
0

EXPANZE úvěry : benefity pro klienta
Benefity pro klienta:
• v závislosti na výši a nastavení projektu až 0% úrok
• oproti dotacím jednodušší a levnější administrace bez nutnosti výběrového řízení na dodavatele
• možnost financování části DPH
• významná časová úspora: celková délka zpracování žádosti cca do 6 týdnů
• vysoká pravděpodobnost získání podpory
• administrativa: řada formulářů + podnikatelský záměr => pro klienta 1 vyplněný dotazník
• zpracování žádosti a jejích příloh prostřednictvím ČSOBL ZDARMA

Zvláštní podporované aktivity: kůrovec, rodinný podnik, uhelné regiony
Podmínky Zvláštních podporovaných aktivit:
• příspěvek až 15% úvěru (klasická Expanze až 10 %)
• max. příspěvek až 4 mil. Kč (klasická Expanze max. 2 mil. Kč)
• příspěvek až po dobu 6 let (klasická Expanze po 4 roky)

KŮROVEC: pro lesníky včetně službařů, pily a prvotní zpracování dřeva z lesa (harvestory, lesnické traktory, pily)
Rodinný podnik: rodinná vazba a) mezi majiteli či b) majitel + zaměstnanec na HPP doba neurčitá. (celkově min. 54 % podíl)
Uhelné regiony: provozovna v Karlovarském, Ústeckém či Moravskoslezském kraji
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Děkujeme za pozornost a přejeme hezký zbytek dne!

Kontakt

Area: Business Unit Czech
Republic

Řízení obchodních vztahů s dodavateli:
Jakub Marek

Scope: passenger cars (M1) &
light commercial vehicles
(N1, i.e. below 3.5t)

mob: +420 731 423 982
e-mail: marekj@csobleasing.cz
Kontakt:
Centrum dotačního poradenství ČSOBL / CDP ČSOBL:
Ing. Pavlína Šiknerová

Ing. Martin Kvíz

mob: +420 736 513 554

mob: +420 731 533 028

e-mail: dotace@csobleasing.cz

Products: purpose loans (incl.
financial leases),
(operational) leasing and
insurance.
Goal: update of sector trends,
insight in our portfolio,
targets 2030-2050 according
to our CCCA commitment, our
business approach.
SPOC: Robert Keller
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