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Wasa Kredit är ett finansbolag inom läns
färsäkringsgruppen. Vi erbjuder finansierings
tjänster till företag och privatpersoner — främst
leasing, hyra och avbetalning. Vi arbetar dels
via våra samarbetspartners inom till exempel
bil-, dator-, fritid- och maskinhandeln, dels
direkt med våra företagskunder. Dessutom
erbjuder vi avbetalning, lån och kortkrediter till
privatpersoner.
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Vad är leasing?
Leasing är en form av långtidshyra där

du som företagare fördelar kostnaden

över tiden. Wasa Kredit äger objektet

medan företaget nyttjar det. Efter leasing

tidens slut får företaget ett erbjudande att

lösa avtalet till ett förutbestämt restvärde,

i regel 5 10 procent av finansierat belopp

vid tre ars leasing.

Vad kan leasas?
1 princip kan du leasa all utrustning som

räknas som lös egendom och som går att

skriva av. Verkstadsmaskiner, kontorsut

rustning och bilar är vanliga leasingobjekt.

Varför ska jag välja leasing?
Med leasing frigörs företagets eget kapital.

Du kan välja den utrustning du vill ha hos

en leverantör och vi köper den av leveran

tören. Vi leasar ut den till dig och du har

full nyttjanderätt medan Wasa Kredit äger

objektet.

Fördelar med leasing för
dig som är kund
• Leasingavgiften är lätt att budgetera och

kan anpassas till intäkterna.

• Hela leasingavgiften är avdragsgill, det

vill säga dras som en kostnad, vilket inne

bär minskad skatt.

• Med finansiering kan du behålla

likviditeten och binder inte kapital.

• Leasing fördelar kostnaderna över tiden.

• Du kan finansiera upp till 100 procent av

kostnaden av ett objekt.

Fråga din leverantör efter konkreta finansie

ringsförslag. Du får en skräddarsydd finan

sieringslösning anpassad efter dina specifika

behov.

Personligt. Leverantören hjälper dig
igenom hela affären. Har du frågor
kan du alltid ringa Wasa Kredit.

Snabbt. Du får förslag på
månadskostnad direkt av din
leverantör. 1 många fall kan
leverans av varan ske direkt.
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Enkelt. Leverantören ordnar allt
med din finansiering. Wasa Kredit
ordnar allt kring faktureringen.
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