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1. Ce este leasingul financiar?

Este o formă de finanțare
care are la bază un sistem de plăți succesive, 

sub forma unor rate lunare, semestriale sau sezoniere, 
în funcție de specificul companiei tale. 

Un contract de leasing financiar
poate fi încheiat pe o durată minimă de 12 luni. 

La finalul perioadei contractuale și după
plata tuturor sumelor datorate către finanțator și asigurator,

vei deveni proprietarul bunurilor finanțate.



https://www.otp-leasing.ro/contact/ 

2. Care sunt bunurile pentru care
     pot obține finanțare?
Principalele categorii de bunuri pentru care

OTP Leasing acordă finanțare sunt:

Pentru toate categoriile de bunuri,
poți aplica online. Dacă echipamentul

sau utilajul pentru care dorești 
să obții finanțare, nu se regăsește

în niciuna din categoriile existente pe site,
scrie-ne, iar noi vom găsi soluția potrivită pentru tine. 

• autoturisme 
• vehicule comerciale
• utilaje și echipamente 

agricole 

• camioane
• autoutilitare
• sau utilaje

construcții

https://www.otp-leasing.ro/solutii-leasing-financiar/
https://www.otp-leasing.ro/contact/
https://www.otp-leasing.ro/calculator-leasing/


3. Cum verific dacă este eligibilă
     compania mea pentru
     leasing financiar?
Poți consulta calculatorul online pentru leasing financiar, serviciul este disponibil pe 
site-ul OTP Leasing și este gratuit.

Vei primi pe loc o estimare a costului total al finanțării 
bunurilor. Vei afla avansul minim, perioada maximă de contract 
și costurile totale la care ar trebui să te aștepți. 

Mai mult, vor fi afișate și informații precum valoarea ratei 
lunare, avansul, valoarea reziduală, dobânzile sau comisioanele 
percepute. 

Și chatbotul nostru, Eliza, te poate ajuta cu o ofertă personalizată. Trebuie doar 
să completezi câteva date despre companie și detalii despre bunul pentru care 
dorești să obții finanțare. Dacă ai întrebări despre leasingul financiar, Eliza poate 
să îți ofere toate informațiile de care ai nevoie.

https://www.otp-leasing.ro/calculator-leasing/
https://www.otp-leasing.ro/
https://www.otp-leasing.ro/


4. Ce documente sunt necesare?

• Cerere de finanțare;
• Acord de consultare a bazei de date a
   Centralei Riscurilor Bancare;
• Factură proformă emisă de furnizor;

Administrative
• Copie după certificatul de 
    înmatriculare (CUI);
• Actul constitutiv;
• Copie a actului de identitate al 
    asociaților și administratorilor;

Acte Juridice
• Ultimul bilanț anual depus + 
    balanța aferentă acestuia;
• Ultima balanță închisă pentru 
    anul curent;

Acte Contabile

Pentru întocmirea unui contract de leasing financiar sunt necesare o serie de documente:



5. Ce informații se regăsesc în
     contractul de leasing?
Pe lângă informanțiile legate de finanțator și beneficiar, în contract sunt menționate și detaliile:

Perioada de finanțare1
O perioadă contractuală mai 
lungă înseamnă o rată mai 
mică, însă cu cât perioada 
contractuală este mai mare, 
cu atât se majorează și costul 
total plătit cu dobânda.

Trebuie să ai în vedere și eventualele costuri 
pentru întreținerea bunului. Pe toată perioada 
contractuală există obligativitatea încheierii 
unei polițe facultative (CASCO).

Avansul2
Pentru a încheia un contract de 
leasing financiar, trebuie să 
achiți la început un avans. 
Acesta reprezintă o parte din 
valoarea totală a bunului și 
începe de la 5% pentru anumite 
categorii de bunuri. Cu cât 
avansul este mai mare, cu atât 
rata lunară va fi mai mică. 

Valoarea reziduală3
Valoarea reziduală este parte 
din prețul total al bunului 
solicitat. Acest cost se achită 
de obicei la finalul perioadei 
contractuale, după plata 
ultimei rate. Ulterior se face 
transferul dreptului de 
proprietate asupra bunului 
către compania ta.



6. Ce alte beneficii pot avea?

OTP Leasing le oferă clienților beneficii personalizate, în funcție de specificul de activitate.

În acest context, îți poți crea un plan personalizat prin care să 
eliberezi și să utilizezi resursele financiare proprii într-un mod 
flexibil, dar și să le redirecționezi către dezvoltarea altor 
investiții sau proiecte personale. 

Pentru mai multe informații legate de soluțiile noastre de 
leasing, nu ezita să intri în legătură cu noi folosind datele de la 
secțiunea contact.

https://www.otp-leasing.ro/contact/


https://www.linkedin.com/company/otp-leasing-romania/

www.otp-leasing.ro

https://www.otp-leasing.ro/
https://www.facebook.com/OTPLeasingRomania
https://www.linkedin.com/company/otp-leasing-romania/
https://www.youtube.com/channel/UCDuxw2lbjI0aCUs7I2trSNA
https://instagram.com/otpleasingromania



