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vznikla spoločná produktová rada Truck
Lease ako aj kooperácia s dílermi značky
IVECO. Dôležitým a významným faktorom
pri financovaní nákladných automobilov
je kvalifikovaný personál a skúsenosti pri
servisovaní klientely.
HODNOTA ZNAČKY

INOVÁCIE

HISTÓRIA
Spoločnosť
IMPULS-LEASING
Slovakia s. r. o. je
dcérskou firmou
IMPULS-LEASING
International
GmbH a RaiffeisenIMPULS-Holding
GmbH so sídlom
v Rakúsku patriacich
nadnárodnej
bankovej skupine
RAIFFEISEN
LANDESBANK
Oberösterreich.
Spoločnosť
bola založená
v roku 2007.
IMPULS-LEASING
International GmbH
založila spoločnosti
v krajinách: Slovensko, Poľsko, Rumunsko,
Chorvátsko. Do skupiny patria aj Česko,
Rakúsko a Nemecko, zastrešené
spoločnosťou Raiffeisein-IMPULS-Holding
GmbH. Od začiatku svojej činnosti
je firma etablovaná ako univerzálna
lízingová spoločnosť financujúca všetky
komodity hnuteľného majetku. Produkty
distribuuje prostredníctvom piatich
regionálnych riaditeľstiev a sieťou
jedenástich výhradných obchodných
zastúpení.
Po založení sa značka IMPULS-LEASING
Slovakia vo veľmi krátkom čase umiestnila
v TOP 10 najväčších lízingových
spoločností a momentálne má približne 5 %
podiel na lízingovom trhu.
Rok 2008 bol pre spoločnosť IMPULSLEASING Slovakia významný hneď dvoma
udalosťami. IMPULS-LEASING Slovakia
založila svoju dcérsku spoločnosť IMPULSLEASING Services s. r. o., ktorá ponúka
komplexné služby poistného makléra
s licenciou Národnej banky Slovenska
(NBS). V tom istom roku spoločnosť
podpísala zmluvu o spolupráci
s Poľnohospodárskou platobnou
agentúrou na financovanie agrotechniky
za podpory eurofondov.
IMPULS-LEASING Slovakia sa v roku 2009
stala členom Asociácie leasingových
spoločností. V posledných rokoch má
zastúpenie aj v predsedníctve tejto
stavovskej organizácie.
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Po roku 2010 aktivity spoločnosti priniesli
svoje ovocie vo forme kooperácií
a zavedenia brandových financovaní.
Spolu s dodávateľom nákladných
automobilov DAF v roku 2011 zaviedla
produkt „TRUCK LEASE“.
„V koperácii so spoločnosťou Summit
Motors Slovakia sme v roku 2012 zaviedli
značkové financovanie ‚Summit
Finance powered by IMPULS-LEASING‘.
S importérom značky Ford sme tak na
spoluprácu veľmi pyšní.“
Po zmenách v legislatíve v roku 2015
prebrala kontrolnú funkciu nad inštitúciami
poskytujúcimi úvery spotrebiteľom NBS.
Bolo nutné zaviesť procesy, vytvoriť
dokumentáciu, kontrolné mechanizmy
definované zákonom. Túto náročnú úlohu
sa nám podarilo splniť v prvom možnom
termíne. IMPULS-LEASING Slovakia
ako jedna z prvých spoločností
získala licenciu NBS na poskytovanie
spotrebiteľských úverov.
IMPULS-LEASING Slovakia sa v roku 2016
zaradil medzi 100-miliónové lízingové
spoločnosti, čo znamená, že sme prekročili
obrat 104 miliónov eur. V ratingu lízingových
spoločností sme sa posunuli na 7. miesto.
Od mája 2016 sídli spoločnosť
v priestoroch Carlton Savoy Offices
na ulici Mostová 2, kde ponúka svojim
klientom ľahko dostupné, príjemné
a reprezentatívne priestory s možnosťou
pohodlného parkovania.

IMPULS-LEASING
Slovakia vstúpil
na slovenský trh
v období, keď
bol vyprofilovaný
a väčšina lízingových
spoločností sa
etablovala už pred
rokom 2000. Získať
miesto v takomto
prostredí je zložitý
proces, ale zároveň
aj výzva pre tím
kolegov, ktorí sa tejto
úlohy zhostili. Získať
dôveru klientely
je najzložitejším
krokom, veď „koniec
koncov požičiavame
peniaze“. Okrem
produktov a služieb
sme chceli predstaviť aj nový pohľad
na komunikáciu s klientmi.
V roku 2012 IMPULS-LEASING
Slovakia vytvoril a dal si patentovať,
pravdepodobne ako jediná lízingová
spoločnosť, vlastného maskota „Pulza“,
ktorý sa pravidelne prostredníctvom
reklám prihovára potenciálnym klientom.
V poslednom období mali lízingové
spoločnosti mnoho práce s adaptáciou
svojich produktov na legislatívne zmeny.
„Veríme, že v nasledujúcom období
budeme môcť viac energie venovať našim
klientom, príprave produktov s cieľom
zjednodušenia, uľahčenia a sprístupnenia
pre realizáciu ich investičných zámerov.“
IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o.
kopíruje celkový trh s 45 % podielom
osobných automobilov, 37 % podielom
nákladných automobilov a takmer 18 %
podielom technológií. Vysoký podiel
osobných automobilov v celkovom
portfóliu spoločnosti vyplýva z dvoch
faktorov. Prvým je značkové financovanie
„Summit Finance powered by IMPULSLEASING Slovakia s. r. o.“, ktoré značka
vytvorila v spolupráci s importérom Ford
pre Slovensko – spoločnosťou Summit
Motors Slovakia s. r. o. Druhým faktorom
sú produkty ušité na mieru dodávateľom
a zákazníkom tejto komodity. Úspech
financovania nákladných automobilov
je predovšetkým významným dielom
spolupráce s importérom značky DAF, kde

Strategickým zámerom spoločnosti
je z pohľadu finančných produktov
univerzálnosť pre čo najširšiu škálu klientely.
Preto kladie IMPULS-LEASING Slovakia
dôraz na zabezpečenie potrieb všetkých
klientských skupín. Svojim klientom ponúka
finančný lízing, operatívny lízing pre
osobné aj nákladné automobily, úvery,
financovanie pre spotrebiteľov
a splátkový predaj.
V spolupráci s dodávateľmi, predovšetkým
osobných vozidiel, má v štandardnej
ponuke produkty ako obľúbené
financovanie na „tretinky, štvrtinky
a pätinky“. V segmente nákladných
vozidiel sa v poslednom období tešia
veľkému záujmu produkty so zvýšenou
poslednou splátkou. Pri ich tvorbe
bol základný cieľ znížiť mesačné splátky
na minimálnu možnú úroveň, a tým
zabezpečiť konkurencieschopnosť
slovenských prepravcov.
V oblasti financovania technológií sú
pre klienta dôležité produkty financované
s podporou eurofondov v spolupráci
s Poľnohospodárskou platobnou
agentúrou a Ministerstvom hospodárstva.
MARCOM
Spoločnosť sa zameriava predovšetkým
na imidžovú kampaň značky ako celku
a to vo vlastných megaboardových
kampaniach ako aj spoločne
s kooperačnými partnermi napríklad
značkou Ford. V marketingovej komunikácii
využíva synergický efekt v spojení so
športovými aktivitami. Komunikácia smerom
k zákazníkom je realizovaná dvomi
spôsobmi: pasívne – reklama na nosičoch
v najznámejších lyžiarskych strediskách
a kúpaliskách; aktívne – priamo na

športoviskách, reklamou na najprestížnejšej
hokejovej súťaži v Európe – KHL a logom
na špičkových pretekároch – Ivan Jakeš,
Martin Koiš. V roku 2015 spoločnosť
komunikovala smerom na klientov
agrosekotru alebo prostredníctvom
dodávateľov poľnohospodárskej
techniky vytvorenie špeciálneho produktu
prispôsobeného priamo konkrétnej výzve
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR na čerpanie eurofondov. Vďaka
tejto kampani značka zaznamenala nárast
o 150 % objemu financovania oproti
minulému roku.
SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ
PODNIKANIE
Hneď pri vstupe na slovenský trh
sme si v IMPULS-LEASING Slovakia
uvedomovali širšiu úlohu finančnej
inštitúcie a jej celospoločenského vplyvu
v rámci krajiny. „Vedeli sme, že je potrebné
a taktiež sme chceli podporovať
neziskové projekty, a tak aspoň malou
mierou prispieť na pomoc tým, ktorí sú
na ňu odkázaní. S cieľom využiť prostriedky
čo najefektívnejšie sme si definovali cieľové
skupiny hneď na začiatku.“
Spoločnosť zamerala svoju podporu
na slovenský šport a prostriedky určené
na pomoc sa rozhodla venovať deťom.
„Chceli sme, aby spoločnosť
IMPULS-LEASING Slovakia bola
známa ako dynamická, moderná, ale
aj stabilná značka, preto sme sa rozhodli
spojiť ju so športovým odvetvím ako je
hokej. Podporujeme HC Slovan Bratislava,
najstarší hokejový klub na Slovensku,
kde sme boli jedným zo sponzorov
v rokoch 2007 - 2013.“
Značka spolupracuje aj s jednotlivcami
v motošporte a to s mladým,
talentovaným a úspešným autopretekárom
Martinom Koišom a stálicou svetového
motorkárskeho neba, úspešným „dakaristom“
Ivanom Jakešom.
Svoju podporu venuje firma deťom
prostredníctvom dlhoročnej spolupráce
s organizáciu Úsmev ako dar, kde
sa podieľa na rôznych projektoch.

DIPL. ING. RADOVAN POLAKOVIČ
DR. HEINZ REINDL
KONATELIA

„IMPULS-LEASING Slovakia v roku 2007
začalo kreovať niekoľko lízingových
nadšencov, ktorí dodnes veria myšlienke,
že pracovať možno skutočne s radosťou.
V tomto období sme boli najmladšou
spoločnosťou na trhu, ale z našich
prepočtov vyplýva, že už vtedy sme mali
viac ako 150 rokov lízingových skúseností.
V ku 2017 sme s veľkou radosťou oslávili
10. výročie založenia spoločnosti.
Budovanie značky našej firmy nesieme
v duchu motta: chceme byť najlepší,
nie najväčší.“
ZNAČKA A ČÍSLA
❍❍ IMPULS-LEASING SLOVAKIA (ILS)
BOLA V PRVEJ SKUPINE FINANČNÝCH
INŠTITÚCIÍ, KTORÝM BOLA UDELENÁ
LICENCIA NBS PRE POSKYTOVANIE
SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROV
❍❍ ILS MÁ 5 REGIONÁLNYCH
RIADITEĽSTIEV: KOŠICE, BANSKÁ
BYSTRICA, ŽILINA, NITRA, BRATISLAVA
A 11 VÝHRADNÝCH OBCHODNÝCH
ZASTÚPENÍ
❍❍ 2011 – ZAVEDENIE ZNAČKOVÉHO
PRODUKTU TRUCK LEASE
❍❍ 2012 – JEDEN Z NAJVÝZNAMN EJŠÍCH
ROKOV – PREBEHLA 3. NAJVÄČŠIA
KAPITÁLOVÁ OPERÁCIA V TOMTO
ROKU NA SLOVENSKU, KEĎ ILS
PREVZALA PORTFÓLIO SUMMIT
FINANCE. BOLA PODPÍSANÁ
KOOPERAČNÁ DOHODA PRE VZNIK
„SUMMIT FINANCE POWERED BY
IMPULS-LEASING“
❍❍ 2016 – PREKROČENIE 100 MIL.
ROČNÉHO OBRATU (104 MIL. EUR)
❍❍ APRÍL 2017 – SPOLOČNOSŤ
IMPULS-LEASING OSLÁVILA 10.
VÝROČIE NA SLOVENSKOM TRHU
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