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კომპანიის შესახებ
2006 - პირველი დამოუკიდებელი, არა–საბანკო სალიზინგო კომპანია, “ალიანს

ჯგუფი ლიზინგი”დაფუძნდა “ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის” მიერ;

2011 - AGL გახდა პირველი სალიზინგო კომპანია ქვეყანაში, რომელმაც
საერთაშორისო სტანდარტის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა – ISO 9001
დანერგა;

2012 - AGL სალიზინგო მომსახურება თბილისის გარდა, ხელმისაწვდომი გახდა
რეგიონებშიც – ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდიდა წალკა.

2013 – AGL სალიზინგო მომსახურება ხელმისაწვდომი გახდა რუსთავში

2006 - პირველი დამოუკიდებელი, არა–საბანკო სალიზინგო კომპანია, “ალიანს
ჯგუფი ლიზინგი”დაფუძნდა “ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის” მიერ;

2011 - AGL გახდა პირველი სალიზინგო კომპანია ქვეყანაში, რომელმაც
საერთაშორისო სტანდარტის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა – ISO 9001
დანერგა;

2012 - AGL სალიზინგო მომსახურება თბილისის გარდა, ხელმისაწვდომი გახდა
რეგიონებშიც – ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდიდა წალკა.

2013 – AGL სალიზინგო მომსახურება ხელმისაწვდომი გახდა რუსთავში
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დაფინანსებული პროექტები

2006-2013 წლებში, AGL–ს მიერ დაფინანსდა 4,000–მდე
კლიენტი შემდეგ სექტორებში:

• სოფლის მეურნეობა

• ტრანსპორტირება

• სამედიცინო

• საფინანსო

• ვაჭრობა

•დისტრიბუცია

• ენერგეტიკა

• განათლება

• მომსახურეობა

• ავტო

• მრეწველობა

• მშენებლობა

• ტელეკომუნიკაცია

• სოფლის მეურნეობა

• ტრანსპორტირება

• სამედიცინო

• საფინანსო

• ვაჭრობა

•დისტრიბუცია

• ენერგეტიკა

• განათლება

• მომსახურეობა

• ავტო

• მრეწველობა

• მშენებლობა

• ტელეკომუნიკაცია
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რატომ ლიზინგი?

ს ე ს ხ ილ ი ზ ი ნ გ ი

 რთული პროცედურები

 მოითხოვება გირაო

 მხოლოდ სტანდარტული

გადახდები

 საგადასახადო ხარჯები

 ვალდებულებების

მნიშვნელოვანი ზრდა

 არამიზნობრივი დაფინანსება

 მეტად ხელმისაწვდომი

 არ მოითხოვება გირაო

 მოქნილი გადახდები

 შემცირებული საგადასახადო

ხარჯები

 მეტი საბრუნავი ფულადი სახსრები

 სრული მხარდაჭერა

მომწოდებელთან
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 რთული პროცედურები

 მოითხოვება გირაო

 მხოლოდ სტანდარტული

გადახდები

 საგადასახადო ხარჯები

 ვალდებულებების

მნიშვნელოვანი ზრდა

 არამიზნობრივი დაფინანსება

 მეტად ხელმისაწვდომი

 არ მოითხოვება გირაო

 მოქნილი გადახდები

 შემცირებული საგადასახადო

ხარჯები

 მეტი საბრუნავი ფულადი სახსრები

 სრული მხარდაჭერა

მომწოდებელთან



სამედიცინო აღჭურვილობის ექსპრეს მიკროლიზინგი

საშუალო და მცირე ფასიანი სამედიცინო აღჭურვილობის ლიზინგი
გამარტივებული პირობებით:

 ლიზინგის თანხა: 1,000-ლარიდან 10 000ლარამდე

 ვადა: 13-დან 24 თვემდე

 მინიმალური პირველადი შენატანი:
ღირებულების 30%

დაფინასნება 1 სამუშაო დღეში
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საშუალო და მცირე ფასიანი სამედიცინო აღჭურვილობის ლიზინგი
გამარტივებული პირობებით:

 ლიზინგის თანხა: 1,000-ლარიდან 10 000ლარამდე

 ვადა: 13-დან 24 თვემდე

 მინიმალური პირველადი შენატანი:
ღირებულების 30%

დაფინასნება 1 სამუშაო დღეში



სამედიცინო აღჭურვილობის კორპორატიულილიზინგი

სამედიცინო და ესთეტიკური კლინიკებისთვის ძირითადი და დამხმარე
აღჭურვილობის გრძელვადიანი ლიზინგი,ლიზინგის საგნის მუდმივი
განახლების შესაძლებლობით

 ლიზინგის თანხა: 10,000ლარიდან ზემოთ

 ვადა: 13-დან 60 თვემდე

 მინიმალური პირველადი შენატანი:
კომიტეტთან შეთანხმებით

საჭიროებს კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შესწავლას
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სამედიცინო და ესთეტიკური კლინიკებისთვის ძირითადი და დამხმარე
აღჭურვილობის გრძელვადიანი ლიზინგი,ლიზინგის საგნის მუდმივი
განახლების შესაძლებლობით

 ლიზინგის თანხა: 10,000ლარიდან ზემოთ

 ვადა: 13-დან 60 თვემდე

 მინიმალური პირველადი შენატანი:
კომიტეტთან შეთანხმებით

საჭიროებს კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შესწავლას
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ლიზინგის ზოგადი პირობები

ლიზინგის თანხა: 1,000ლარიდან

 ვადა: 13-დან 60 თვემდე

 ვალუტა:ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

 საშუალო წლიური გაძვირება: 5%–დან 14%–მდე

 მინიმალური თანამონაწილეობა: 10%-დან

ლიზინგის საგანი იზღვევა ლიზინგის მთლიან ვადაზე
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ლიზინგის თანხა: 1,000ლარიდან

 ვადა: 13-დან 60 თვემდე

 ვალუტა:ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

 საშუალო წლიური გაძვირება: 5%–დან 14%–მდე

 მინიმალური თანამონაწილეობა: 10%-დან

ლიზინგის საგანი იზღვევა ლიზინგის მთლიან ვადაზე



ღირებულება (ლარი)                            10,000
პირველადი შენატანი 30% (ლარი) 3,280
ვადა (თვე)                                              13         18         24
ყოველთვიური გადასახადი (ლარი) 665 514 417

ღირებულება (ლარი) 100,000
პირველადი შენატანი 25% (ლარი) 25,750
ვადა (თვე)                                               13 36 60
ყოველთვიური გადასახადი (ლარი) 6,749 3,052 2,268

*გადახდებში შედის 1 წლის დაზღვევა

ლიზინგით სარგებლობის მაგალითი
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ღირებულება (ლარი) 100,000
პირველადი შენატანი 25% (ლარი) 25,750
ვადა (თვე)                                               13 36 60
ყოველთვიური გადასახადი (ლარი) 6,749 3,052 2,268

*გადახდებში შედის 1 წლის დაზღვევა



სხვა პროდუქტები

 კორპორატიული ფინანსური ლიზინგი

 ექსპრეს მიკრო ლიზინგი

 ავტო ლიზინგი

 ექსპრეს ავტო ლიზინგი

 საოპერაციო ავტო ლიზინგი

 ავტომანქანის უკულიზინგი

 აგრო ლიზინგი
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 კორპორატიული ფინანსური ლიზინგი

 ექსპრეს მიკრო ლიზინგი

 ავტო ლიზინგი

 ექსპრეს ავტო ლიზინგი

 საოპერაციო ავტო ლიზინგი

 ავტომანქანის უკულიზინგი

 აგრო ლიზინგი



გახდით ჩვენი პარტნიორი!

ალიანს ჯგუფი ლიზინგი (AGL)
მისამართი: 47/57 მ. კოსტავას გამზ.

0179თბილისი, საქართველო
ტელ: (+995 32) 219 77 77

ელ–ფოსტა: leasing@agl.ge

ვებ–გვერდი: www.agl.ge
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