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Wasa Kredit är ett finansbolag inom läns
försäkringsgruppen. 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.



Vad är hyra?
Att hyra är fördelaktigt när man vill åt 
nyttjandet eller funktionen men inte vill 
äga utrustningen. Wasa Kredit köper 
utrustningen av leverantören och hyr 
sedan ut utrustningen till företagaren. 
Med ett hyresavtal får du som företagare 
möjlighet att byta eller komplettera utrust-
ningen under pågående hyrestid. Ju längre 
tid avtalet löper, desto större utrymme 
finns det för uppgradering. 

Efter hyrestidens slut kan företaget 
välja mellan att förlänga avtalet och hyra 
vidare eller lämna tillbaka utrustningen 
till leverantören. Hyresavtal har till skill-
nad från leasing inget restvärde. 

Vad kan hyras?
Du kan hyra lös egendom som exempelvis 
kontorsmaskiner. Med lös egendom menas 
objekt som inte ingår i en fastighet eller är 
en del av annan utrustning. Kaffemaski-
ner, datorer och kopieringsmaskiner är 
vanliga hyresobjekt. 

Varför ska jag välja att hyra?
Med hyra kan du fördela kostnaderna över 
tiden och samtidigt skapa en bra bas för 
nya framtida investeringar. Eftersom hyra 
inte binder upp företagets egna kapital 
låser du som företagare inte upp ditt  
kreditutrymme. Hyran är skattemässigt 
avdragsgill, det vill säga den dras som en 
kostnad. Hyran påverkar endast resultat-
räkningen eftersom utrustningen inte tas 
upp som en tillgång i balansräkningen. 
Hyran är normalt lika stor under hela 
avtalstiden och är därför lätt att budgetera 
och kan anpassas till intäkterna. 

Snabbt. Du får förslag på 
månads kostnad direkt av din 
leverantör. I många fall kan  
leverans av objektet ske direkt.

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

Enkelt. Leverantören ordnar allt 
med din finansiering. Wasa Kredit 
ordnar allt kring faktureringen.

Snabba fördelar för dig som är kund: 
•	 Hela	hyran	är	avdragsgill,	det	vill	säga	

dras som en kostnad.
•	 Hyran	är	lätt	att	budgetera	och	kan	

an passas till intäkterna. 
•	 Du	behåller	likviditeten	och	binder	inte	

kapital. 
•	 Du	fördelar	kostnaderna	över	tiden.
•	 Du	kan	finansiera	upp	till	100	procent	 

av ett objekt. 

Fråga din leverantör efter konkreta finansie-
ringsförslag. Du får en skräddarsydd finan-
sieringslösning anpassad efter dina specifika 
behov.


