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Pressemeddelelse
Den stigende interesse for privatleasing af biler har fået foreningen Finans og Leasing til at
gå sammen om at skabe et fælles dokumentsæt for branchen.
Privatleasing er meget oppe i medierne i øjeblikket, og der spores generelt en øget interesse for
produktet hos landets forbrugere.
Foreningen Finans og Leasing kan også se klare perspektiver i privatleasing. Men foreningen har
sine forbehold. Privatleasing er et forholdsvis nyt fænomen i Danmark, der ikke direkte er
reguleret af lovgivning.
”Det er naturligvis meget fristende for vores medlemmer at tage fat på privatmarkedet, som er et
uopdyrket land, men produktet er langt fra klarlagt i detaljer. Og vi vil nødigt komme i en
situation, hvor leasingaftalen ikke er gennemarbejdet i forhold til forbrugeren”, siger Henrik
Bech-Hansen som formand for leasingsektoren i Finans og Leasing.
”Leasing som finansieringsløsning er blevet et anerkendt produkt og det gode image, som
branchen på erhvervsmarkedet har oplevet de senere år, har vi ingen interesse i at ødelægge med
at være for hurtigt ude med løsninger til privatmarkedet, som ikke er gennemtænkt”, fortsætter
Henrik Bech-Hansen.
Sammenlignes Danmark med udlandet og lande som USA, England og Tyskland er privatleasing
langt mere udbredt end i Danmark. Men der er nogle udfordringer både dokument-, kredit- og
skattemæssigt i Danmark, som skal afklares.
”Som forening har vi en interesse i at gøre det ret komplekse område så gennemskueligt som
muligt. Vi vil gerne sikre, at privatleasing bliver en god forretning for både kunden og
leasingselskaberne.” siger Henrik Bech-Hansen.
Foreningen har valgt at samarbejde med flere advokater, som er specialister inden for leasing og
finansiering. Foreningen har nu nedsat et udvalg, som en følge af den stigende interesse hos
forbrugerne, og forventer at have aftalegrundlaget på plads i efteråret.
For yderligere information kan sektorformand adm. direktør Henrik Bech-Hansen, kontaktes på
telefon 45 94 88 78, e-mail hbec@nordania.dk.
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