eFactoring
kontrola Vašich pohledávek přes internet

Importní factoring
Erste v pomoci importům
do České republiky

Importní factoring
Možnost nákupu zboží od zahraničních
dodavatelů s odloženou splatností
faktur
– Požadujete po zahraničních dodavatelích odloženou
splatnost?
– Nechcete zvyšovat svou úvěrovou zátěž?
– Chcete minimalizovat administrativní a časovou
náročnost Vašich zahraničních nákupů?
– Hledáte rychlé a spolehlivé řešení pro Váš byznys?
Využijte Importní factoring, který Vám umožní nakupovat
zboží od zahraničních dodavatelů s odloženou splatností
faktur, aniž byste si otevírali u banky akreditiv, vystavovali
bankovní záruku nebo avalovali směnku.

Co Vám pomůžeme vyřešit?

Výhody z pohledu zahraničního dodavatele
− zrychlení peněžních toků – inkasujete od factoringové
společnosti zálohovou platbu ihned po vystavení
faktury
− ﬁnancování – nemusíte čekat na zaplacení od Vašich
odběratelů
− snížení administrativy spojené se správou a inkasem
pohledávek
− případné pojištění pohledávek

Jak funguje Importní factoring?
Z pohledu odběratele

S použitím Importního factoringu můžete objednávat
zboží běžným způsobem, s tím rozdílem, že k datu
splatnosti importních faktur je uhradíte přímo Erste
Factoringu místo zahraničním dodavatelům. Vaši
dodavatelé získají záruky svých budoucích příjmů a Vám
se podstatně sníží ﬁnanční náklady.
Zní na uvedené otázky Vaše odpověď „ano“?
− Zabýváte se dovozem a distribucí zahraničních výrobků
− Jste zahraničním dodavatelem zboží či služeb
exportujícím do České republiky?
− Jste zahraniční factoringová společnost ze země
dodavatele?

V takovém případě patříte mezi společnosti, kterým
Importní factoring dokáže významně pomoci.

Výhody Importního factoringu
Výhody z pohledu odběratele
− žádné dodatečné náklady
− žádné záruky
− ušetříte bankovní poplatky – jedná se o tuzemský
platební styk

1. Na začátku spolupráce nám poskytnete základní
informace o Vás a Vašich dodavatelích.
2. Na naše doporučení partnerská factoringová
společnost osloví Vašeho dodavatele s nabídkou
factoringové spolupráce a v případě dohody uzavře
smlouvu s Vaším zahraničním dodavatelem.
3. Poté si objednáváte zboží jako obvykle s tím, že k datu
splatnosti faktur platíte na náš účet, a nikoli
zahraničnímu odběrateli. Tímto způsobem máte
zaručenu kontinuitu dodávek zboží a zároveň Vám
nevznikají žádné náklady s touto službou.
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Z pohledu dodavatele
1. Na začátku spolupráce nám nebo factoringové
společnosti ve Vaší zemi poskytnete seznam
odběratelů v České republice.
2. V případě, že oslovíte Vaši tuzemskou factoringovou
společnost, začleněnou např. do mezinárodní sítě FCI
(Factors Chain International), ta se spojí s námi,
abychom mohli identiﬁkovat odběratele, prověřit jejich
bonitu a navrhnout odpovídající formu spolupráce.
3. Po podpisu smlouvy o factoringu běžným způsobem
fakturujete zboží či služby Vašim zahraničním
odběratelům s informací, že úhrady faktur mají být
poukazovány výhradně na účet Erste Factoringu.
4. Na základě řádného postoupení pohledávky Vám
factoringová společnost ihned uhradí až 90 % hodnoty
faktur, pečuje o pohledávky a po inkasu od českých
odběratelů vyrovná pohledávku do 100 % její hodnoty.
5. Při využití bezregresní formy factoringu
(s pojištěním pohledávek) Vám garantujeme zaplacení
až 100 % postoupené pohledávky, a to při určité
formě spolupráce (FCI) maximálně do 90 dnů po
splatnosti v případě platební nevůle či neschopnosti
pojištěného odběratele.

Země, ze kterých je možné zabezpečovat dovoz
prostřednictvím factoringu
Argentina
Arménie
Austrálie
Rakousko
Bělorusko
Belgie
Bolívie
Brazílie
Bulharsko
Kanada
Kolumbie
Kostarika
Chorvatsko
Kypr
Dánsko
Ekvádor
Egypt
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Hongkong
Honduras
Maďarsko
Chile
Čína
Indie
Indonésie
Izrael
Itálie
Japonsko
Jordánsko
Keňa
Jižní Korea
Lotyšsko

Libanon
Litva
Lucembursko
Malajsie
Malta
Mauricius
Mexiko
Moldávie
Černá Hora
Maroko
Nizozemsko
Norsko
Panama
Peru
Polsko
Portugalsko
Katar
Rumunsko
Rusko
Srbsko
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Jižní Afrika
Španělsko
Srí Lanka
Tchji-wan
Thajsko
Tunisko
Turecko
USA
Ukrajina
SAE
Velká Británie
Uruguay
Vietnam

Uvedený seznam zemí je průběžně aktualizován.
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Erste Factoring disponuje sítí regionálních obchodních manažerů po celé České republice. Naši pracovníci jsou připraveni
s Vámi projednat podmínky možné spolupráce a budou Vám k dispozici v čase a místě, které Vám budou vyhovovat. Aktuální
jména obchodních manažerů naleznete na: www.erstefactoring.cz.
tel.: 956 770 732
602 268 944
tel.: 956 770 733
724 965 813
tel.: 956 770 734
602 644 560

Liberec
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Karlovy Vary

Praha
Pardubice
Ostrava

Plzeň
Olomouc

Jihlava

České Budějovice

Brno

Zlín
tel.: 596 883 390
602 644 540

tel.: 602 208 809
tel.: 602 615 138

Kontaktujte nás
Erste Factoring
Factoring České spořitelny, a. s.
Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4
tel.: +420 956 770 711
fax: +420 956 641 614
e-mail: marketing@erstefactoring.cz
Informace o našich službách v oblasti mezinárodního
factoringu na Slovensku, v Rakousku, Chorvatsku,
Maďarsku a Rumunsku získáte v oddělení mezinárodního
factoringu na telefonním čísle: +420 956 770 751.

Regionální korporátní centra
Podrobnější informace o factoringu Vám rádi poskytneme
i v regionálních korporátních centrech Erste Corporate
Banking v těchto městech:
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Jihlava
Liberec
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Plzeň
Praha 1
Praha 4
Praha 5
Praha 8
Ústí nad Labem
Zlín

Factoring České spořitelny dlouhodobě ﬁnančně podporuje Palatu – Domov pro zrakově postižené v Praze 5.
Tento domov poskytuje sociální služby formou celoročního pobytu více než sto padesáti občanům, převážně seniorům, se zrakovým
postižením.

Služba Erste Factoring je obchodní značka společnosti
Factoring České spořitelny, a. s. Služba Erste Corporate Banking
je poskytována Českou spořitelnou, a. s.
www.erstefactoring.cz
www.erstecorporatebanking.cz

Tento materiál má za cíl upozornit na služby a produkty v něm uvedené
a není závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky
účastníků. Jakékoli kopírování, šíření či využívání obsahu nebo jeho
částí bez výslovného souhlasu České spořitelny je zakázáno.

