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Erste Factoring
První v komplexní péči o pohledávky na míru

Být s Erste Corporate
Banking znamená být
na prvním místě
Vážení obchodní partneři,
rádi bychom Vás informovali, že Factoring České spořitelny, a. s., bude
od 1. září 2013 vystupovat nově pod značkou Erste Factoring. Tímto
krokem se Erste Factoring stává pevnou součástí týmu značky
korporátního bankovnictví Finanční skupiny České spořitelny – Erste
Corporate Banking. Nová značka nemá žádný vliv na obchodní vztahy,
právní název společnosti se nemění. Zároveň dochází k změně
obchodního názvu a značky společnosti S MORAVA Leasing, a. s.,
která bude vystupovat pod novým názvem Erste Leasing.

číslo 1
na českém trhu v objemu spravovaných
ﬁnančních prostředků ﬁremních
a institucionálních klientů

jeden ze dvou

Erste Factoring je se svým 35% podílem lídrem factoringového trhu
v České republice. Dlouhodobě nabízí srovnatelnou šíři specializovaných
služeb, jaké poskytují největší mezinárodní factoringové společnosti.
Jsme potěšeni, že přijetím nového názvu posílíme nejvýznamnější
středoevropskou finanční skupinu o factoringové služby nejvyšší kvality.

největších poskytovatelů úvěrů podnikatelům
a ﬁrmám v České republice

Pomůžeme Vám s řešením jakýchkoli potřeb Vaší firmy.

v objemu poskytnutých úvěrů určených
na ﬁnancování projektů výroby energie
z obnovitelných zdrojů (OZE)

Pod značkou Erste Vám nyní můžeme nabídnout nejširší produktovou
nabídku na českém trhu. Naše služby financování, správy a inkasa
pohledávek nebo ručení za nezaplacení vůči smluvně dohodnutým
odběratelům rozšiřujeme o další produkty firemního bankovnictví
podporující Váš růst a konkurenceschopnost na trhu.

lídr trhu

největší
obchodník s EUR/CZK

Vše Vám nyní dokážeme nabídnout pod jednou značkou, na jednom místě
a především s důkladnou znalostí Vašich individuálních potřeb.
Dovolte nám využít této příležitosti a vyjádřit Vám poděkování za využívání
Vašich služeb.

nejvyšší
úspěšnost získání dotace v podnikatelské sféře

D+0

Těšíme se na další úspěšnou spolupráci

zpracujeme tuzemské platby a platby
z EU/EHP připisujeme na účty v den obdržení

specializovaný tým
bankovních poradců poskytující poradenství
a strukturované ﬁnancování úzce zaměřené
na speciﬁcké průmyslové odvětví nebo inovační
projekty
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předsedkyně představenstva
a generální ředitelka

místopředseda představenstva
a náměstek generální ředitelky pro obchod

Ve všem, co děláme,
jste na prvním místě Vy

