FINANCOVÁNÍ VAŠICH POHLEDÁVEK ZA TUZEMSKÝMI ODBĚRATELI

Tuzemský
factoring

Člen skupiny Erste

Tuzemský factoring
Financování, zajištění rizika i správa a inkaso pohledávek
za Vašimi tuzemskými odběrateli

– Požadují Vaši odběratelé hladkou platbu nebo
odloženou splatnost?
– Nabízí Vaše konkurence lepší platební podmínky?
– Omezují odložené splatnosti Vaše finanční toky?
– Chcete být chráněni před platební neschopností
Vašich odběratelů?
– Zabírají Vám správa a inkaso pohledávek příliš
času a nákladů?
Využijte tuzemský factoring, který Vám zajistí
okamžité profinancování Vašich pohledávek za
tuzemskými odběrateli, jejich důslednou správu
a případně pojištění.

Co Vám pomůžeme vyřešit?
Tuzemský factoring je komplexní finanční služba
zaměřená na urychlení Vašich hotovostních toků
zpomalených v důsledku prodeje s odloženou
splatností:
– umožní Váš další růst
– ušetří administrativní náklady s vymáháním
pohledávek
– zajistí Vaše rizika z případného nezaplacení
odběrateli
Zní Vaše odpověď na uvedené otázky „ano“?
– Máte odběratele, kterým pravidelně dodáváte?
– Prodáváte nebo Vaši odběratelé od Vás
požadují prodávat s odloženou splatností
30–150 dní?
– Máte více odběratelů s rovnoměrnými
dodávkami?
– Používáte hladkou platbu jako platební
podmínku?
– Dosahujete ročního obratu alespoň
20 milionů Kč?
– Jste přímým prodávajícím?

Výhody tuzemského factoringu
Věnujte se plně podnikatelským aktivitám a růstu
své společnosti a přenechejte správu a financování
pohledávek nejzkušenějším odborníkům
na českém trhu.
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Okamžitá hotovost
Až 90 % hodnoty postoupených pohledávek
k dispozici zpravidla do 24 hodin po obdržení řádně
postoupených pohledávek na Factoring České
spořitelny.
Ochrana před platební neschopností
V případě, že Vaši odběratelé nebudou schopni
uhradit pohledávku z titulu platební neschopnosti
či nevůle a využíváte bezregresní factoring, uhradí
Vám Factoring České spořitelny tuto pohledávku
v dohodnuté výši.
Správa a inkaso pohledávek
Komplexní správa pohledávek se zajištěním
upomínání až po případné vymáhání.
eFactoring
Internetové řešení poskytující Vám on-line přístup
k přehledům sald pohledávek, statistikám a
dalším datům factoringové spolupráce.
Flexibilní financování
Dostupnost finančních zdrojů je přímo úměrná
Vašim prodejům, to znamená, že se zvyšováním
prodeje roste i objem peněz, které od nás máte
k dispozici.
Nenavyšování úvěrové angažovanosti
Čerpání finančních zdrojů prostřednictvím
bezregresního factoringu nezvyšuje cizí zdroje
Vaší společnosti.
ediFactoring
Moderní digitální služba factoringového
financování s podporou elektronické výměny
dokumentů EDI.
– Zefektivnění factoringového procesu
– Rychlé a moderní financování
– Elektronická fakturace
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Výrobky a služby, faktura
Plná podpora automatizovaného procesu oběhu dokladů díky EDI řešení.*
1. FAKTURA

1

Dodavatel

eFactoring
3. PLATBA VE
SPLATNOSTI

2. ZÁLOHOVÁ
PLATBA
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Odběratelé

4. VYROVNÁNÍ
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Rámcová
factoringová
smlouva

Platba

Jak funguje tuzemský factoring?

Jaké jsou náklady?

1. Běžným způsobem fakturujete zboží či službu
Vašemu odběrateli s informací, že úhrady faktur
mají být poukazovány výhradně na účet Factoringu
České spořitelny.
2. Pohledávky – faktury spolu s průvodními doklady
postoupíte Factoringu České spořitelny.
3. Oproti řádně postoupeným pohledávkám Vám
uhradíme až 90 % hodnoty, a to obvykle do 24 hodin.
4. Po obdržení inkasa od Vašeho odběratele Vám
vyrovnáme pohledávku do 100 % její hodnoty.

Náklady se skládají ze dvou základních složek, a to
factoringového poplatku a úrokové sazby.
Factoringový poplatek zahrnuje náklady spojené
s prověřením, správou pohledávek a zajištěním
Vašich obchodů proti platební neschopnosti či nevůli
odběratelů, přičemž výše poplatku je úměrná:
– stupni rizika dodavatele a platební schopnosti
odběratelů
– celkovému objemu Vašich prodejů realizovaných
přes factoring
Úroková sazba se pohybuje na obvyklé bankovní
úrovni, kterou aplikují banky při poskytování
krátkodobých úvěrů. Úrok je vypočítáván ze
skutečně využitých finančních zdrojů v daném
období.

Rozdíl mezi bezregresním
a regresním factoringem?
Smlouva o factoringu může být uzavřena mezi Vámi
a Factoringem České spořitelny jako:
– bezregresní (tj. bez zpětného postihu na klienta),
kdy ručení za případné neplnění ze strany odběratele
v důsledku jeho platební neschopnosti či nevůle
přebírá v dohodnuté míře Factoring České spořitelny
– regresní (tj. se zpětným dopadem na klienta),
kdy ručení za případné neplnění ze strany
odběratele v důsledku jeho platební neschopnosti
či nevůle zůstává v plné výši na klientovi

Jak začít?
– Zašlete nám přehled Vašich odběratelů
navrhovaných na factoring na formuláři
Předběžný zájem o factoring (ke stažení na www.
factoringcs.cz) a my provedeme jejich analýzu.
– Na základě vyhodnocení odběratelů Vám
navrhneme odpovídající formu spolupráce.
– Po podpisu smlouvy o factoringu budete
zaškoleni odborným pracovníkem a obdržíte
kompletní instrukce pro expedici a postupování
pohledávek.
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Kontaktujte nás

Factoring České spořitelny 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.factoringcs.cz.

tel.: 724 965 813

tel.: 602 644 560

Liberec
Ústí nad Labem
Hradec
Králové

Karlovy
Vary
Praha

Pardubice
Ostrava
Plzeň

Olomouc
Jihlava

tel.: 602 208 809

Zlín
České
Budějovice

tel.: 602 644 540

Brno

tel.: 602 268 944

tel.: 602 615 138

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@factoringcs.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: +420 956 770 750.

Člen Factors Chain International

Regionální korporátní centra
Podrobnější informace o factoringu
Vám rádi poskytneme i v regionálních korporátních
centrech České spořitelny v těchto městech:
Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava,
Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň,
Praha, Ústí nad Labem, Zlín

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

