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POZNAJ
FAKTORING
Prawidłowy poziom płynności finansowej firmy to
klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. Prowadzący
biznes wiedzą, że terminowe otrzymywanie środków
z wystawionych faktur to nie lada wyzwanie.
Faktoring przychodzi z pomocą przedsiębiorcom,
finansując ich faktury VAT do chwili uregulowania
należności przez kontrahenta.
Faktoring zapewni Państwa firmie natychmiastowy zastrzyk gotówki
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju biznesu.
• F aktoring gwarantuje finansowanie faktur zanim zostaną one
opłacone przez odbiorcę. Dzięki czemu przedsiębiorca może
efektywnie zarządzać bieżącą działalnością oraz płynnością
finansową firmy.
W naszym przewodniku wyjaśniamy, na czym polega faktoring i jak
mogłaby na nim skorzystać Twoja firma.

WWW.BIBBYFINANCIALSERVICES.PL

NA CZYM POLEGA
FAKTORING?
Istnieją dwa główne rodzaje finansowania faktur:
faktoring pełny oraz faktoring niepełny. Oba
narzędzia umożliwiają wykorzystanie do 90%
wartości wystawionej faktury już w ciągu 24
godzin od momentu jej wystawienia.
Dzięki temu przedsiębiorca szybciej zyskuje środki na
opłacenie własnych zobowiązań i rozwój biznesu. Gdy
klient firmy ureguluje należność, pozostała kwota trafia
do przedsiębiorcy po potrąceniu opłat wynikających
z korzystania z usługi.
Zasadnicza różnica między tymi produktami sprowadza się
do określenia, kto przejmuje ryzyko braku zapłaty przez
odbiorców usługi lub produktu. Gdy firma faktoringowa
bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów
swoich klientów, to ponosi tym samym odpowiedzialność
za wykup należności. Tego rodzaju usługę określa się
mianem faktoringu pełnego.

NA CZYM POLEGA FAKTORING?
Faktoring to bardzo atrakcyjna usługa dla małych i średnich firm, które
chcą zyskać dostęp do swoich środków nie obawiając się długich
terminów płatności czy zatorów płatniczych. Nasz zespół ds. kontroli
należności zajmuje się ściągnięciem należności z wystawionych faktur,
się na prowadzeniu
firmy.Twojej
Prostypozwalając
sposóbprzedsiębiorcy
na poprawęskupić
płynności
finansowej

FAKTORING

firmy poprzez odmrożenie gotówki z Twoich faktur!
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WYPŁACAMY
CI DO 90%
KWOTY FAKTURY
Księgujemy wierzytelności i
max w ciągu 24 godzin
wypłacamy
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FAKTURĘ VAT
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kopię faktury do Bibby
Financial Services
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MONITORUJEMY SPŁATĘ
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WYPŁACAMY
CI POZOSTAŁĄ
NALEŻNOŚĆ

Możesz skupić się na
prowadzeniu firmy

Po odliczeniu
prowizji i opłat

Faktoring zapewnia szybki dostęp do gotówki zablokowanej w fakturach, dzięki czemu możesz skoncentrować się na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.
WWW.BIBBYFINANCIALSERVICES.PL

800 224 229

www.bibbyfinancialservices.pl

KORZYŚCI
FAKTORINGU
Przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają
z faktoringu z różnych powodów.
Oto kilka z nich

POPRAWA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ BEZ WZROSTU ZADŁUŻENIA
Faktoring poprawia przepływy środków w firmie. Pozytywnie wpływa również na wskaźniki
finansowe, a przy tym nie obciąża bilansu poprzez dodatkowe zadłużenie.

WIĘCEJ CZASU I ŚRODKÓW NA POTRZEBY FIRMY
Przedsiębiorca zyskuje dostosowaną do swoich potrzeb usługę kontroli należności.
Dzięki czemu może poświęcić więcej czasu i energii na prowadzenie i rozwój firmy.

ZMINIMALIZOWANIE RYZYKA NIETERMINOWYCH PŁATNOŚCI
I NIEŚCIĄGALNYCH DŁUGÓW
Aby zabezpieczyć swoją firmę, przedsiębiorca może dodatkowo zdecydować się na ochronę
przed nieściągalnym zadłużeniem. Jest to usługa zwana jak faktoringiem pełnym.

NOWE MOŻLIWOŚCI
Dzięki poprawie płynności finansowej przed przedsiębiorcą otwierają się nowe możliwości –
przyjmowanie nowych zamówień, rozszerzenie działalności firmy, umocnienie sytuacji firmy
na rynku oraz inwestycje w dalszy rozwój prowadzonej działalności.

KORZYSTANIE Z RABATÓW OFEROWANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW
Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z upustów u swoich dostawców ze względu na większe
zamówienia lub wcześniejsze płatności, na które będą mogli sobie pozwolić.

MOŻLIWOŚĆ LEPSZEGO POZNANIA SWOICH KONTRAHENTÓW
Bibby Financial Services może udzielić przedsiębiorcom użytecznych informacji na temat sytuacji
finansowej ich klientów oraz potencjalnych kontrahentów. Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwo możne
pozyskać więcej nowych solidnych partnerów biznesowych i poprawić swoją pozycję na rynku.

WWW.BIBBYFINANCIALSERVICES.PL

POMOC
FINASOWA
W ROZWOJU
PRZEDSIĘBIRSTWA
START-UPY
Jednym z głównych wyzwań,
które stoją przed nowym na rynku
przedsiębiorcą, jest finansowe
zabezpieczenie biznesu.
Finansowanie faktur umożliwia
szybszy dostęp do gotówki
bez konieczności zadłużenia
przedsiębiorstwa. Dzięki
elastyczności faktoringu
prowadzący firmę może uzyskać
szybki dostęp do środków
i przeznaczyć je na zwiększenie
sprzedaży produktów i usług,
dzięki czemu rozwój działalności
staje się łatwiejszy.

FIRMY NASTAWIONE
NA ROZWÓJ

WKRACZANIE NA
NOWE RYNKI

Brak niezbędnych środków
często uniemożliwia rozwój firmy.
Finansowanie faktur pozwala
przedsiębiorcom realizować swoje
ambicje, gwarantując im dostęp
do środków, które mogą
zainwestować lub przeznaczyć
na rozwój działalności.

Eksport przynosi istotne korzyści,
jednak sprzedaż towarów i usług za
granicę może wiązać się z licznymi
wyzwaniami finansowymi.
Faktoring pomaga w radzeniu
sobie z nieoczekiwanymi
wydatkami – dzięki niemu firma
zyskuje dostęp do środków
zablokowanych w formie
niezapłaconych faktur.

WWW.BIBBYFINANCIALSERVICES.PL

NASZE PRODUKTY I USŁUGI
Będąc częścią Bibby Line Group, Bibby Financial Services (BFS)
jest wiodącym niezależnym partnerem finansowym dla ponad
10 000 firm na całym świecie. Mamy ponad 35-letnie
doświadczenie w dostarczaniu dopasowanych, elastycznych
rozwiązań finansowych dla firm w całej Europie, Ameryce
Północnej i Azji. Dzięki 40 lokalizacjom w 14 krajach zapewniamy
wszechstronne i specjalistyczne narzędzia finansowania
pozwalające firmom rozwijać się na rynkach krajowych jak
i międzynarodowych.
Informacje zawarte w niniejszym przewodniku podano w celach
orientacyjnych i nie mają one charakteru profesjonalnego
doradztwa. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług
finansowych należy zasięgnąć fachowej porady.
Jeśli są Państwo zainteresowani usługami Bibby Financial Services,
prosimy o kontakt z naszym zespołem specjalistów.
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