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Prevádzkové financovanie
Vaše vydané faktúry preplatíme až do výšky 
90% ihneď po ich vystavení
Môžete tak okamžite realizovať nové zákazky 
a navýšiť Váš obrat i zisk
Vaše platby budeme mať pod kontrolou on-line 
24 hodín denne

Financovanie s istotou úhrady
Prevezmeme riziko platobnej neschopnosti 
Vašich odberateľov
Nadštandardné tzv. bezregresné krytie vo výške 90% 
z celkovej čiastky faktúry
Všetko pod jednou strechou – financovanie 
i zabezpečenie rizík

Štruktúrované financovanie
Využite prémiové riešenia pre rastúce firmy 
so stálymi odberateľmi
Financovanie výrobného cyklu na mieru
Možnosť získania skont a objemových bonusov
od Vašich dodávateľov za včasné platby

Exportné financovanie
Nebojte sa nových trhov, legislatívnych
a jazykových bariér, konverzie mien
Preveríme bonitu Vašich zahraničných zákazníkov 
v reálnom čase
Sme v 14-tich krajinách a celosvetovo zabezpečíme 
spoľahlivý spôsob inkasa pohľadávok

€

PONUKA FINANCOVANIA



KONTAKTUJTE NÁS

ČO HOVORIA NAŠI KLIENTI

Výrobná spoločnosť, Nitra

(prieskum IPSOS pre Bibby Financial Services)

90% Zhoršenie 
platobnej morálky 

odberateľov

„Tlak konkurencie na trhu nás núti vystavovať faktúry odberateľom so 
šesťdesiatdňovou dobou splatnosti. Takáto situácia negatívne ovplyvňovala 
cash-flow našej firmy. Vďaka spolupráci s Bibby Financial Services máme faktúry 
preplatené v priebehu jedného dňa a dlhšiu dobu splatnosti sme naopak využili ako 
našu konkurenčnú výhodu.“
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E.:  slovakia@bibbyfinancialservices.com
W: www.bibbyfinancialservices.sk

NAJČASTEJŠIE RIZIKÁ  MALÝCH A STREDNÝCH FIRIEM 

VÁM POMÔŽEME VYRIEŠIŤ

Krok 3:
Úhrada od zákazníka

Hneď ako nám Váš 
klient uhradí faktúru 

Vám doplatok 
posielame na účet.

Krok 1:
Faktúra

Po dodaní tovaru 
alebo služby svojmu 
zákazníkovi zašlete 

kópiu faktúr do Bibby.

Krok 2:
Peniaze na účte

Na Váš účet zašleme 
zálohu až do výšky 

90% v priebehu 
24 hodín.

83% Dlhé 
splatnosti 

pohľadávok

83%

80% Strata 
hlavného 

odberateľa

80%

75% Nespoľahlivé 
informácie 

o odberateľoch

75%

67% Nedostatok 
prevádzkových 

zdrojov

67%

64% Krátke 
splatnosti 
záväzkov

64%

PREVÁDZKOVÉ FINANCOVANIE V 3 KROKOCH

90%


