
Zarábajte
s faktoringom
Príručka pre obchodných partnerov



chcú stabilizovať cash-flow

chcú rýchle získať hotovosť za predaný tovar / služby

chcú sa chrániť pred rizikom platobnej neschopnosti

tuzemských a zahraničných odberateľov

chcú, aby niekto iný dohliadal na včasné vymáhanie

pohľadávok

plánujú spoluprácu s novými odberateľmi 

potrebujú finančné prostriedky na trvalé vyrovnanie

svojich záväzkov, napr. lízingu

plánujú expandovať do nových krajín alebo dodávať

novým zákazníkom

chcú získať skontá od dodávateľov za rýchlejšie platby

Naše služby ponúkame
predovšetkým malým a
stredným spoločnostiam,
ktoré:

77 % firiem má problém s včasnou
úhradou faktúr
Zdroj: Prieskum Bibby SMEs Indx - máj 2020



majú oneskorenie splácania lízingu a úveru

majú záporný vlastný kapitál

majú finančné ukazovatele pod normálom

majú zlú bilančnú štruktúru

majú krátku históriu

prechádzajú organizačnými zmenami alebo zmenami vlastníkov

majú obmedzené financovanie od banky alebo ich banka odmieta

musia poskytnúť banke ďalšie zabezpečenie

nemajú žiadnu bonitu

nemajú dostatok majetku na získanie pôžičky

vyčerpali limity v banke

pôsobia v odvetví, ktoré banky nechcú financovať

Akým spoločnostiam môže faktoring
pomôcť?

predávajú v B2B modeli (iným spoločnostiam)

predávajú tovar alebo služby stálym odberateľom

vystavujú faktúry so splatnosťou až 120 dní

majú mesačný obrat vo vystavených faktúrach cez 20 000 EUR

V Bibby Financial Services financujeme spoločnosti, ktoré:

Vieme financovať i podniky, ktoré:

Pre nás je dôležitá
bonita odberateľov našich

klientov, preto môžeme
financovať i spoločnosti

s dočasnými problémami
alebo start-upy.



Ako faktoring funguje?

Klient predá tovar alebo službu. Vystaví faktúru
odberateľovi a pošle nám jej kópiu.

Do 24 hodín uhradí Bibby Financial Services až 90 %
hodnoty faktúry na klientov účet.

Klientov odberateľ zaplatí faktúru nám a my zvyšok čiastky
po odčítaní poplatkov posielame na klientov účet.

Spustenie faktoringovej linky je rýchle a jednoduché.
Podpísaniu zmluvy predchádza predovšetkým kontrola
odberateľov.



Aké odvetvia
financujeme?

Bezregresný
faktoring

Skrytý
faktoring

Exportné
financovanie

Reverzné
financovanie

Autodoprava Personálne 
agentúry

Papierenský
priemysel

Export Potravinárstvo Nábytkárstvo

Veľkoobchod Start-upyVýroba
a strojárstvo

Druhy faktoringu

Regresný
faktoring

Pre spoločnosti,
ktoré chcú preplatiť
faktúry do 24 hodín
a zrýchliť tým tok

peňazí

Pre spoločnosti,
ktoré chcú znížiť

 riziko neuhradenia
 pohľadávok 
a poistiť sa

Pre spoločnosti,
ktoré chcú expandovať

do zahraničia
a nadviazať spoluprácu
s novými odberateľmi

Faktoringové
financovanie bez

informovania
odberateľa
o postúpení
pohľadávok

Pre spoločnosti,
ktoré chcú predĺžiť

splatnosti faktúr
od svojich

dodávateľov

a veľa
ďalších...



Ako oznámiť
potenciálneho klienta?

Pošlete nám základné informácie o klientovi
na broker@bfs.sk.

Predložíme ponuku, zhromaždíme
dokumenty potrebné na podpis zmluvy 
a po kladnom overení podpíšeme s klientom
faktoringovú zmluvu.

Zahájime financovanie odporučeného klienta.

Vyplatíme vám jednorazovú odmenu
a následne štvrťročnú províziu po celú dobu
spolupráce s odporučeným klientom,
maximálne však po dobu 2 rokov.

Prečítajte si referencie od našich klientov

https://www.bibbyfinancialservices.sk/o-nas/pripadove-studie
https://www.bibbyfinancialservices.sk/o-nas/pripadove-studie
https://www.bibbyfinancialservices.sk/o-nas/pripadove-studie


V Bibby Financial Services poskytujeme financovanie malým a stredným podnikateľom už od roku 1982. Ako
súčasť skupiny Bibby Line Group máme podporu silnej a tradičnej spoločnosti, ktorá viac ako dve storočia
podniká v oblasti finančných služieb, distribúcie, maloobchodu, lodnej dopravy a stavebníctva. Skutočnosť, že
máme spokojných zákazníkov v Európe i Ázii, a dávame prácu viac než 1 200 skúseným zamestnancom, je
silným argumentom, prečo ísť do spolupráce s nami.

O Bibby Financial Services

www.bibbyfinancialservices.skBezplatná infolinka  232 780 056

Sledujte novinky zo sveta faktoringu a nič vám neunikne

Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nás

Michal Ondriš
Head of Sales

+421 911 564 751 michal.ondris@bibbyfinancialservices.com

Pôsobíme v 10 krajinách, najmä v Európe a Ázii

Rýchle financovanie (peniaze do 24 hodín)

Vlastné kritériá hodnotenia bonity nezávislé na banke

92 % spokojných klientov

https://www.facebook.com/BibbyFactoringSlovakia/
https://www.linkedin.com/company/bibby-financial-services-slovakia/?viewAsMember=true
https://www.bibbyfinancialservices.sk/
https://www.bibbyfinancialservices.sk/

