Kredyt czy
faktoring?

Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać?
Oto checklista – przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się,
kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

checklista

Dobór odpowiedniego narzędzia
finansowania nie jest prosty. Musisz wziąć pod uwagę wiele czynników – nie tylko rodzaj prowadzonej przez Ciebie działalności,

czy staż Twojej firmy na rynku,
ale również cel, który wymaga
sfinansowania.
Sprawdź, jakie finansowanie będzie dla Ciebie odpowiednie!

Jak czytać checklistę?
oznacza, że przedstawiony czynnik dotyczy danego rodzaju finansowania;
oznacza, że przedstawiony czynnik NIE dotyczy danego rodzaju finansowania.

Dla kogo?

KREDYT
Dostępny dla firm w dobrej sytuacji finansowej,
które pozytywnie przejdą analizę kredytową
Dostępny dla firm w trudnej sytuacji finansowej,
zalegających z płatnościami do ZUS, US, generujących straty
Dostępny dla firm z krótkim stażem rynkowym
Konieczność posiadania stałej grupy odbiorców
Obejmuje nie tylko finansowanie, ale także usługi
dodatkowe – monitoring, administrowanie płatności
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FAKTORING

Zabezpieczenia

KREDYT
Konieczne przedstawienie twardych zabezpieczeń, takich jak:
hipoteka, zastaw majątku przedsiębiorcy, przewłaszczenie
Zabezpieczeniem jest weksel in blanco
Zabezpieczeniem jest należność i cesja wierzytelności
Warunkiem finansowania jest rozproszony portfel odbiorców,
udzielanie odroczonych terminów płatności i małe ryzyko
zwrotów lub reklamacji sprzedawanych towarów i usług
Analiza przedsiębiorcy jest dokonywana na podstawie jego
przeszłości, z uwzględnieniem wartości jego aktualnych dóbr
Istotna jest analiza dłużników i historii współpracy z nimi
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FAKTORING

Czas trwania

KREDYT

FAKTORING

KREDYT

FAKTORING

Umowa bezterminowa o charakterze ciągłym
Przedsiębiorca sam decyduje, kiedy ma mu być
wypłacona zaliczka

Cel wykorzystania środków

Ściśle określony cel wykorzystania środków, kontrolowany
przez udzielającego finansowania
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Koszty

KREDYT
Wypłacany jednorazowo lub transzami
Pozwala na uzyskanie do 90 proc. wartości faktury w gotówce
w 24 godziny po przesłaniu faktury. Dzięki dysponowaniu
gotówką i płatnościom w terminie przedsiębiorca może
negocjować u swoich dostawców rabaty za szybką płatność
Nie wpływa na koszty administracyjne związane ze
ściąganiem należności
Możliwość pośredniczenia udzielającego finansowania
pomiędzy przedsiębiorcą a kontrahentem
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FAKTORING

Usługi dodatkowe

KREDYT
Usługi dodatkowe takie jak:
• możliwość skorzystania z poręczeń kredytu
• dodatkowe usługi bankowe
Usługi dodatkowe takie jak:
• weryfikacja kontrahentów (szczególnie przydatne
w eksporcie)
• monitoring i administrowanie płatności
• możliwość przeprowadzenia windykacji
• księgowanie płatności na kontach rozliczeniowych
• wsparcie działań restrukturyzacyjnych
• możliwość przejęcia ryzyka niewypłacalności
kontrahenta (faktoring bez regresu)
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FAKTORING

Wysokość finansowania

KREDYT

FAKTORING

KREDYT

FAKTORING

Wysokość finansowania ograniczona do kwoty określonej
w umowie
Wysokość finansowania zależna od obrotów

Rodzaj faktury

Preferowane faktury o dużych nominałach, wystawiane z małą
częstotliwością
Liczba faktur o każdym nominale
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Wpływ na bilans

KREDYT
Szybki proces rozpatrywania wniosku o finansowanie;
uproszczona procedura
Księgowanie pozabilansowe
Zwiększenie udziału środków obcych
Zwiększenie wiarygodności firmy
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FAKTORING

Odsetki

KREDYT
Obciążenie odsetkami podmiotu, któremu udzielane jest
finansowanie
Obciążenie odsetkami dłużnika (czasem rezygnuje się
z tego na rzecz dobrych relacji z kontrahentem)
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FAKTORING

Twoja ﬁrma potrzebuje
szybkiego ﬁnansowania?

Sprawdź faktoring
i korzystaj z gotówki
zaraz po wystawieniu faktury!
Faktoring w Bibby Financial Services
sprawdza się w ﬁrmach które:

● chcą szybko uzyskać gotówkę za sprzedany towar lub usługę
● chcą na bieżąco regulować swoje zobowiązania
● mają problem z pozyskiwaniem tradycyjnego ﬁnansowania

Bibby Financial Services jest spółką faktoringową,
częścią Bibby Line Group – niezależnej brytyjskiej grupy firm.
Bibby Financial Services od ponad
30 lat dostarcza przedsiębiorcom
różne narzędzia finansowe, wspierające stabilne funkcjonowanie
i rozwój. W Polsce firma funkcjonuje
od 2002 roku. Pracuje w trzech oddziałach w Warszawie, Poznaniu
i Katowicach, które swoim zasięgiem obejmują cały kraj. Firma jest

niezależna od banków. Należy do
Polskiego Związku Faktorów oraz
największego międzynarodowego
zrzeszenia faktorów International
Factors Group.
Bibby Financial Services regularnie,
dwa razy do roku, publikuje Bibby
MSP Index mierzący nastroje wśród
polskich firm z sektora MŚP.

Faktoring z regresem | Faktoring bez regresu | Faktoring restrukturyzacyjny
Faktoring dla transportu | Faktoring eksportowy | Faktoring odwrotny

Kontakt
www.bibbyfinancialservices.pl | www.finansowaniedlaMSP.pl
bezpłatna infolinia: 800 224 229

Finansowanie dla MŚP to serwis prowadzony przez Bibby Financial Services

