Faktoring odwrotny
- bezpieczne finansowanie dostaw

Faktoring odwrotny - finansowanie dostaw to usługa, dzięki której przedsiębiorca zyskuje dodatkowy czas na zapłatę
swoich zobowiązań wynikających z zakupów u dostawców. Jest świetnym instrumentem aktywnego kształtowania
polityki zakupowej, który w prosty sposób umożliwia wykorzystanie kredytu kupieckiego uzyskanego od własnych
dostawców w o wiele większym zakresie.
Przedsiębiorca kupuje towar od
dostawcy, a otrzymaną fakturę
przesyła do Bibby Financial Services

Faktoring odwrotny jest rozwiązaniem dla
przedsiębiorców, którzy:
m Potrzebują gotówki na regulowanie bieżących zobowiązań wobec swoich dostawców
m Mają możliwości uzyskania korzystnych rabatów od dostawców za szybszą płatność
m Chcą budować swój wizerunek rzetelnych płatników i wiarygodnych partnerów
biznesowych

Bibby Financial Services w terminie
płatności j reguluje należność do
dostawcy

Przedsiębiorca płaci za dostawę do
Bibby Financial Services po
ustalonym okresie spłaty.

Co zyskują przedsiębiorcy korzystający z faktoringu
odwrotnego - finansowanie dostaw?:
¦ Wzrost zdolności do regulowania zobowiązań bieżących
¦ Wzrost konkurencyjności, dzięki szerszemu wykorzystywaniu rabatów u dostawców i
proponowaniu kontrahentom dłuższych terminów płatność

Faktoring odwrotny
- bezpieczne finansowanie dostaw

Jakie firmy mogą skorzystać z faktoringu
odwrotnego w Bibby Financial Services?
¦ prowadzące działalność minimum 2 lata
¦ nie posiadające zaległości wobec podmiotów publicznoprawnych (US, ZUS)
¦ nie posiadające znaczącej zaległości wobec dostawców
¦ wypłacalne
¦ potrzebujące finansowania o limicie pow. 200 000 PLN (100 000
PLN w przypadku posiadania limitu w faktoringu klasycznym)

Jakie zobowiązania mogą być finansowane
w ramach faktoringu odwrotnego?
m z tytułu dostaw krajowych i zagranicznych
m z tytułu dostaw wykorzystywanych przez Klienta w kluczowej
działalności (zakup surowców, materiałów do produkcji,
opakowań, paliwa, etc)
m udokumentowanie dostawy: faktura z odroczonym terminem
płatności, wystawiona po dostawie towaru + dokumenty
potwierdzające odbiór towaru
m akceptowane terminy płatności: 1 – 90 dni
m dostawcy i dostawy wybierane każdorazowo przez Klienta

Jakich zobowiązań nie finansujemy?
m dostaw od podmiotów powiązanych (kapitałowo lub osobowo)
z Klientem
m dostaw od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
m zobowiązań wobec podmiotów publiczno-prawnych takich jak: ZUS, US
m wypłaty wynagrodzeń czy raty leasingowe
m finansowaniu nie podlegają usługi

Ile kosztuje faktoring odwrotny?
Na koszt faktoringu odwrotnego składają się następujące opłaty:
m prowizja od limitu finansowania
m prowizja operacyjna od finansowanych faktur
m odsetki od finansowania
m opłata administracyjna (miesięczna)
m dodatkowe opłaty (zgodnie z Tabelą Opłat)

