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FINANCOVANIE A ZABEZPEČENIE EXPORTNÝCH POHĽADÁVOK
Postúpením pohľadávok spoločnosti UniCredit Factoring získate nielen finančné prostriedky pred splatnosťou pohľadávok, ale predovšetkým 
zabezpečenie pre prípad platobnej nevôle alebo neschopnosti exportného odberateľa až do výšky 100 % hodnoty pohľadávky. 

 EXPORTNÝ BEZREGRESNÝ FAKTORING JE PRE VÁS VHODNÝ, AK:
• chcete obmedziť riziko nezaplatenia faktúr svojimi odberateľmi,
• chcete získať informácie o bonite svojich zahraničných odberateľov,
• chcete zvýšiť svoju likviditu bez navýšenia úverového zaťaženia,
• chcete odberateľom poskytnúť dlhšiu splatnosť,
• čakanie na peniaze od odberateľov obmedzuje rast vašej spoločnosti,
• chcete znížiť objem pohľadávok v účtovnej súvahe, a tým zvýšiť bonitu svojej spoločnosti,
• vaša spoločnosť momentálne nespĺňa podmienky na získanie úveru.

 AKO TO FUNGUJE A ČO PRE VÁS UROBÍME?
• Kontaktujte pracovníka nášho obchodného oddelenia.
• Po zaslaní výsledkov hospodárenia vašej spoločnosti a analýze vašich pohľadávok s vami uzatvoríme faktoringovú zmluvu.
• Podľa krajiny odberateľa vyberieme vhodnú formu zabezpečenia. V prípade krajín OECD je to zvyčajne zabezpečenie 

komerčnou zaisťovňou, v ostatných krajinách odporúčame zabezpečenie prostredníctvom našich partnerov v celosvetovej sieti 
Factors Chain International.

• Preveríme bonitu vašich odberateľov a informujeme vás o výške garančného limitu.
• Svojim odberateľom dodáte tovar alebo službu a zašlete im faktúru.
• Vzniknutú pohľadávku voči svojim odberateľom zaznamenáte do nášho elektronického systému a bezprostredne po kontrole 

náležitostí môžete čerpať predfinancovanie podľa typu zabezpečenia vo výške 90 % alebo 100 % nominálnej hodnoty faktúry 
(vrátane DPH).

• V prípade 90 % predfinancovania vám po tom, ako odberateľ zaplatí faktúru na účet faktoringu, zašleme zvyšnú časť pohľadávky.
• Ak odberateľ v dojednanej lehote faktúru nezaplatí z dôvodu platobnej nevôle alebo neschopnosti, získate od nás garančné 

plnenie podľa typu zabezpečenia v hodnote 90 % alebo 100 % pohľadávky.
• Súčasťou služby sú profesionálna správa pohľadávok, ich vymáhanie a inkaso.

 CENA ZA SLUŽBU
Cenu za exportný bezregresný faktoring tvoria poplatok za spracovanie a zabezpečenie pohľadávok proti platobnej nevôli 
a  neschopnosti (zvyčajne vo výške desatín percenta postupovanej pohľadávky) a  odmena za predfinancovanie. Tú tvoria 
pohyblivá medzibanková sadzba podľa meny fakturácie (napr. EURIBOR, LIBOR) a pevne stanovená marža. Provízna faktúra sa 
zasiela po skončení každého kalendárneho mesiaca.


