
Reverzný 
faktoring

SUPPLY CHAIN FINANCING
Supply Chain Financing je spôsob, ako podporiť kvalitu dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Typicky sa využíva v obchodných 
vzťahoch, kde je bonita odberateľa výrazne vyššia ako bonita jeho dodávateľov. Je riešením zvyčajného konfliktu záujmov dodávateľa, 
ktorý požaduje čo najkratšiu platobnú podmienku, a odberateľa, ktorý by, naopak, chcel svoje záväzky platiť čo najneskôr. Dodávateľ 
vďaka tomuto spôsobu financovania navyše získava istotu úhrady svojej pohľadávky.

 STE V OBCHODNOM VZŤAHU ODBERATEĽOM? REVERZNÝ FAKTORING JE PRE VÁS VHODNÝ, AK:
• chcete predĺžiť splatnosť svojich záväzkov,
• chcete vybudovať pevné vzťahy so svojimi dodávateľmi a umožniť im výhodné financovanie na základe svojej bonity,
• chcete svoj pracovný kapitál využiť na maximum,
• nechcete zvyšovať svoje úverové zaťaženie.

 STE V OBCHODNOM VZŤAHU DODÁVATEĽOM? REVERZNÝ FAKTORING JE PRE VÁS VHODNÝ, AK: 
• chcete čerpať výhodné financovanie na základe bonity svojho odberateľa,
• chcete mať istotu zaplatenia svojich pohľadávok,
• čakanie na peniaze od odberateľov obmedzuje rast vašej spoločnosti.

 AKO TO FUNGUJE A ČO PRE VÁS UROBÍME?
• Využívanie reverzného faktoringu zvyčajne iniciuje odberateľ, ktorý kontaktuje pracovníka nášho obchodného oddelenia.
• Po zaslaní hospodárskych výsledkov uzavrie UniCredit Factoring s odberateľom faktoringovú zmluvu. 
• Dodávatelia uzatvárajú so spoločnosťou UniCredit Factoring zmluvu o postupovaní pohľadávok a podmienkach čerpania 

výhodného predfinancovania na základe bonity odberateľa.
• Dodávateľ dodá tovar alebo službu odberateľovi a pohľadávku postúpi nám.
• Bezprostredne po kontrole náležitostí postúpenia, teda pred splatnosťou faktúry, môže dodávateľ čerpať predfinancovanie 

alebo mu v deň splatnosti uhradíme sumu do 100 % nominálnej hodnoty postúpenej pohľadávky. Suma predfinancovania 
sa dodávateľovi na účet vyplatí po odpočítaní provízie spoločnosti UniCredit Factoring.

• Odberateľ sa zaväzuje uhradiť túto pohľadávku v termíne splatnosti, prípadne najneskôr vo vopred dojednanej lehote.
• Súčasťou služby je profesionálna správa pohľadávok.

 CENA ZA SLUŽBU
Cena za službu Supply Chain Financing – reverzný faktoring je za obdobie od čerpania predfinancovania do dňa splatnosti 
pohľadávky účtovaná na ťarchu dodávateľa, po dni splatnosti pohľadávky na ťarchu odberateľa. Pre dodávateľa sa cena 
za predfinancovanie pohľadávky kalkuluje diskontným spôsobom na základe medzibankovej sadzby podľa meny fakturácie 
(napr. EURIBOR, PRIBOR) a pevnej marže. Cena pre odberateľa sa kalkuluje na dennej báze na základe medzibankovej sadzby 
podľa meny fakturácie a pevnej marže. Odberateľovi sa na konci každého mesiaca vystavuje faktúra.


