FAKTORING
PROSTE FINANSOWANIE
DLA TWOJEJ FIRMY
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FAKTORING LEKARSTWEM DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASIE PANDEMII
Nieoczekiwane zmiany, do jakich doszło na całym świecie w związku z pandemią koronawirusa,
wstrząsnęły światową gospodarką. Polskie przedsiębiorstwa stoją w obliczu ogromnego
wyzwania, jakim jest zabezpieczenie prowadzonego biznesu czy zapobiegnięcie jego upadłości.
Aby się to udało, teraz kluczowe dla firm jest utrzymanie płynności finansowej…i tu z pomocą
przychodzi Faktoring.
PRZYKŁAD 1.
Według danych KRD od wybuchu pandemii 60% przedsiębiorców z sektora MŚP ma
problem z terminowymi wpłatami od kontrahentów, z czego prawie połowa przyznaje, że
pieniądze ma, ale nie płaci, trzymając je na czarną godzinę. Co zrobić w sytuacji kiedy firmie
grozi przejściowy brak płynności?
Firmy z wielu branż zmagają się dzisiaj z sytuacją, kiedy ich kontrahenci nie regulują
należności. Niestety nie wiadomo, jak długo utrzyma się obecna sytuacja. Skorzystanie z
faktoringu może zapobiec narastającym problemom związanym z brakiem płynności
finansowej. Przedsiębiorstwo może przekazać Faktorowi nieprzeterminowane faktury
i otrzymać za nie środki pieniężne w ciągu 48h. Otrzymane pieniądze z finansowania faktur
mogą wykorzystać na opłacenie swoich bieżących zobowiązań i zintensyfikowanie swojej
działalności zaraz po ustaniu stanu epidemiologicznego.
PRZYKŁAD 2.
Potrzeba dodatkowego finansowania w dobie kryzysu a brak zdolności kredytowej.
Faktoring jest bardzo dobrym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw w czasie
pandemii, bo nie tylko daje natychmiastowy dopływ do gotówki, ale nie wpływa też na
zwiększenie zadłużenia firmy ani zdolność kredytową, co jest bardzo istotne podczas
wychodzenia z tak poważnego zastoju.
PRZYKŁAD 3.
Potrzeba skorzystania z faktoringu a formalności
Z faktoringu firma może skorzystać w zasadzie „od już”. Procedura zawarcia
umowy faktoringowej jest dużo mniej skomplikowana i trwa nieporównywalnie
krócej niż np. w przypadku kredytu. Dodatkowo w obecnej sytuacji, aby zawrzeć
umowę z Faktorem, Klient nie musi się spotykać z doradcą, wszelkie niezbędne
formalności może załatwić zdalnie. Dzięki czemu ma dostęp do swoich pieniędzy
zdecydowanie szybciej i nie musi się martwić o to, że staranie się o finansowanie
dla swojej firmy potrwa dłużej niż pandemia.

WWW.FINTAXIS.PL

FAKTORING
DLA KOGO PRZEZNACZONY ?
dla firm od 1 m-ca prowadzenia działalności gosp.
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
NA JAKI CEL ?
na bieżącą działalność gospodarczą
na poprawę płynności finansowej firmy
JAKIE FAKTURY ?
faktury nieprzeterminowane i bezsporne
faktury z terminem płatności od 14 do 180 dni
faktury sprzedażowe
faktury zakupowe
DOSTĘPNY LIMIT GLOBALNY ?
do 5 000 000 zł (w procedurze uproszczonej)
MAKSYMALNA ILOŚĆ KONTRAHENTÓW ?
bez ograniczeń
OPROCENTOWANIE ?
marża banku 4-6% + Wibor (w skali roku)
ZABEZPIECZENIE ?
cesja wierzytelności
weksel in blanko

NIE CZEKAJ, ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ DZISIAJ !
DECYZJA NAWET W 1 DZIEŃ!
NIEZBĘDNE DOKUMENTY:
dane rejestrowe i osobowe
wyciąg z konta w pdf za ostatnie pełne 6 m-cy
JPK za ostatnie 6 m-cy
wniosek uzupełniony wspólnie z doradcą
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ZADZWOŃ,
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
INFOLINIA +48 22 164 78 16

Fintaxis Finanse
Departament Wsparcia Biznesu
51-417 Wrocław, ul. Szpacza 18-20/1
NIP: 894 304 78 87
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