
FINANČNE
STORITVE

Kako do zanesljivega in predvidljivega denarnega toka?
Vir financiranja naj bodo vaše terjatve in ne posojila.

www.prvafina.si
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ZAVAROVANJE 
TERJATEV

100-odstotno poplačilo terjatev brez 
tveganja neplačila.

DOMAČI 
FAKTORING

Unovčitev terjatev do domačih 
kupcev še pred njihovo zapadlostjo.

ODKUPI 
TERJATEV

Uravnavajte svoj denarni tok s pro-
dajo terjatev, ki jih sami izberete in 
kadar to sami želite.

DOBAVITELJSKI 
FAKTORING

Pravočasno ali predčasno poplačilo 
vaših obveznosti in s tem izboljšanje 
nabavnih pogojev.

VERIŽNE
KOMPENZACIJE

Unovčitev vaših terjatev v denarju 
prek udeležbe v verižni 
kompenzaciji.

BONITETNA 
POROČILA

Podjetje je dobro toliko, kolikor so 
dobri njegovi plačniki. Preverite 
bonitete svojih poslovnih partnerjev.

MEDNARODNI FAKTORING

Takojšnje poplačilo vaših terjatev v tujini 
že ob njihovem nastanku.



VSEBINA POSLA:

1. financiranje vseh terjatev (obstoječih in bodočih) do 
določenega kupca ali več kupcev za daljše obdobje;

2. upravljanje terjatev, vključno z opominjanjem in pravno 
asistenco po potrebi;

3. zavarovanje vaših terjatev pred tveganjem neplačila;

4. predfinanciranje plačila vaših terjatev do 95 % njihove        
celotne vrednosti.
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MEDNARODNI FAKTORING
& ZAVAROVANJE TERJATEV
Financiranje posla in 100-odstotno jamstvo poplačila terjatev.

Faktoring odpravlja finančne ovire rasti vašega podjetja in dobička. Svoj denar prejmete takoj, ne glede na 

zapadlost terjatev. Z zavarovanjem terjatev pred tveganjem neplačila je plačilo terjatev zagotovljeno celo v 

primeru stečaja vašega kupca.

PREDNOSTI PRED KLASIČNIM ZAVAROVANJEM TERJATEV:

1. 100-odstotno poplačilo tudi v primeru insolventnosti kupca;

2. opcija zavarovanja terjatev pred tveganjem neplačila za enega ali več kupcev –izbira je vaša;

3. faktoring združuje zavarovanje plačila in financiranje s plačilom pred zapadlostjo terjatev;

4. brezplačno preverimo boniteto tujega kupca in možnost odobritve limita za prevzem tveganja neplačila;

5. unovčevanje terjatev ni več vaša skrb.

Faktoring je prožna in hitra storitev v primerjavi s standardnimi načini financiranja
prek bančnih kreditov, ki jo lahko prilagodimo vašim potrebam.
Postopek je za vas zelo enostaven in hitro izvedljiv.

Če v sklopu storitev faktoringa izberete samo zavarovanje 
terjatev pred tveganjem neplačila, vam v primeru neplačila s 
strani tujega kupca (razen v primeru reklamacije, višje sile) 
120. dan po zapadlosti terjatev izplačamo 100-odstotno 
vrednost terjatev.

ZAKAJ FAKTORING:

1. varno poslovanje in razpoložljiva denarna sredstva po vaših potrebah;

2. izboljšanje nabavnih pogojev – financiranje vam omogoča hitrejše poplačilo vaših obveznosti dobaviteljem in 
koriščenje popustov;

3. predvidljivost denarnega toka – posledično hitrejše obračanje sredstev;

4. konkurenčna prednost – kupcem lahko ponudite daljše plačilne roke in povečate obseg prodaje;

5. izboljšanje bonitete vašega podjetja, saj faktoring ne generira dolga v vaših bilancah, z boljšo boniteto pa se 
izboljšuje vaš pogajalski položaj na trgu.



KUPECPODJETJE

UVOZNI
FAKTOR

PRVA
FINANČNA
AGENCIJA
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MEDNARODNI
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POTEK POSLA: 

1. Podjetje želi zavarovanje pred neplačilom kupca iz tujine in financiranje.

2. Preverba možnosti pridobitve limita zavarovanja plačila pri uvoznem faktorju v tujini.

3. Odgovor uvoznega faktorja: 100-odstotna odobritev/delna odobritev/zavrnitev limita zavarovanja plačila.

4. Podjetje dobavi blago/storitev in izda račun z dogovorjeno zapadlostjo.

5. Podjetje pošlje izdan račun izvoznemu faktorju.

6. Izvozni faktor pred zapadlostjo računa podjetju, če se le-to želi financirati, izplača do 95 % vrednosti računa.

7. Kupec poravna račun uvoznemu faktorju ob zapadlosti oziroma v dogovorjenem roku.

8. Uvozni faktor nakaže plačilo izvoznemu faktorju.

9. Izvozni faktor izplača podjetju preostalo vrednost računa.

DOMAČI FAKTORING
Unovčitev terjatev do domačih kupcev še pred njihovo zapadlostjo.

Posel domačega faktoringa je zlasti primeren za podjetja, ki želijo plačila za svoje terjatve do 
določenih domačih kupcev prejeti takoj po izdaji računa.

odkup vseh terjatev (obstoječih in bodočih) 
do določenega kupca za daljše obdobje;

predfinanciranje plačila vaših terjatev 
do 100 % njihove vrednosti.

VSEBINA POSLA:



Predmet posla domačega faktoringa so vaše terjatve do domačih 
kupcev po vašem izboru s plačilnimi roki 30, 60, 90 ali celo več dni. 
Faktoring vam omogoči takojšnjo unovčitev terjatev in prepotrebna 
sredstva na vašem računu že ob nastanku terjatev.

POSTOPEK SKLENITVE POSLA JE HITER, NJEGOV POTEK PA ENOSTAVEN:

1. preverimo vašega kupca in pripravimo ponudbo;

2. podpišemo pogodbo;

3. na vas je le to, da obvestite kupca, da ste se odločili za faktoring posel;

4. denarna sredstva lahko črpate takoj po nastanku terjatve.
KUPECPODJETJE

PRVA
FINANČNA
AGENCIJA
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FAKTORING
DOMAČI

POTEK POSLA: 

1. Podjetje želi financiranje na podlagi terjatev do kupca v Sloveniji.

2. Podjetje dobavi blago/storitev in izda račun z dogovorjeno zapadlostjo.

3. Podjetje pošlje izdan račun faktoring hiši.

4. Faktoring hiša pred zapadlostjo računa podjetju izplača do 100 % vrednosti računa.

5. Kupec poravna račun faktoring hiši ob zapadlosti oziroma v dogovorjenem roku.

6. Faktoring hiša izplača podjetju preostalo vrednost računa.
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ZAKAJ ODPRODAJA TERJATEV:

1. financirajte svoje poslovanje z lastnimi terjatvami in ne s posojili;

2. zniževanje potrebe po zadolževanju – ne generira dolga, zato izboljšuje vašo boniteto in ohranja limit pri 
poslovni banki;

3. zelo primeren mehanizem za financiranje ob sezonskih nihanjih ali ob hitri rasti podjetja;

4. primerna za premostitve likvidnostnih nihanj zaradi občasnih potreb po večjem obsegu likvidnih sredstev;

5. postopek je za vas zelo hiter in enostaven.

POTEK POSLA: 

1. Podjetje dobavi blago/opravi storitev in izda račun z dogovorjeno zapadlostjo.

2. Podjetje pošlje izdan račun faktoring hiši.

3. Faktoring hiša podjetju izplača do 100 % vrednosti računa pred njegovo zapadlostjo.

4. Kupec poravna račun faktoring hiši ob zapadlosti oziroma v dogovorjenem roku.

5. Faktoring hiša izplača podjetju preostalo vrednost računa.

KUPECPODJETJE

PRVA
FINANČNA
AGENCIJA

3
5

1

42

NEZAPADLIH
ODKUP

TERJATEV
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ODKUPI TERJATEV
Uravnavajte svoj denarni tok s prodajo terjatev, ki 
jih sami izberete in kadar to sami želite.

Če imate le občasne potrebe po takojšnji pridobitvi denarnih sredstev, ki so 

vezana v vaših nezapadlih terjatvah, je posel odkupa terjatev najprimernejša 

alternativa financiranja vašega poslovanja.

Vsebina posla:

– odkup posameznih nezapadlih terjatev do posameznih kupcev;

– predfinanciranje plačila vaših terjatev do 100 % njihove vrednosti.



ZAKAJ DOBAVITELJSKI FAKTORING:

1. je učinkovito orodje za obvladovanje denarnega toka po meri podjetja;

2. podjetje lahko svojemu kupcu omogoči daljše plačilne roke in izboljša prodajne učinke;

3. izogib morebitnim stroškom akreditivov in bančnih garancij, ki bi jih zahteval dobavitelj. 

DOBAVITELJPODJETJE

PRVA
FINANČNA
AGENCIJA

4
32

1

DOBAVITELJSKI
FAKTORING

POTEK POSLA: 

1. Podjetje naroči izdelke pri dobavitelju in z njegove strani prejme za dobavljeno blago/opravljeno storitev 
račun z dogovorjeno zapadlostjo.

2. Podjetje pošlje dobaviteljev račun faktoring hiši.

3. Faktoring hiša po dogovoru s podjetjem poravna račun dobavitelju pred oziroma najkasneje ob zapadlosti.

4. Podjetje plača obveznost faktoring hiši z odloženim rokom plačila.
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DOBAVITELJSKI FAKTORING
Dobaviteljski faktoring vam kot poseben model financiranja lahko bistveno zniža
potrebo po zadolževanju in hkrati izboljša pogoje na vašem nabavnem trgu.

VSEBINA POSLA:

–  faktoring hiša poravna obveznosti do vašega dobavitelja bodisi pred ali ob zapadlosti – po vaši izbiri;
–  svoje obveznosti do faktoring hiše poravnate z zamikom zapadlosti po lastnih potrebah.

Dobaviteljski faktoring 
je primeren in učinkovit 
model financiranja za 
podjetja, ki poslujejo pod 
pritiskom kratkih plačilnih 
rokov dobaviteljev.

S pravočasnim ali 
predčasnim poplačilom 
dobaviteljev se izboljšuje
pogajalska pozicija 
podjetja na nabavnem trgu 
in odpirajo možnosti za
doseganje popustov pri 
dobaviteljih.



Če imate terjatve, ki jih želite unovčiti, je unovčitev prek verižne 
kompenzacije najenostavnejši način, da si že zapadlo terjatev 
poplačate z denarjem.

POTEK POSLA: 

1. Podjetje posreduje faktoring hiši informacijo o terjatvi do kupca, ki jo želi unovčiti.

2. Faktoring hiša preveri možnost zapiranja v kompenzaciji.

3. Faktoring hiša pripravi ponudbo in s podjetjem podpiše pogodbo.

4. Faktoring hiša pripravi verižno kompenzacijo in v najkrajšem možnem času zaključi kompenzacijo.

5. Faktoring hiša izplača denarna sredstva na transakcijski račun podjetja.

14 15

POMAGAMO VAM IZTERJATI ŽE ZAPADLE 
TERJATVE

Če vam vaši kupci že dalj časa niso poravnali zapadlih 
terjatev, nam lahko v izterjavo zaupate vaše zapadle 
terjatve do domačih ali tujih kupcev.

Za vas izterjujemo zapadle terjatve do domačih in tujih 
kupcev, tudi takšne, ki so zapadle že več kot 120 dni. 
Vse, kar morate storiti, je, da nam posredujete kopijo
dokumenta – računa, ki dokazuje obstoj vaše terjatve.

VERIŽNE KOMPENZACIJE
IN IZTERJAVA ZAPADLIH TERJATEV
Do unovčitve vaših terjatev v denarju zgolj prek udeležbe v verižni kompenzaciji.

VSEBINA POSLA:

– prek zapiranja verige obveznosti več udeležencev vam zagotovimo poplačilo vaše že zapadle terjatve v denarju.
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Smo člani mednarodnega združenja 
Factors Chain International (FCI), ki 
ima več kot 400 članov v 90 državah 
sveta. Združenje ponuja članom 
edinstveno mrežo za sodelovanje na 
področju čezmejnega faktoringa v obliki 
zavarovanja in financiranja terjatev.

BONITETNA POROČILA
Pravilna in pravočasna informacija je temeljna predpostavka varnega poslovanja.
Podjetje je dobro toliko, kolikor so dobri njegovi plačniki. Preverite bonitete svojih
poslovnih partnerjev.

Po vašem naročilu vam pripravimo 
in posredujemo bonitetna poročila 
o vaših obstoječih ali potencialnih 
poslovnih partnerjih v Sloveniji ali 
tujini.

Bonitetno poročilo vsebuje ključne 
podatke o podjetju, ki podajajo 
celovito informacijo o finančnem 
zdravju in oceni tveganja poslovanja 
z izbranim podjetjem. Informacije iz
bonitetnega poročila vam bodo 
gotovo v pomoč pri odločanju o 
sklepanju poslov.

Iz nabora podatkov bonitetnega poročila so razvidni: 
registracijski podatki o podjetju, zastopniki in lastniki, bilančni 
podatki, zadolžitveni potencial, blokade transakcijskih računov, 
bonitetna ocena podjetja, davčni dolžniki, insolvenčni postopki, 
plačilne navade itd.
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KAKO NAJDEM NOVE PARTNERJE?
S pomočjo aplikacije EBONITETE.SI, ki zajema bazo vseh registriranih poslovnih in
drugih subjektov v Sloveniji, si z uporabniku prijaznimi orodji hitro in enostavno
poiščete nove poslovne partnerje. Zbrane podatke uporabite za nadaljnje trženjske
aktivnosti.

KAKŠNA JE BONITETA POSLOVNIH PARTNERJEV?
Imejte celovit vpogled v boniteto vašega poslovnega partnerja. 
Naročite bonitetno poročilo o izbranem podjetju ter si pridobite ključne podatke in izčrpen 
pregled poslovanja podjetja.

KAKO BITI PRAVOČASNO OPOZORJEN?
Naj bodo EBONITETE.SI vaš prvi signal!
Ustvarite si svoj portfelj poslovnih partnerjev, o katerih vam bo dnevni informator ažurno 
sporočal vse spremembe.

KDO SKRBI ZA MOJE ZAPADLE TERJATVE?
Vaši pomembni kupci vam ne plačujejo pravočasno vaših računov. Prepustite
unovčevanje terjatev Prvi finančni agenciji d.o.o. in sistemu večstranskih kompenzacij
Ekompenzacije.com.

KAKO JE S TERJATVAMI V INSOLVENČNEM 
POSTOPKU?
Prek informatorja ste izvedeli, da je nad vašim dolžnikom začet insolvenčni postopek, in ne veste, 
kaj je treba storiti?! Vaše terjatve je v določenem roku treba prijaviti v insolvenčni postopek, a 
za to nimate potrebnih znanj? S svojimi bogatimi izkušnjami na področju insolvenčnih postopkov 
vam lahko Prva finančna agencija d.o.o. svetuje v postopkih in za vas opravi prijavo vaše terjatve 
v insolvenčnem postopku dolžnika. Pravočasno prijavljena in v insolvenčnem (stečaj, prisilna 
poravnava,…) postopku tudi priznana terjatev je pogoj, da si lahko v skladu z zakonom, ki ureja 
DDV, odbijete oz. povrnete DDV, ki ste ga ob izdaji fakture že plačali državi. O zaključku post-
opka vas ponovno obvesti vaš dnevni informator aplikacije EBONITETE.SI.

CELOVIT SKLOP STORITEV
Nudimo vam popolno podporo poslovnih rešitev.



E. KOMPENZACIJE d.o.o.
Prva bonitetna agencija d.o.o.

Prva finančna agencija d.o.o. 
Cesta Ljubljanske brigade 9a, 1000 Ljubljana

Podružnica Limbuš, 
Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš

Tel.: +386 / 8 2003 730 | +386 / 8 2003 700 
Fax: +386 / 2 4212 745 | +386 / 2 4212 748 
Mail: info@prvafina.si

www.prvafina.si

www.ekompenzacije.com
+386 8 200 37 37

info@ekompenzacije.com

www.ebonitete.si
+386 8 200 38 80

info@ebonitete.si

www.prvafina.si
+386 8 200 37 00
info@prvafina.si

NAŠA SKUPINA


