UZVOZNI FAKTORING
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KAJ JE UVOZNI FAKTORING?
Terjatve vašega dobavitelja odkupuje faktor hiša v tujini. Naša družba za vas daje
jamstvo vašemu dobavitelju in v njegovem imenu vršimo unovčevanje; možen tudi
dogovor, da mi v vašem imenu poravnamo obveznosti.

KAJ PRIDOBITE?
Pridobite kreditno linijo in s tem več finančnega manevrskega prostora.

KOMU JE NAMENJEN UVOZNI FAKTORING?
Podjetjem, ki nabavljajo osnovne surovine, dele, polizdelke ali končne izdelke
in:
•
•
•
•

imajo letno vrednost nabave vsaj 0,5 mio EUR
nabavljajo od znanega dobavitelju konstantno
imajo ugodne bilančne izkaze
se strinjajo, da bodo obveznosti pravočasno in skladno z dogovorom poravnali
naši družbi.

KAKŠNE UČINKE IMA UVOZNI FAKTORING?
Omogoča vam povečanje posla, saj
imate na voljo več likvidnostnega
prostora
Olajša vam plačevanje obveznosti
(prej tujih), saj zdaj plačujete
lokalno
Pridobite prostor za najem bančnih
kreditov
Kupujete lahko na odložen rok
plačila

Odpadejo stroški akreditivov ali
bančnih garancij
Svojo nakupno moč boste povečali
ne da bi uporabili obstoječe oblike
zavarovanj
Blago boste lahko nemoteno
dobavljali brez kakršnihkoli
prekinitev
Lažje boste iskali nove nabavne
vire

POMEMBNO JE, DA…
Se dobavitelj strinja s plačilnimi pogoji in našim jamstvom.
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KATERE DRŽAVE POKRIVAMO?
Pokrivamo več kot 50 držav. Seznam držav najete na povezavi TUKAJ

KOLIKO STANE UVOZNI FAKTORING?
Cena je odvisna od:
bonitete vašega podjetja, povprečne vrednosti računa (potrebna količina dela),
plačilnih pogojev
razmer na denarnem trgu (obrestna mera za obdobje od financiranja do
vašega plačila), v soodvisnosti od bonitete vašega podjetja
obsega nabave, števila dobaviteljev, panoge in države dobavitelja

KAKO DO PONUDBE?
Za posameznega dobavitelja, ki bi ga radi vključili v faktoring potrebujemo:
• letni obseg nabave
• povprečno vrednost odprtih obveznosti
• število dobaviteljev, ki bi jih radi vključili v faktoring
• valuto in število računov
• vaše želene nabavne pogoje
Na osnovi teh podatkov, vam lahko podamo brezplačno in nezavezujočo ponudbo. V kolikor je za vas
sprejemljiva, bomo pred pričetkom preverili boniteto vsakega kupca, za katerega boste z nami sklenili
pogodbo.
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KONTAKTIRAJTE NAS

Prva finančna agencija d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 9a
1000 Ljubljana
Podružnica:
Limbuška cesta 2
2341 Limbuš
T: +386 (0)8 200 37 00
M: +386 (0) 40 667 826
F: +386 (0)8 200 37 42
@: info@prvafina.si
W: www.prvafina.si
Delovnik:
Pon. – Čet. 7.00 do 15.30
Pet. 7.00 do 13.00
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