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FINANCOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ EXPORTNÍCH POHLEDÁVEK
Postoupením pohledávek společnosti UniCredit Factoring získáte nejen finanční prostředky před splatností pohledávek, ale především 
zajištění pro případ platební nevůle nebo neschopnosti exportního odběratele až do výše 100 % hodnoty pohledávky. 

 EXPORTNÍ BEZREGRESNÍ FACTORING JE PRO VÁS VHODNÝ, POKUD:
• chcete omezit riziko nezaplacení faktur svými odběrateli,
• chcete získat informace o bonitě svých zahraničních odběratelů,
• chcete zvýšit svoji likviditu bez navýšení úvěrového zatížení,
• chcete poskytnout odběratelům delší splatnost,
• čekání na peníze od odběratelů omezuje růst vaší společnosti,
• chcete snížit objem pohledávek v účetní rozvaze, a tím zvýšit bonitu své společnosti,
• vaše společnost momentálně nesplňuje podmínky pro získání úvěru.

 JAK TO FUNGUJE A CO PRO VÁS UDĚLÁME?
• Kontaktujte pracovníka našeho obchodního oddělení.
• Po zaslání výsledků hospodaření vaší společnosti a analýze vašich pohledávek s vámi uzavřeme factoringovou smlouvu.
• Podle země odběratele vybereme vhodnou formu zajištění. U zemí OECD je to obvykle zajištění komerční zajišťovnou, 

v ostatních zemích doporučujeme zajištění prostřednictvím našich partnerů v celosvětové síti Factors Chain International.
• Prověříme bonitu vašich odběratelů a sdělíme vám výši garančního limitu.
• Svým odběratelům dodáte zboží nebo službu a zašlete jim fakturu.
• Vzniklou pohledávku za svým odběratelem zaznamenáte do našeho elektronického systému a bezprostředně po kontrole 

náležitostí můžete čerpat předfinancování dle typu zajištění ve výši 90 % nebo 100 % nominální hodnoty faktury (včetně DPH).
• V případě 90% předfinancování vám poté, co odběratel zaplatí fakturu na účet factoringu, zašleme zbývající část pohledávky.
• V případě, že odběratel ve sjednané lhůtě fakturu nezaplatí z důvodu platební nevůle nebo neschopnosti, získáte od nás garanční 

plnění podle typu zajištění v hodnotě 90 % nebo 100 % pohledávky.
• Součástí služby je profesionální správa pohledávek, jejich vymáhání a inkaso.

 CENA ZA SLUŽBU
Cenu za exportní bezregresní factoring tvoří poplatek za zpracování a  zajištění pohledávek proti platební nevůli 
a  neschopnosti (obvykle ve výši desetin procenta postupované pohledávky) a  odměna za předfinancování. Ta je tvořena 
pohyblivou mezibankovní sazbou dle měny fakturace (např. EURIBOR, LIBOR) a pevně stanovenou marží. Faktura s vyúčtováním 
je zasílána po skončení každého kalendářního měsíce.


