
Reverzní  
factoring

SUPPLY CHAIN FINANCING
Supply Chain Financing je způsob, jak podpořit kvalitu dodavatelsko-odběratelských vztahů. Typicky je využíván v obchodních 
vztazích, kde je bonita odběratele výrazně vyšší než bonita jeho dodavatelů. Je řešením obvyklého konfliktu zájmů dodavatele, který 
požaduje co nejkratší platební podmínku, a odběratele, jenž by naopak chtěl platit své závazky co nejpozději. Dodavatel díky tomuto 
způsobu financování navíc získává jistotu úhrady své pohledávky.

 JSTE V OBCHODNÍM VZTAHU ODBĚRATEL? REVERZNÍ FACTORING JE PRO VÁS VHODNÝ, POKUD:
• chcete prodloužit splatnost svých závazků,
• chcete vybudovat pevné vztahy se svými dodavateli a umožnit jim výhodné financování na základě své bonity,
• chcete svého pracovního kapitálu využít na maximum,
• nechcete zvyšovat své úvěrové zatížení.

 JSTE V OBCHODNÍM VZTAHU DODAVATEL? REVERZNÍ FACTORING JE PRO VÁS VHODNÝ, POKUD: 
• chcete čerpat výhodné financování na základě bonity svého odběratele,
• chcete mít jistotu zaplacení svých pohledávek,
• čekání na peníze od odběratelů omezuje růst vaší společnosti.

 JAK TO FUNGUJE A CO PRO VÁS UDĚLÁME?
• Využívání reverzního factoringu je obvykle iniciováno odběratelem, který kontaktuje pracovníka našeho obchodního oddělení.
• Po zaslání hospodářských výsledků uzavře UniCredit Factoring s odběratelem factoringovou smlouvu. 
• Dodavatelé uzavírají s UniCredit Factoringem smlouvu o postupování pohledávek a podmínkách čerpání výhodného 

předfinancování na základě bonity odběratele.
• Dodavatel dodá zboží nebo službu odběrateli a pohledávku postoupí nám.
• Bezprostředně po kontrole náležitostí postoupení, tedy před splatností faktury, může dodavatel čerpat předfinancování nebo 

mu v den splatnosti uhradíme částku do 100 % nominální hodnoty postoupené pohledávky. Částka předfinancování je 
dodavateli na účet vyplacena po odečtení provize UniCredit Factoringu.

• Odběratel se zavazuje uhradit tuto pohledávku v termínu splatnosti, případně nejpozději v předem sjednané lhůtě.
• Součástí služby je profesionální správa pohledávek.

 CENA ZA SLUŽBU
Cena za službu Supply Chain Financing – reverzní factoring je za období od čerpání předfinancování do dne splatnosti 
pohledávky účtována k  tíži dodavatele, po dni splatnosti pohledávky k  tíži odběratele. Pro dodavatele je cena za 
předfinancování pohledávky kalkulována diskontním způsobem na základě mezibankovní sazby dle měny fakturace (např. 
EURIBOR, PRIBOR) a pevné marže. Cena pro odběratele je kalkulována na denní bázi na základě mezibankovní sazby dle měny 
fakturace a pevné marže. Odběrateli je na konci každého měsíce vystavována faktura s vyúčtováním.


