Factoring Fara Regres
Facilitatea care te ajuta sa-ti dezvolti afacerea si sa scapi de grija incasarii la timp a facturilor
Descriere produs
Factoringul este un pachet complex de servicii, precum: Administrarea creantelor; Colectarea creantelor;
Preluarea riscului de neplata al Debitorului Cedat si Finantarea Creantelor

Avantaje:
Alege facilitatea de factoring si vei avea mai multe beneficii:


Finantare flexibila, care creste odata cu nivelul afacerii si este structurata pe specificul acesteia;



Nu presupune constituirea de garantii materiale;



Acces la servicii specializate de administrare si colectare a creantelor;



Acces la servicii specializate de evaluare, verificare si monitorizare a Debitorilor Cedati si a crentelor detinute asupra
acestora;



Acoperirea riscului de neplata al Debitorilor Cedati;



Consultanta si asistenta comerciala specializata;



Activitate curenta fara justificarea sumelor aprobate din Limita de finantare stabilita de Banca

Conditii de eligibilitate:


Clientul si Debitorul sunt societati rezidente (desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei);



Societate infiintata de aproximativ 1 an



Relatia cu debitorii Dvs sa aiba un istoric de minim 2-3 incasari (cateva luni)



Relatia comerciala cesionata trebuie sa se deruleze pe baza unui contract comercial/comanda ferma care sa fie
semnat/a si trebuie sa contina date de indentificare a partenerilor, termnele de plata, conditii de livrare etc



Sa nu existe legaturi de actionariat intre Dvs. si debitor(i) sau Banca;



Debitorul nu este entitate publica



Nu este inregistrat in CIP, cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni si nu este in interdictie de emitere
cecuri;

Esti interesat?
Contacteaza-ne la factoring@librabank.ro sau viziteaza-ne
pe www.librabank.ro

Caracteristicile produsului
Concret, prin utilizarea factoringului veti obtine:


Transformarea unei incasari la termen in incasare la vedere



Imbunatatirea cash-flow-ului societatii



O metoda de finantare mult mai flexibila comparativ cu un credit bancar



Concentrarea pe productie si vanzari, nu pe urmarirea incasarii creantelor



Cresterea vitezei de rotatie a activelor

Cum functioneaza factoringul?


Termenele de plata agreate in contractele comerciale cesionate să fie de maxim 90 de zile



Clientul livrează bunurile sau presteaza serviciile și transmite facturile către debitor



Clientul cesioneaza facturile catre Banca și transmite copiile facturilor fiscale impreuna cu anexele
acestora ( ex. documente de livrare)



Banca finanteaza maxim 80% din valoarea facturii la cerere Dvs, urmand ca, dupa ce incaseaza
factura, sa va vireze si suma ramasa din care se scad cheltuielile ocazionate



Daca debitorul nu achita la timp facturile, Banca incepe procedurile de colectare

Care sunt costurile


Pentru stabilirea costurilor produsului de factoring sunt necesare informații privind relațiile comerciale
pentru care se solicită derularea de operațiuni de factoring.



Costul produsului este influențat de numarul relațiilor comerciale, numarul de facturi, calitatea
debitorilor propuși, cifra de afaceri ce urmeaza a se derula prin factoring



Veți obține o oferta personalizata de costuri, in functie de specificul fiecarei tranzactii, fie de la
Departamentul de Factoring (factoring@librabank.ro), fie de la consilierul Dvs.

Esti interesat?
Contacteaza-ne la factoring@librabank.ro sau viziteaza-ne
pe www.librabank.ro

