FINANCOVÁNÍ ODBĚRATELSKO-DODAVATELSKÝCH VZTAHŮ

Post
Financing

Člen skupiny Erste

Post Financing

Když jde o sjednávání splatnosti faktur, dochází
v obchodování k přirozenému střetu zájmů.
Dodavatelé chtějí dostat zaplaceno co nejdříve,
odběratelé chtějí platit co nejpozději. Post Financing
pomáhá tento konflikt řešit – ke spokojenosti všech.

– Nevyhovuje Vám splatnost
dodavatelských faktur?
– Chcete hradit své závazky vůči Vašim
dodavatelům později?
– Nemůžete nebo nechcete s dodavateli
domlouvat delší lhůtu splatnosti?
– Potřebujete přesunout pracovní
kapitál z krátkodobých aktiv do rozvoje
Vaší společnosti?
– Potřebujete si optimalizovat cash flow?

Využijte Post Financing, jednoduše ovladatelný, plně
automatický nástroj financování Vašich obchodních
závazků. Nabízí možnost poskytovat profinancování
dodavatelských faktur ve výši 100 % Vašim
dodavatelům místo Vás a dle Vaší dispozice.

Co je Post Financing?
Post Financing, jako alternativa k reverznímu
factoringu, je jednou ze součástí financování
v odběratelsko-dodavatelských vztazích (supply chain
finance), která podporuje obchodní spolupráci mezi
společnostmi různé velikosti či rozdílné finanční síly.
Zatímco u reverzního factoringu je klientem
velký bonitní odběratel, který má větší množství
zejména menších dodavatelů, s nimiž se dohodne
na prodloužení splatnosti svých závazků, jež jsou
posléze dodavatelům financovány Factoringem

České spořitelny, u produktu Post Financing
nefinancujeme dodavatele přímo, ale hradíme za
klienta jeho obchodní závazek dodavatelům. Takto
vzniklý finanční závazek nám pak klient zaplatí později.

Výhody Post Financingu od
Factoringu České spořitelny
Výhody pro Vás jako odběratele:
Zajištění vypořádání obchodních závazků za klienta
ve splatnosti či před splatností dodavatelské
faktury.
Nedochází ke změně splatnosti dodavatelských
faktur – dodavatelsko-odběratelský vztah není
ničím modifikován (Factoring České spořitelny
nevstupuje do smluvního vztahu s dodavatelem).
Zlepšení využití pracovního kapitálu díky odkladu
platby vzniklého finančního závazku za factorem
až na 180 dní od vystavení dodavatelské faktury.
Podpora řízení likvidity obchodních partnerů bez
nutnosti vytvářet tlaky na pracovní kapitál.
Možnost využití skont od dodavatelů.
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Zajištění dodatečných zdrojů financování bez
navyšování úvěrové angažovanosti u bank.
Žádná minimální či maximální výše
dodavatelských faktur k financování.
Stabilizace portfolia Vašich dodavatelů.
Využití online 24/7 internetové aplikace eFactoring.

Výhody pro Vaše dodavatele:
Jistota zaplacení faktur za odběratelem ve
splatnosti nebo dříve.
Platební podmínky zůstávají nezměněny.
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Jak funguje Post Financing?
Výrobky a služby, faktura
1. PŘENOS FAKTUR
přijatých od dodavatelů

Odběratel

2. PLATBA FAKTUR
ve splatnosti nebo dle
dispozice odběratele
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Dodavatelé

3. PLATBA ČÁSTKY FAKTUR
v odloženém termínu
dohodnutém s factorem
Rámcová smlouva pro Post Financing

Pro koho je Post Financing
vhodný?
– pro střední a velké společnosti
– výrobní i obchodní společnosti pravidelně
nakupující zboží nebo služby od více stávajících
dodavatelů
– dodavatelsko-odběratelské vztahy, kde je platební
podmínkou hladká platba a odložená splatnost

Jaké jsou náklady?
Cena je vždy stanovena individuálně, po zohlednění
rizika a administrativní náročnosti obchodního
případu a plánovaného obratu přes Factoring České
spořitelny. Cenu za využívání Post Financingu hradí
odběratel.

Jak začít?
– seznámíte nás s portfoliem svých dodavatelů
navrhovaných pro Post Financing a s bližšími
informacemi o Vašich odběratelsko-dodavatelských
vztazích
– na základě vyhodnocení získaných informací
Vám navrhneme odpovídající formu spolupráce
a předložíme indikativní nabídku
– při podpisu smlouvy budete zaškoleni a získáte
kompletní podporu včetně přístupu do zabezpečené
internetové aplikace eFactoring pro možnost
elektronického přenosu dodavatelských faktur do
našeho systému
– po podpisu smlouvy zahájíte přenos faktur
Vašich vybraných dodavatelů do Factoringu
České spořitelny a my zajistíme vypořádání
obchodních závazků za Vás dle Vašich instrukcí
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Kontaktujte nás

Factoring České spořitelny disponuje sítí regionálních obchodních manažerů po celé České republice.
Naši pracovníci jsou připraveni s Vámi projednat podmínky možné spolupráce a budou Vám k dispozici v čase
a místě, které Vám budou vyhovovat. Aktuální jména obchodních manažerů naleznete na: www.factoringcs.cz.

tel.: 724 965 813

tel.: 602 644 560

Liberec
Ústí nad Labem
Hradec
Králové

Karlovy
Vary
Praha

Pardubice
Ostrava
Plzeň

Olomouc
Jihlava

tel.: 602 268 944

Zlín
České
Budějovice

tel.: 602 644 540

Brno

tel.: 603 149 341

tel.: 602 615 138

Factoring České spořitelny, a.s.
Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4
tel.: +420 956 770 711, fax: +420 956 641 614
e-mail: marketing@factoringcs.cz
Informace o našich službách v oblasti
mezinárodního factoringu na Slovensku,
v Rakousku, Chorvatsku, Maďarsku a Rumunsku
získáte v oddělení mezinárodního factoringu
na telefonním čísle: +420 956 770 750.

Člen Factors Chain International

Regionální korporátní centra
Podrobnější informace o factoringu
Vám rádi poskytneme i v regionálních korporátních
centrech České spořitelny v těchto městech:
Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava,
Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň,
Praha, Ústí nad Labem, Zlín.

Tento materiál má za cíl upozornit na služby a produkty
v něm uvedené a není závazným návrhem, který by zakládal
práva a závazky účastníků. Jakékoliv kopírování, šíření či využívání
obsahu nebo jeho částí bez výslovného souhlasu České spořitelny
je zakázáno.
www.factoringcs.cz

