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FINANSZÍROZÁSI 
CÉL

A vállalkozás likviditási helyzetének javítása, folyamatos fenntartása, a finanszírozott számlák biztosítási 
védelme mellett.

IGÉNYBEVEVŐK  
KÖRE

Belföldi vagy export piacra szállító kis-, közepes- illetve nagyvállalatok, amelyek 
• Vevőik felé halasztott fizetésű számlákat állítanak ki, és
• állandó piacuk van, 
• folyamatos beszállítói tevékenységet végeznek
• a Vevőik fizetésképtelenségéből eredő kockázatokat szeretnék csökkenteni.

FINANSZÍROZÁSI 
FORMA

A biztosított számlakövetelések átruházásával/engedményezésével megvalósuló, tárgyi fedezet nélkül 
nyújtott éven belüli finanszírozás.

FINANSZÍROZÁS 
ÖSSZEGE

Az Ügyfél számára nyújtható faktoringkeret összege függ: 
- a Hitelbiztosító által a Vevőre megállapított biztosítási limit nagyságától,
- a számlák fizetési határidejétől, 
- a biztosított Vevőkkel bonyolított forgalom volumenétől. 
A benyújtott bruttó számlaérték(ek) maximum 90%-a kerül előleg formájában finanszírozásra. 

DEVIZANEM HUF/EUR/USD/GBP, amely megegyezik a kiállított számla devizanemével.

15 FUTAMIDŐ A faktoring/követelésvásárlás keretében finanszírozható, halasztott fizetési határidejű kereskedelmi 
számlák fizetési határideje minimum 15, maximum 120 nap.

BIZTOSÍTÉK A finanszírozás biztosítéka az engedményezett és a Bankra átruházott számlakövetelés, a Bank és a 
Hitelbiztosító által megállapított limiteken belül.

FOLYÓSÍTÁS /  
IGÉNYBEVÉTEL

Az Ügyfél Vevői felé kiállított számlakövetelések Bankra történő engedményezése  útján, a mindenkor 
hatályos Engedményező levél és a számlázási dokumentumok benyújtásával, a Vevők által elfogadott és 
a Bankhoz eljuttatott Tudomásulvételi Nyilatkozat kézhezvételét és a szerződésben rögzített folyósítási 
feltételek bekövetkezését követően, rulírozó módon.

TÜRELMI IDŐ

A számla lejáratát követő maximum 60 nap. 
Ezen idő alatt a Bank nem számít fel késedelemi kamatot az Ügyfélnek a számlára nyújtott előleg összege 
után, illetve a Vevő által nem vitatott követelések esetében nem él az Előlegvisszavonás/Visszkereset 
lehetőségével.

ELSZÁMOLÁS 
MÓDJA

A Bank a Vevők nemfizetése esetén a Biztosítói kárelszámolást követően a számla maradvány összegével 
elszámol az Ügyfél felé. 

FORGÓESZKÖZ FINANSZÍROZÁS, AMELY CSÖKKENTI  
A VEVŐK FIZETÉSKÉPTELENSÉGÉBŐL EREDŐ KOCKÁZATOKAT

BIZTOSÍTOTT BELFÖLDI- ÉS  
EXPORT FAKTORING

HALASZTOTT FIZETÉSŰ SZÁMLÁK HITELBIZTOSÍTÁSSAL 
KOMBINÁLT ELŐFINANSZÍROZÁSA 

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ


