Smarte løsninger
tilpasset din
bedrifts behov

FACTORING
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Velkommen til SpareBank 1 Factoring!

Frigjort kapasitet gir vekst
SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering,
oppfølging og reskontroføring. Frigjort kapasitet brukes
til noe produktivt, og tillater vekst uten å ansette nye i
administrasjonen.
SpareBank 1 Factoring bedrer bedriftens likviditet og
handlefrihet ved å forskuttere utestående fordringer
og utbetale pengene umiddelbart. Hvor mye som skal
utbetales, lar du behovet avgjøre.
SpareBank 1 Factoring overvåker dine kunders
betalingsevne, og varsler deg slik at tap kan unngås.
Vi tilbyr også kredittforsikring til en gunstig pris.
Denne sikkerheten er viktig når du har kunder i Norge,
og enda viktigere når de er i utlandet.
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FAKTURAADMINISTRASJON

FAKTURAADMINISTRASJON

Vi sparer deg for arbeid og får pengene raskere inn på konto!

Fakturaadministrasjon også ved eksport

Kjøper du fakturaadministrasjon hos oss, tar vi oss av alle de tidkrevende, men nødvendige

Når du selger til kunder utenfor landets grenser, øker

arbeidsoppgavene fram til pengene er på konto:

risikoen for tap. Benytter du deg av SpareBank 1 Factorings

•

Vi fører kundereskontro

•

Vi sender purringer, følger opp per telefon og sender eventuelle inkassovarsler

•

Vi krever inn forsinkelsesrenter for deg

•

Vi holder øye med dine kunders betalingsevne og kredittid

•

Vi oversender til inkasso og lar deg følge status via vårt online-system, FactoLink®

•

Vi tar oss av eventuell bobehandling

All erfaring viser at debitor betaler raskere når fakturaen angir at beløpet skal
innbetales til oss.
Når en fakturafil er sendt til oss og oppdatert i vårt system kan du få inntil 90 % av
fakturaverdi – samme dag, se Fakturafinansiering side 6.

eksportfactoring, er det vi som tar oppfølgingen, uansett
hvor i verden dine kunder befinner seg.
FORDELER:
•

Vi har ekspertise på jus og kutymer i kundens marked

•

Du unngår språkproblemer og kommunikasjonssvikt

•

Vi øker din sikkerhet

HVA KOSTER DET?
Gi oss informasjon om din omsetning, antall fakturaer og
antall debitorer og vi utarbeider et tilbud til deg.
Eventuell finansiering eller garanti prises selvstendig.

FORDELER:
•

Du får enklere regnskapsføring

•

Du får frigjort tid

•

Du får pengene raskere på konto

•

Du får redusert behov for driftskreditt

•

Du får redusert risiko for tap

•

Du får økte inntekter på forsinkelsesrenter

FACTORINGKUNDE

1. VARER + FAKTURA

DEBITOR

2. ELEKTRONISK FAKTURAFIL
INNTIL 90% FORSKUDD
FACTOLINK®

FACTORING

3. PURRING, RENTE, ETC.

FACTOLINK®

5. UTBETALING

FactoLink® gir deg tilgang til all informasjon du trenger om utestående

FORDELER:

4. BETALING

• Holder deg løpende oppdatert

fordringer – når du måtte ønske det. Akkurat som nettbank, gir FactoLink®

• Web-basert tilgang hele døgnet

deg løpende status på hver enkelt kunde – i form av betalte og ubetalte

• Bindeledd mellom deg og kundekonsulent hos oss

krav, purringer, reklamasjoner, låneforhold m.m.

• Oversikt over gjennomsnittlig kredittid
• Oversikt over forsinkelsesrenter
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FAKTURAFINANSIERING

FAKTURAFINANSIERING

Få inntil 90 % av fakturabeløp på konto – umiddelbart!

Vekst i omsetning?

Selger du varer eller tjenester på kreditt, binder du kapital.

Tilgjengelig kreditt øker i takt med din omsetningsvekst,

Lar du oss finansiere dine utestående fordringer, får du pengene umiddelbart:

og er dermed en meget fleksibel driftskreditt der du

•

bestemmer hvor mye du ønsker å få overført.

Vi overfører inntil 90 % av fakturabeløpet til din konto straks vi
har mottatt fakturafil fra deg

•

Resten av fakturabeløpet overføres når kundene har betalt

HVA KOSTER DET?
En konkurransedyktig avtalt rentesats belastes på det

FORDELER:

til enhver tid finansierte beløpet. Fakturafinansiering

•

Du får bedre likviditet

hos SpareBank 1 Factoring har ingen begrensninger med

•

Du får større handlefrihet

hensyn til hvor debitor befinner seg.

•

Du kan fritt begrense finansieringen i perioder med god likviditet

•

Du får konkurransedyktig rente

Gi oss informasjon om ditt finansieringsbehov og vi

•

Du får økonomisk forutsigbarhet

utarbeider tilbud til deg.
Fakturafinansiering forutsetter at du benytter vår tjeneste
Fakturaadministrasjon, se side 4.

FACTORINGKUNDE

1. VARER + FAKTURA

3. INNTIL 90% FORSKUDD
FACTOLINK®

FACTOLINK®

6. UTBETALING

FactoLink® holder deg løpende oppdatert om innbetalinger, sene betalere
og alt som har med dine fakturaer å gjøre. Du kan også sjekke disponibel
kreditt og betalte renter og provisjoner.

DEBITOR

2. ELEKTRONISK FAKTURAFIL

FORDELER:

FACTORING

4. PURRING, RENTE, ETC.

5. BETALING

• Informasjon om disponibel og benyttet kreditt
• Oversikt over betalte renter og provisjoner
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KREDITTSIKRING

KREDITTSIKRING

Manglende kredittstyring kan få fatale konsekvenser!

Kan enhver handel forsikres?

Kredittforsikrer du fordringene dine hos oss, er du sikret betaling dersom en debitor

Nei. Det finnes kunder som man rett og slett ikke bør

innstiller betalingene sine ved for eksempel akkord, konkurs eller lignende.

selge til. Identifisering av disse er en vesentlig del av

•

Vi kredittvurderer dine debitorer og gir deg en oppdatert status

den kompetansen du får til rådighet hos oss. Et avslag

•

Vi avtaler kredittforsikringslimiter for hver enkelt debitor i samarbeid med deg

er ikke et nei til salg, men et signal om at man ikke bør

•

Vi varsler deg ved endring av dine norske debitorers kredittverdighet

levere på kreditt.

FORDELER:

HVA KOSTER DET?

•

Du får kredittvurdert eksisterende og potensielle debitorer i Norge og i utlandet

Gi oss en oversikt over hvem du vil forsikre og hvilken limit

•

Du er sikret mot økonomiske tap

du ønsker, og vi vil gi deg et tilbud på vår kredittforsikring.

•

Du er sikret 90 % oppgjør på kredittforsikrede leveranser

•

Du får forslag på hvilke debitorer du bør forsikre

Fakturafinansiering forutsetter at du benytter vår

•

Du får et utmerket kredittstyringsverktøy

tjeneste Fakturaadministrasjon, se side 4.

•

Du kan konsentrere deg om salgs- og markedsarbeidet

FACTORING

FACTORINGKUNDE

KREDITTVURDERING
INNVILGELSE/AVSLAG AV KREDITTLIMIT

1. VARER + FAKTURA

INNTIL 90% FORSKUDD
FACTOLINK®

FACTORING

FACTOLINK®

5. UTBETALING

FactoLink® holder deg oppdatert slik at du kan ta viktige beslutninger. Når du

DEBITOR

2. ELEKTRONISK FAKTURAFIL

FORDELER:

3. PURRING, RENTE, ETC.

4. BETALING

• Oversikt over tapsrisiko

benytter kredittsikring, viser FactoLink® også risikokonsentrasjonen på den enkelte

• Oversikt over dine kunders kredittverdighet

debitor, vedkommendes ratingkarakter og innvilget kredittforsikringslimit. Med så

• Oversikt over kredittforsikrede fordringer

mye informasjon på ett sted, har du i realiteten et enestående beslutningsverktøy.

• Oversikt over forfalte poster
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FACTOPRINT®

FACTOPRINT®

Effektivisering for bedrifter med mange fakturaer!

Vil du virkelig ha det enkelt?

Å bruke FactoPrint® innebærer at du overfører fakturaene elektronisk til oss for

Da lar du oss ta fakturaadministrasjonen også. Det

distribusjon. Borte er konvoluttkasser, fakturablanketter, varme printere og over-

innebærer at vi ser til at pengene kommer inn og kjører

tidsarbeid:

purre- og inkassorutiner på alle utsendte fakturaer.

• Vi tar ansvaret for hele distribusjonen.
• Du velger i hvilket format dine debitorer skal motta faktura:

HVA KOSTER DET?

- Papirfaktura

Prisen fastsettes etter fakturamengde og antall kunder.

- E-faktura (privatkunder)

Det vil også være avgjørende hvilket fakturaformat du

- EDI-faktura (elektronisk faktura til bedrifter)

ønsker å sende ut til kunden.

• Vi holder elektronisk fakturaarkiv i 10 år fra fakturadato
FactoPrint® kan du kjøpe uten å benytte deg av våre
FORDELER:

andre tjenester.

• Du får redusert faktureringskostnader
• Du får mindre administrasjon; vi printer, pakker og sender
• Du slipper å investere i kostbar programvare og systemutvikling med tanke
på nye digitale fakturaformater
Alle fakturaer blir printet og pakket dersom ikke annet er avtalt. Dersom du eller
din debitor ønsker E-faktura eller EDI-faktura, må vår samarbeidspartner BBS ha
beskjed om dette.

AVTALE OM TYPE FAKTURAFORMAT
FACTORING

FACTORINGKUNDE

FAKTURAARKIV

1. VARER
2. ELEKTRONISK FAKTURAFIL
INNTIL 90% FORSKUDD

DEBITOR
3. FAKTURA

FACTORING

PURRING, RENTE. ETC

FACTOLINK®
UTBETALING

FACTOLINK®

4. BETALING

Benytter du deg av FactoPrint® sammen med fakturaadministrasjon, lagres

FORDELER:

• Enkle oppslag - alltid tilgjengelig

pdf-kopier av fakturaene på FactoLink®, og både du og SpareBank 1 Factoring

• Vi håndterer all returpost

kan gjøre oppslag på faktura eller oversende denne til debitor.

• Elektronisk faktura og lagring - et miljøvennlig alternativ
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HBE BNbank / Wittusen & Jensen

SpareBank 1 Factoring
SpareBank 1 Factoring AS er eid av SpareBank 1 Gruppen AS
og har kontorer i Ålesund og Tromsø. Våre kunder er bedrifter
fra en rekke bransjer og varierer i størrelse og omfang.
Konkurransedyktige og attraktive factoringtjenester har gitt
SpareBank 1 Factoring AS en sterk vekst.

SpareBank 1 Factoring AS |

factoring@sparebank1.no

ÅLESUND: Tel: +47 70 11 36 00 – Fax: +47 70 11 36 80

|

|

www.sparebank1.no

TROMSØ: Tel: +47 77 62 23 78 – Fax: +47 77 62 23 51

