Factoring på

Økt likviditet
Større handlefrihet
Kom igang på...

Motta inntil 90 % av fakturert beløp på
konto umiddelbart etter at vi har mottatt
fakturafil fra deg.

Hvorfor factoring?
Når vi står for innkrevingen og administrerer
fordringene dine, vurderer vi normalt risikoen ved
finansiering lavere enn banken - som ikke har samme
oversikt over fordringene. Derfor er våre betingelser
konkurransedyktige med ordinære kassekredittrenter.
Med Fakturafinansiering utnytter du også fordringspantet ditt bedre. En
bank vil normalt bare finansiere inntil 50 % av verdien på dine utestående
fordringer. Med finansiering via factoring får du imidlertid forskuttert inntil
hele 90 % av fordringsverdien.
I tillegg vil finansieringen variere med de utestående fordringene, og er
slik meget fleksibel. Har du store beløp utestående i kundefordringer og dermed mye kapital oppbundet - vil du også få mer forskuttert.

Kredittvurdering
Sjekk kundenes betalingsevne før du lar dem kjøpe
på kreditt.

Inkasso
Effektive inkassoprosesser og løsningsorientert dialog
med skyldner gir økt løsnings- og betalingsgrad.

FactoLink®
FactoLink® er SpareBank 1 Factoring sin nettbank
for factoringkunder, der de finner all informasjon
angående factoringsamarbeidet.

Fakturaadministrasjon

KundeWeb

Frigjør kapital med 20 - 40 % redusert kredittid og
profesjonell oppfølging av dine kundefordringer.

Vår online KundeWeb sparer tid både for din bedrift
og for dine kunder. Der kan de kommunisere med
både oss og deg, samt finne den mest etterspurte
informasjonen i sitt kundeforhold til deg, eksempelvis
utestående fordringer mot din bedrift, purringer,
rentenotaer, kontoutdrag og PDF fakturakopier.

Fakturafinansiering
Driftsfinansiering - motta inntil 90 % av fakturert beløp på
konto umiddelbart etter at vi har mottatt fakturafil fra deg.

Kredittsikring
Når du kredittsikrer fordringene dine, er du sikret mot tap
hvis en kunde innstiller betalingene sine ved konkurs e.l.

Fordelene...

Vi overtar arbeidet etter at du har sendt faktura til dine
kunder, fører full reskontro, purrer når kundene ikke betaler,
krever inn forsinkelsesrenter og sender eventuelt fordringen
til inkasso etter avtale med deg.

Når du har fakturert, kan du belåne dine fakturaer med inntil
90 % av det totale fakturabeløpet. De resterende 10 % mottar
du når kunden har betalt.

Ved å benytte factoring, vil kredittiden din reduseres
betydelig og du får bedre likviditet til å vokse, investere eller
bedre ditt resultat. Benytter du kredittforsikring i tillegg, vil
du kunne sikre deg mot uventede tap gjennom at vi stiller
garantier på dine kunder.
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