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Vaše vydané faktury proplatíme až do výše 90%
ihned po vystavení
Můžete tak okamžitě realizovat nové zakázky
a navýšit Váš obrat i zisk
Vaše platby budete mít pod kontrolou online
24 hodin denně

Financování s jistotou úhrady
Převezmeme riziko platební neschopnosti
Vašich odběratelů
Nadstandardní tzv. bezregresní krytí ve výši 90 %
z celkové částky faktury
Vše pod jednou střechou – financování i zajištění rizik

Exportní financování
Nebojte se nových trhů, legislativních
a jazykových bariér, konverzí měn
Prověříme bonitu Vašich zahraničních zákazníků
v reálném čase
Jsme v 17 zemích a celosvětově zajistíme spolehlivý
způsob inkasa pohledávek

Strukturované financování
Využijte prémiových řešení pro rostoucí firmy
se stálými odběrateli
Profinancování výrobního cyklu na míru
Možnost získání skont a objemových bonusů
od Vašich dodavatelů za včasné platby

NEJČASTĚJŠÍ RIZIKA MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM
(Průzkum IPSOS pro Bibby Financial Services)
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VÁM POMŮŽEME VYŘEŠIT
PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ VE 3 KROCÍCH

Krok 1:
Faktura

Krok 2:
Peníze na účtu

Krok 3:
Úhrada od zákazníka

Po dodání zboží
nebo služby svému
zákazníkovi zašlete
kopii faktur do Bibby.

Na Váš účet zašleme
zálohu až do výše 90%
během 24 hodin.

Jakmile nám Váš
klient uhradí fakturu,
doplatek Vám
posíláme na účet.

CO ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI
„Tlak konkurence na trhu nás nutí podepisovat faktury s odběrateli s šedesátidenní
dobou splatnosti. Taková situace negativně ovlivňovala cash–flow naší firmy. Díky
spolupráci s Bibby Financial Services máme faktury proplacené během jednoho dne
a delší dobu splatnosti jsme naopak využili jako naši konkurenční výhodu.“
Výrobní společnost, Olomouc
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