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chtějí stabilizovat cash-flow

chtějí rychle získat hotovost za prodané zboží / služby

chtějí se chránit před rizikem platební neschopnosti

tuzemských a zahraničních odběratelů

chtějí, aby někdo jiný dohlížel na včasné vymáhání

pohledávek

plánují spolupráci s novými odběrateli

potřebují finanční prostředky k trvalému vypořádání

svých závazků, např. leasingu

plánují expandovat do nových zemí nebo dodávat

novým zákazníkům

chtějí získat skonta od dodavatelů za rychlejší platby

Naše služby nabízíme
především malým a
středním společnostem,
které:

77% firem má problém se včasnou
úhradou faktur
Zdroj: Průzkum Bibby SMEs Indx - květen 2020



mají zpoždění se splácením leasingu a úvěru

mají záporný vlastní kapitál

mají finanční ukazatele pod normálem

mají špatnou bilanční strukturu

mají krátkou historii

prochází organizačními změnami nebo změnami vlastníků

mají omezené financování od banky nebo je banka odmítá

musí poskytnout bance další zabezpečení

nemají žádnou bonitu

nemají dostatek majetku k získání půjčky

vyčerpaly limity v bance

působí v odvětví, které banky nechtějí financovat

Jakým společnostem může factoring
pomoci?

prodávají v B2B modelu (jiným společnostem)

prodávají zboží nebo služby stálým odběratelům

vystavují faktury se splatností až 120 dní

mají měsíční obrat ve vystavených fakturách přes 500 000 Kč

V Bibby Financial Services financujeme společnosti, které:

Umíme financovat i podniky, které:

Pro nás je důležitá bonita

odběratelů našich klientů,

proto můžeme financovat 

i společnosti s dočasnými

problémy nebo start-upy.



Jak factoring funguje?

Klient prodá zboží nebo službu. Vystaví fakturu odběrateli
a pošle nám její kopii.

Do 24 hodin uhradí Bibby Financial Services až 90 %

hodnoty faktury na klientův účet.

Klientův odběratel zaplatí fakturu nám a my zbytek
částky po odečtení poplatků posíláme na klientův účet.

Spuštění factoringové linky je rychlé a snadné. Podepsání

smlouvy předchází především kontrola odběratelů.



Jaká odvětví

financujeme?

Bezregresní
factoring

Skrytý
factoring

Exportní
financování

Reverzní
financování

Autodoprava Personální
agentury

PapírenstvíExport Potravinářství Nábytkářství

Velkoobchod Start-upyVýroba a
 strojírenství

Druhy factoringu

Regresní
factoring

Pro společnosti,
které chtějí proplatit
faktury do 24 hodin 

a zrychlit tím tok
peněz

Pro společnosti, 

které chtějí snížit 

riziko neúhrady 

pohledávek

a pojistit se

Pro společnosti, 
které chtějí expandovat
 do zahraničí a navázat
 spolupráci s novými 

odběrateli

Factoringové
financování bez

informování
odběratele o
postoupení
pohledávek

Pro společnosti,
které chtějí
prodloužit
splatnosti

faktur od svých
dodavatelů

a mnoho 
dalších...



Jak oznámit 
potenciálního klienta?

Pošlete nám základní informace o klientovi
na broker@bfs.cz.

Předložíme nabídku, shromáždíme
dokumenty potřebné k podpisu smlouvy a
po kladném ověření podepíšeme s klientem
factoringovou smlouvu.

Zahájíme financování doporučeného klienta.

Vyplatíme vám jednorázovou odměnu a
následně čtvrtletní provizi po celou dobu
spolupráce s doporučeným klientem,
maximálně však po dobu 2 let.

Přečtěte si reference od našich klientů

https://www.bibbyfinancialservices.cz/o-nas/pripadove-studie
https://www.bibbyfinancialservices.cz/o-nas/pripadove-studie
https://www.bibbyfinancialservices.cz/o-nas/pripadove-studie


V Bibby Financial Services poskytujeme financování malým a středním podnikatelům již od roku 1982. Jako

součást skupiny Bibby Line Group máme podporu silné a tradiční společnosti, která po více jak dvě století

podniká v oblasti finančních služeb, distribuce, maloobchodu, lodní dopravy a stavebnictví. Skutečnost, že

máme spokojené zákazníky v Evropě i Asii, a dáváme práci více než 1 200 zkušeným zaměstnancům, je silným

argumentem, proč jít do spolupráce s námi.

O Bibby Financial Services

www.bibbyfinancialservices.czBezplatná infolinka  800 111 008

Sledujte novinky ze světa factoringu a nic vám neunikne

Máte další otázky? Kontaktujte nás

Bohumil Sobotka
Head of Sales

+420 606 044 943 bohumil.sobotka@bfs.cz

Působíme v 10 zemích, zejména v Evropě a Asii

Rychlé financování (peníze do 24 hodin)

Vlastní kritéria pro hodnocení bonity nezávislá na bance

92 % spokojených klientů

https://www.facebook.com/BibbyFinancialServicesCZ
https://www.linkedin.com/company/bibby-financial-services-czech/?viewAsMember=true
https://www.bibbyfinancialservices.cz/
https://www.bibbyfinancialservices.cz/

