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Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie 
przez firmę faktoringową od przedsiębiorstwa należ-
ności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Dzięki 
temu Twój biznes uzyskuje środki finansowe zaraz po 
wystawieniu faktury.

Faktoring to usługa kompleksowa. Poza zapewnie-
niem szybkiego dostępu do gotówki, faktoring to 
także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowa-
dzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowa-
nie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka 
niewypłacalności kontrahentów.

Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzeb-
na do tego gotówka jest zamrożona w nie-
zapłaconych fakturach? 
 
Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję 
konkurencyjną i zaoferować odbiorcom 
dłuższe terminy płatności, bez pogarsza-
nia własnej płynności i obciążania bilansu? 
 
Rozumiemy jak ważne dla przedsiębior-
stwa są wolne środki finansowe, które 
pozwalają zrealizować plany rozwoju 
biznesu. Wiemy jak poprawić płynność 
finansową firmy i zapewnić finansowanie 
jej bieżącej działalności bez konieczno-
ści zaciągania dodatkowych zobowiązań 
w postaci kredytu.

Jak działa faktoring 
w KUKE Finance?

krok 1

Sprzedaż towaru lub usługi  
i wystawienie faktury.

Firma (faktorant) dostarcza towar kontrahentowi lub 
wykonuje na jego rzecz usługę. Następnie wystawia 
fakturę z odroczonym terminem płatności i przesyła 
do KUKE Finance (faktora) informację o wystawionej 
fakturze za pośrednictwem dedykowanego dla klien-
tów systemu online – KUKE Finance Faktor.

krok 2

Wypłata gotówki i monitoring 
należności. 

Natychmiast po zaksięgowaniu należności KUKE Finan-
ce wypłaca klientowi zaliczkę w wysokości do 90% 
wartości faktury brutto. Na tym etapie KUKE Finance 
nie pobiera opłaty operacyjnej wypłacając pełną kwo-
tę zaliczki. Należność jest monitorowana przez KUKE 
Finance do momentu jej spłaty przez kontrahenta.

krok 3

Płatność od kontrahenta i rozliczenie 
należności.

Kontrahent dokonuje płatności na rzecz KUKE Finance, 
która wypłaca klientowi pozostałą część należności.

krok 4

Naliczenie kosztów  
faktoringowych.

KUKE Finance nie potrąca kosztów związanych z reali-
zacją umowy z konta faktoringowego klienta. Opłaty 
naliczane są na podstawie oddzielnej faktury z termi-
nem płatności 14 dni.
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Dlaczego faktoring?

Poprawia płynność finansową firmy. 
Faktoring dostarcza przedsiębiorstwu na-
tychmiastowego zastrzyku gotówki poprzez 
uwolnienie środków zablokowanych w nie-
zapłaconych fakturach.

Oszczędza czas i redukuje koszty zwią-
zane z zarządzaniem należnościami. 
Faktoring pozwala uwolnić się od praco-
chłonnych i uciążliwych czynności związa-
nych z monitorowaniem i egzekwowaniem 
spływu należności. Zadania te przejmuje na 
siebie faktor, a firma może się skoncentro-
wać na swojej podstawowej działalności.

Zwiększa bezpieczeństwo współpracy 
z odbiorcami. Faktor przejmuje ryzyko nie-
wypłacalności odbiorców firmy.

Łatwo dostępna forma finansowania. 
W porównaniu z tradycyjnymi formami 
finansowania krótkoterminowego, takimi 
jak kredyt obrotowy, faktoring nie wyma-
ga od firmy przedstawiania zabezpieczeń 
materialnych. W faktoringu obowiązują 
również elastyczne procedury przyznawania 
finansowania i szybka dostępność środków 
pieniężnych.

Nie obciąża bilansu firmy w przeciwień-
stwie np. do kredytu obrotowego (dotyczy 
faktoringu pełnego).

Pozwala na zwiększenie konkurencyjno-
ści przedsiębiorstwa, które może zaofe-
rować odbiorcom konkurencyjne terminy 
płatności przy zachowaniu optymalnej płyn-
ności finansowej.

Dla kogo faktoring?

Faktoring ma zastosowanie we wszystkich branżach 
i segmentach rynku. Usługa faktoringu to optymalne 
rozwiązanie dla firm, które:

potrzebują źródła finansowania elastyczne-
go i dopasowanego do bieżących potrzeb 
firmy 

poszukują innych niż kredyt obrotowy źró-
deł finansowania bieżącej działalności

prowadzą cykliczną sprzedaż do stałego 
grona odbiorców

stosują odroczone terminy płatności (kredyt 
kupiecki)

chcą ograniczyć ryzyko niewypłacalności 
odbiorców

chcą poprawić bądź utrzymać dyscyplinę 
płatniczą kontrahentów
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czasu dzięki przeniesieniu na faktora pracy związanej 
z monitorowaniem płatności i zgłaszaniu przetermino-
wanych należności w terminach ustalonych w umowie 
ubezpieczenia.

Faktoring pełny z polisą klienta oferowany przez KUKE 
Finance przeznaczony jest dla firm prowadzących 
pełną księgowość.

Faktoring pełny z polisą faktora 

to rozwiązanie, w ramach którego KUKE Finance 
przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów włą-
czonych do umowy faktoringu na podstawie umowy 
ubezpieczenia należności handlowych zawartej z Kor-
poracją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. 

Usługa faktoringu pełnego z polisą faktora przezna-
czona jest dla firm prowadzących pełną księgowość.

Faktoring pełny z polisą kUkE 

skierowany jest do firm, które korzystają lub zamierza-
ją korzystać z ubezpieczenia należności handlowych 
oferowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredy-
tów Eksportowych. KUKE Finance przejmuje ryzyko 
niewypłacalności kontrahentów na podstawie umowy 
ubezpieczenia należności zawartej pomiędzy klientem 
a KUKE. KUKE Finance wchodzi w prawa i obowiązki 
wynikające z polisy na mocy porozumienia trójstron-
nego podpisanego przez klienta, KUKE Finance i KUKE.

Faktoring pełny z polisą KUKE przeznaczony jest dla 
firm prowadzących pełną księgowość.

Faktoring pełny

Faktoring pełny przeznaczony jest dla przedsię-
biorstw stawiających na dynamiczny rozwój firmy, 
pozyskujących nowych kontrahentów w kraju i na ryn-
kach zagranicznych, ale jednocześnie nastawionych 
na większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy faktoring to kom-
pleksowa usługa finansowa, która zapewnia finan-
sowanie należności, zarządzanie należnościami oraz 
przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Faktoring pełny z polisą klienta

jest usługą skierowaną do firm, które posiadają już 
umowy ubezpieczenia należności handlowych, a jed-
nocześnie potrzebują uzyskać środki pieniężne przed 
terminem płatności ubezpieczonych faktur i chcą 
powierzyć zarządzanie portfelem należności wyspe-
cjalizowanej instytucji, jaką jest firma faktoringowa. 
Wówczas, oprócz umowy faktoringu, podpisywane 
jest porozumienie z ubezpieczycielem, na mocy któ-
rego faktor przejmuje obowiązki klienta wynikające 
z polisy. Dla klienta oznacza to m.in. oszczędność 

W biznesie liczy się rozwój i bezpieczeń-
stwo. Oferowana przez nas usługa fakto-
ringu pełnego (bez regresu) łączy te dwa 
ważne elementy. Po pierwsze, zapewniamy 
szybki dostęp do środków finansowych, 
które firma może przeznaczyć na rozwój 
swojej działalności. Po drugie, przejmuje-
my ryzyko niewypłacalności kontrahentów 
objętych usługą faktoringu.
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Faktoring niepełny Faktoring odwrotny

Faktoring niepełny (z regresem) polega na wykupie 
przez KUKE Finance należności bez przejęcia ryzyka 
niewypłacalności odbiorców swojego klienta. W tym 
wypadku to klient jest odpowiedzialny za wypłacal-
ność kontrahentów. W razie braku płatności ze strony 
odbiorcy, w ustalonym w umowie faktoringu dodat-
kowym terminie liczonym od daty płatności faktury, 
klient zobowiązany jest do zwrotu KUKE Finance 
zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności. Z tego 
względu faktoring niepełny jest optymalnym rozwią-
zaniem dla firm współpracujących z gronem stałych 
i sprawdzonych odbiorców. 

Faktoring odwrotny polega na finansowaniu przez 
KUKE Finance zobowiązań klienta wobec jego dostaw-
ców. Gdy klient otrzyma od dostawców faktury za 
dostarczone mu towary lub wykonane usługi, przeka-
zuje je do KUKE Finance. Faktor dokonuje płatności na 
konto dostawcy w pełnej wysokości faktury, w termi-
nie ustalonym w umowie faktoringu. Klient natomiast 
reguluje zobowiązania wobec KUKE Finance w termi-
nie zaakceptowanym przez faktora.

Faktoring odwrotny to dla przedsiębiorcy sposób na 
budowanie wizerunku wiarygodnego partnera biz-
nesowego, a także możliwość uzyskania korzystnych 
rabatów od dostawców w zamian za wcześniejsze lub 
terminowe regulowanie zobowiązań.

Usługa faktoringu odwrotnego przeznaczona jest 
dla firm o rocznych przychodach przekraczających 
15 mln zł.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw 
prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem 
płatności, w szczególności tych z sektora MŚP.

Rozumiemy, że każdy klient jest inny. Dlatego staramy 
się dopasować nasze rozwiązania do indywidualnych 
potrzeb firmy, z którą współpracujemy. Wiemy też, jak 
ważną rolę odgrywa czas. Dlatego naszym klientom 
oddajemy do dyspozycji nowoczesny elektroniczny 
system wymiany informacji, który zapewnia szybkie 
rozliczanie należności.

Wierzymy, że nasze usługi pomogą Twojej firmie zre-
alizować strategiczne cele biznesowe i umożliwią jej 
stabilny oraz bezpieczny rozwój.

KUKE Finance

KUKE Finance została powołana do życia w 2014 roku 
przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksporto-
wych (KUKE). 

Celem naszej działalności jest finansowanie należno-
ści zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich 
dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli 
z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta. 
Działając w ramach Grupy KUKE możemy pomóc 
firmom nie tylko poprawić płynność finansową, ale 
przede wszystkim kompleksowo zarządzać portfelem 
należności naszych klientów.



kUkE Finance S.a.
kontakt@kuke-finance.pl 
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 
www.kuke-finance.pl




