ФАКТОРИНГ
Финансирование для Поставщиков

Преимущества для Поставщиков
НЕВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ЗАЛОГА

МИНИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБОРОТА КАПИТАЛА
ОТСУТВИЕ СКРЫТЫХ КОМИССИЙ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДЕБИТРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАННИЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПО МЕРЕ РОСТА ОБЪЕМА ПРОДАЖ

Схема работы
Факторинговое финансирование
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Банк (Фактор)
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Между Поставщиком
(Клиентом) и Банком
(Фактором) заключается
договор факторинга.
Поставщик проводит
смену реквизитов оплаты
по контракту на Банк и в
соответствии с договором
поставки отгружает товар
или предоставляет услугу
на условиях отсрочки
платежа.
Поставщик уступает
право денежного
требования Банку
(Фактору), а также
передает ему реестр
первичных документов.

4

Банк (Фактор)
подтверждает у
Покупателя
задолженность, согласно
предоставленным
документам.

5

Банк (Фактор) оплачивает
поставщику до 95% от
суммы поставки.

6

Покупатель производит
оплату поставки по
истечении отсрочки,
переводя на счет Фактора
100% стоимости
полученных товаров.

Параметры
Факторингового финансирования

Валюта

ГРИВНА

Стоимость

согласно Приказа об установлении процентных
ставок по активным операциям корпоративных
клиентов

Срок
финансирования

до 180 кл.д.

Период
ожидания

до 60 кл.д.

Размер
финансирования

до 95% от суммы накладной

Наши контакты
Факторинг от ПУМБ – МЕХАНИЗМ БУДУЩЕГО ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

СТРАНИЦА ФАКТОРИНГА НА САЙТЕ ПУМБ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА КАНАЛЕ YOUTUBE

E-MAIL ДЛЯ СВЯЗИ factoring@fuib.com

На сегодняшний день ставки колеблются от 15,5 % - 18 %, в
зависимости от того, какую схему финансирования выберет поставщик:
стандартная ( клиент самостоятельно гасит проценты);
с депонированием (при каждом финансировании депонируется сумма
и в день погашения процентов автоматически списывается).
Стандартный процент депонирования - от 4%. Зависит от срока
финансирования.
Базовые требования к поставщикам по условиям перехода на
факторинг указаны далее.

Вимоги до Клієнта:
Юридична особа або фізична особа - підприємець, які не є Пов'язаними
з Банком особами;
Резидент/нерезидент (сегмент СКК, ВКК) України, який не
зареєстрований та/або не веде свою господарську діяльність на
тимчасово окупованих територіях України;
Нерезидент України, який не зареєстрований та/або не веде свою
господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях України, не
є резидентом/не повинен бути зареєстрований у державі (території)
реєстрації/місцезнаходження яких віднесена Кабінетом Міністрів
України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою
України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує
чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових
організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї
масового знищення, та/або має стратегічні недоліки у сфері боротьби з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї
масового знищення відповідно до заяв Групи з розробки фінансових
заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);
Строк існування бізнесу Клієнта не менше 1-го року;
Відкрито поточний рахунок в Банку;

Прозора структура власників: розуміння кожної фізичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (згідно з регуляторними
вимогами НБУ);
Розкриття структури Лімітної Групи Клієнта, до якої входить Клієнт і ролі
Клієнта в ній: опис історії бізнесу, надання переліку пов'язаних осіб та
галузі їх функціонування, роль в Лімітній Групі Клієнта;
Відсутність факторів негативної ділової репутації (факти примусового
стягнення боргів, арешти рахунків, банкрутство, істотні позовні вимоги до
Клієнта, негативна ділова репутація власників та/або посадових осіб,
негативна кредитна історія та ін.);
Проходження фінансових нокаут-критеріїв для клієнтів сегменту СКК та
ВКК згідно із Кредитною політикою (див. розділ 6 «Критерії
прийнятності кредитування», а саме п.6.4. Критерії фінансування
продуктів зі скороченим ФЕА), для клієнтів під сегменту МКК
проходження фінансових нокаут-критеріїв згідно із Кредитною політикою
Акціонерного Товариства
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
БАНК» у малому бізнесі (див. розділ 6 «Критерії прийнятності
кредитування», а саме п. 6.5. «Нокаут-критерії»;
Надання документів згідно з переліком та відповідно до вимог
внутрішніх нормативних документів Банку;
Позитивне значення власного капіталу;
Позитивний чистий грошовий потік (на підставі даних офіційної
фінансової звітності за останні 4 квартали).

