
FAKTORING leírása 

 
Utolsó módosítás: 2015.01.30 

A faktoring ügylet során a faktorcég előleg folyósításával finanszírozza ügyfelének egy harmadik 

szereplővel, a vevővel szemben keletkezett, de később esedékes követeléseit. A szállító a szolgáltatás 

igénybevételével azonnal pénzhez jut, mellyel áthidalhatja az átmeneti likviditás nehézségeit, 

kifizetheti lejárt kötelezettségeit, vagy beszerezheti legszükségesebb forgóeszközeit. 
A faktoring kiváló finanszírozási eszköz nemcsak a kereskedelem területén működő nyitvaszállítási és halasztott 

fizetési formában történő értékesítést vállaló cégek számára, hanem minden olyan gazdasági eseménynél ahol a 

szállítás/szolgáltatás teljesítése és a pénzügyi teljesítés időben elválik (30-90 nap). 

A faktoring szolgáltatásból adódó forrásbevonás alkalmazásával a gazdálkodó szervezet nem növeli (sőt 

csökkentheti) hitelállományát, így méltó alternatívája a hitelfelvételnek. 

  

A faktoring szolgáltatás előnyei:  

 

A számla benyújtása után a számla bruttó értékének 80 %-át azonnal megelőlegezzük, így jelentősen javítja a 

szállító likviditását. 

 

A vevő számára kedvező magasabb fizetési határidők megjelölésével előnyösebb piaci lehetőségek megszerzését 

teszi lehetővé. 

 

Nem igényel hosszú minősítési folyamatot, szerződéskötés és folyósítás napokon belül megtörténik. 

 

A finanszírozás a számla értékével arányos, így a finanszírozás korlátlan jellege miatt növekedési lehetőséget 

biztosít. 

 

A faktoring igénybevétele nem igényel dologi fedezetet, így tehermentes forrást biztosít. 

 

Mérlegjavító pénzügyi művelet. 

 

A faktorcég és a banki partnerek által minősített vevőkhöz való beszállítás jelentősen csökkentik 

 a vevő késve, vagy nemfizetési kockázatát.  

 

A faktoring folyamata: 
 

A szállító Engedményezési Keretszerződést köt a faktorcéggel, amelyben részletesen rögzítik a faktoring 

szolgáltatás feltételeit. Egyidejűleg a szállító biztosítja a faktorcég számára az alábbi dokumentumokat: 

 Társasági szerződés 

 Cégkivonat (30 napnál nem régebbi) 

 Aláírási címpéldány(ok) 

 A faktoring ügylet alapját képező kereskedelmi/szállítói szerződés 

 Az utolsó lezárt évi mérlegbeszámoló 

 A szállító számlavezető bankja(i) által aláírt azonnali beszedési megbízás 

 

A szállító leszállítja a vevőnek az árut vagy szolgáltatást és ezt a vevő visszaigazolja. 

 

A szállító benyújtja a faktorcégnek a faktorálni kívánt számlát és a számla alapját képző szállítólevelet/teljesítési 

igazolást. 

 

A faktorcég megküldi - az érintett felek általi aláírás után - a vevő részére az "Engedményezési értesítést", és a 

szállítónak folyósítja a számla vételárának 80%-át. 

 

A vevő fizetéskor a faktorcég 20%-os maradványrészt a faktorálás költségeivel csökkentve folyósítja a szállító 

részére. 

 

 


