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Kim jesteśmy?

KUKE Finance S.A jest spółką faktoringową powołaną do życia przez 

Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych  S.A. (KUKE S.A.) 

FAKTORING

100% właścicielem KUKE Finance S.A. jest KUKE S.A.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Oferujemy kompleksowe i elastyczne podejście do zagadnienia 

bieżącego finansowania i administrowania wierzytelnościami oraz 

pomoc w utrzymaniu płynności finansowej.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
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Branża meblarska w KUKE FINANCE S.A.                                                  
( za ostatnie 12 miesięcy)
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Średnia wartość faktury w sprzedaży 
krajowej około 5000 pln,                                            
w sprzedaży eksportowej  2,500 EUR

Średni termin
płatności w sprzedaży 
krajowej - 30 dni

Średni termin płatności w 
sprzedaży eksportowej – 37 
dni

Wartość sfinansowanej 
sprzedaży 250 Mln Pln

Ponad 20 tysięcy sfinansowanych Faktur   

Ponad 300 kontrahentów w 
umowach faktoringu Średnie opóźnienie płatności na 

finansowanym portfelu 7,9 dnia
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Czym jest faktoring?

FAKTORING

Forma krótkoterminowego finansowania dla firm 

udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli 

stosujących odroczone terminy płatności wobec 

swoich kontrahentów. 

W ramach faktoringu firma otrzymuje środki 

finansowe dotychczas zamrożone w niezapłaconych 

fakturach, które wystawiła na swoich kontrahentów.



Faktoring to nie tylko finansowanie

FINANSOWANIE 
NALEŻNOŚCI

Wypłata finansowania 

z tytułu nabytych 

faktur - element 

istotny dla firm 

dążących do skrócenia 

cyklu spłaty należności

ROZLICZENIE NABYTYCH 
NALEŻNOŚCI

Raportowanie do Klienta 

o stanie wierzytelności przy 

wykorzystaniu 

internetowej platformy.

MONITORING 
NALEŻNOŚCI

Profesjonalna obsługa 

wszystkich nabytych 

wierzytelności - monity, 

wezwania do zapłaty, 

dyscyplinowanie 

odbiorców

PRZEJĘCIE RYZYKA 
NIEWYPŁACALNOŚCI 

ODBIORCÓW

Odpowiedzialność faktora za 

ryzyko wypłacalności odbiorcy 

- umożliwia poprawę 

struktury bilansu, zwolnienie 

klienta z konieczności 

monitoringu sytuacji 

finansowej odbiorcy



Jakie firmy stosują faktoring?

01 Sprzedające towary lub usługi z odroczonymi 

terminami płatności do stałych odbiorców

02 Potrzebujące zabezpieczyć się przed 

niewypłacalnością odbiorców

03 Potrzebujące wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną 

poprzez zaoferowanie dłuższych terminów płatności

04 Mające zwiększone potrzeby finansowe 

(firmy rozwijające się)



Przyczyny stosowania faktoringu

01 Wydłużające się terminy płatności (chęć 
utrzymania dobrych relacji z odbiorcami)

02
Zwiększone zapotrzebowanie na środki obrotowe 

w związku z dynamicznym rozwojem (chęć skrócenia 

okresu spływu należności)

03
Potrzeba optymalizacji procesu zarządzania portfelem 

należności (weryfikacja wiarygodności odbiorców,  

odpowiednie rozłożenie ryzyka handlowego)

04
Potrzeba optymalizacji wskaźników finansowych oraz 

struktury bilansu (m.in. dzięki „wyksięgowaniu” 

należności z bilansu przedsiębiorcy – faktoring pełny)
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Uregulowania prawne

 Faktoring jest uregulowany międzynarodowym 

porozumieniem w ramach Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. 

 Konwencja Ottawska z 1988 r. określa definicję prawną oraz 

istotę funkcjonowania faktoringu w handlowym obrocie 

międzynarodowym(Polska nie ratyfikowała tej konwencji, jej 

normy są jednak stosowane). 

 Konstrukcję prawną usługi w wielu krajach regulują odrębne 

przepisy. W Polsce nie ma odrębnych regulacji prawnych 

odnoszących się do faktoringu, wykorzystywane są przepisy 

"Kodeksu prawa cywilnego" i "Kodeksu prawa handlowego". 
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Faktoring klasyczny – podstawa prawna (cesja)

Art. 509. /KC

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na 

osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, 

zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Art. 510. /KC

§ 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa 

zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi 

wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi 

inaczej albo że strony inaczej postanowiły.
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Cesja należności

 Kontrahenci objęci faktoringiem są informowani o fakcie 

podpisania Umowy Faktoringowej pomiędzy Faktorem i 

Faktorantem oraz potwierdzają cesję Wierzytelności na 

Faktora, w wyniku której dokonają płatności na rachunek 

Faktora za wszystkie obecne i przyszłe Wierzytelności 

wystawiane przez ich Dostawcę (Faktoranta)

 Faktorant ceduje na Faktora wszystkie bezsporne 

wierzytelności - obowiązek przedstawiania Faktorowi do 

wykupu wszystkich Wierzytelności powstałych po dniu 

zawarcia Umowy.



11

Nabycie należności

Nabycie należności następuje na podstawie cesji globalnej, co 

oznacza, iż faktor nabywa wszystkie wierzytelności faktoranta

wobec Kontrahentów zaakceptowanych do faktoringu, zarówno 

istniejące w momencie zawierania umowy faktoringowej, jak 

i prawa do wszystkich przyszłych Wierzytelności, powstałych po 

zawarciu umowy faktoringowej, których nabycie następuje 

w momencie powstania tych wierzytelności, czyli dostarczenia 

przez faktoranta na rzecz kontrahenta towarów lub wykonania 

usług.
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Ograniczenia dla wierzytelności

KONIECZNE WARUNKI

 wierzytelności nie mogą być wymagalne, 

 termin wymagalności wierzytelności nie dłuższy niż 120 dni, 

 brak obciążeń na rzecz osób trzecich, 

 są bezsporne co ilości, kwoty, daty itp.

 wierzytelności nie mogą być objęte postępowaniem 

egzekucyjnym, zabezpieczającym lub układowym, 

 wierzytelności nie zostały wcześniej scedowane i przysługują 

wyłącznie Klientowi, 

 ich sprzedaży nie sprzeciwia się ustawa, zastrzeżenie umowne lub 

właściwość zobowiązania. 
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Wykup wierzytelności

 Po nabyciu wierzytelności, faktor dokonuje wykupu 

wierzytelności do wysokości przyznanego limitu faktoranta;

 Finansowanie polega na wypłacie faktorantowi zaliczki 

z wykupionych wierzytelności na poczet przyszłych płatności 

od kontrahentów;

 Na faktora przechodzi prawo własności wierzytelności oraz 

prawo do dochodzenia zapłaty od kontrahentów faktoranta;

 Pozostała część wykupionej wierzytelności jest przekazywana 

faktorantowi po dokonaniu zapłaty przez kontrahenta, 

w postaci rozliczenia tzw. Funduszu Gwarancyjnego. 



Oferta produktowa KUKE Finance

FAKTORING 
PEŁNY

01

02

03
04

05

FAKTORING 
NIEPEŁNY

DYSKONTO 
WIERZYTELNOŚCI

UMOWA ZARZĄDZANIA 
NALEŻNOŚCIAMI

FAKTORING 
ODWROTNY
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Faktoring pełny na polisie faktora

 W ramach faktoringu pełnego KUKE Finance przejmuje ryzyko 

niewypłacalności kontrahentów włączonych do umowy 

faktoringu poprzez objęcie przedmiotowych należności  

ochroną ubezpieczeniową realizowaną przez Korporację 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Oznacza to, że po 

terminie płatności faktury KUKE Finance monitoruje i monituje 

należności, a następnie, w przypadku braku płatności, zwraca 

się do KUKE o podjęcie działań windykacyjnych w stosunku do 

danego kontrahenta. W przypadku ich niepowodzenia Klient 

otrzymuje od KUKE Finance  stosowane odszkodowanie.

 Należy pamiętać, że efektywność faktoringu pełnego zależy 

głównie od uzyskania odpowiednich limitów kredytowych od 

ubezpieczyciela na kontrahentów zgłoszonych do 

finansowania.
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Faktoring pełny na polisie faktora– schemat działania
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Faktoring pełny na polisie klienta

Co zyskuje przedsiębiorca?

 Pewność otrzymania środków pieniężnych zaraz po 

wystawieniu faktury

 Zabezpieczenie przed niewypłacalnością 

kontrahentów

 Optymalizacja procesu zarządzania portfelem 

należności (oszczędność czasu, weryfikacja 

wiarygodności kontrahentów przez Ubezpieczyciela 

i Faktora, odpowiednie rozłożenie ryzyka 

handlowego)

 Brak obciążenia bilansu firmy, w przeciwieństwie np. 

do kredytu obrotowego

Do jakich firm kierujemy naszą ofertę?

 Segment firm o przychodach + 20 mln PLN

 Minimalny limit finansowania Klienta – 200 KPLN

 Maksymalny termin płatności – 120 dni

 Finansowanie do 90% wartości wierzytelności

 Waluty finansowania: PLN, EUR, USD, GBP

 Okres złożenia wniosku o interwencje – standardowo 

60 dni po terminie zapłaty
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Faktoring pełny na polisie klienta – schemat działania
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Faktoring pełny na polisie klienta

Co zyskuje przedsiębiorca?

 Pewność otrzymania środków pieniężnych zaraz po 

wystawieniu faktury

 Zabezpieczenie przed niewypłacalnością 

kontrahentów

 Optymalizacja procesu zarządzania portfelem 

należności (oszczędność czasu, weryfikacja 

wiarygodności kontrahentów przez Ubezpieczyciela 

i Faktora, odpowiednie rozłożenie ryzyka 

handlowego)

 Brak obciążenia bilansu firmy, w przeciwieństwie 

np. do kredytu obrotowego
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Faktoring pełny na polisie klienta

Do jakich firm kierujemy faktoring pełny na polisie 

klienta 

Grupa docelowa – segment firm o przychodach + 5 mln 

PLN

 Minimalny limit Faktoranta – 200 KPLN;

 Maksymalny termin płatności – 120 dni

 Możliwość finansowania pojedynczych odbiorców

 Finansowanie do 90% wartości wierzytelności

 Waluty finansowania: PLN, EUR, USD, GBP
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Faktoring niepełny

 KUKE Finance – nabywa oraz wykupuje należności 

Kontrahentów wskazanych przez Klienta do umowy faktoringu. 

Kontrahent zobowiązany jest zapłacić w ustalonym terminie 

płatności. 

 KUKE Finance natychmiast wypłaca środki pieniężne Klientowi 

stanowiące ustaloną wcześniej procentową wartość faktury -

zaliczkę  w wysokości do 90%.

 Gdy płatności zostaną uregulowane przez kontrahenta, 

wypłacana jest pozostała kwota, która w przypadku zaliczki 

w wysokości 90% wyniesie odpowiednio 10% wartości faktury. 

 Wszystkie czynności związane w wykupem i rozliczaniem 

należności odbywają się za pomocą elektronicznego systemu 

wymiany informacji.
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Faktoring niepełny – schemat działania
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Faktoring niepełny

Do jakich firm kierujemy faktoring niepełny?

 Segment firm o przychodach + 5 mln PLN

 Warunek konieczny – pełna księgowość

 Minimalny limit  finansowania Klienta – 200 KPLN

 Maksymalny termin płatności - 120 dni

 Możliwość finansowania jednego odbiorcy dla 

segmentu firm o przychodach +20 mln PLN (przy 

założeniu, że będzie przyznany limit kredytowy przez 

KUKE S.A .)

 Finansowanie (zaliczkowanie) - do 90% wartości 

wierzytelności

 Okres regresu - do 60 dni

 Waluty finansowania: PLN, EUR, GBP, USD.
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Dyskonto wierzytelności

 Produkt skierowany dla firm z segmentu + 50 mln 

generowanego przychodu rocznie;

 Produkt skierowany dla Klientów którzy sprzedają swoje 

towary/usługi do kontrahentów którzy nie wyrażają zgody na 

cesję należności lub gdzie w umowach handlowych występuje 

zakaz cesji należności;

 Maksymalny termin wymagalności 120 dni;

 Waluty finansowania PLN, EUR;

 Możliwe finansowanie jednego Kontrahenta;

 Maksymalny okres regresu - ustalany indywidualnie, w 

zależności od zasad płatniczych Kontrahentów;
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Dyskonto wierzytelności – stosowane zabezpieczenia

 Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, 

zastaw rejestrowy na środkach pieniężnych na koncie 

bankowym Klienta; blokada środków na koncie bankowym 

Klienta wraz z automatycznym przelewem środków 

pieniężnych na rachunek Faktora, 

 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;

 Notarialne poddanie się egzekucji;
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Faktoring odwrotny

 Faktoring odwrotny polega na finansowaniu przez Faktora 

zobowiązań Klienta wobec jego dostawców. Faktor wchodzi 

w prawa właściciela należności na podstawie art. 518 § 1 Kodeksu 

Cywilnego tj. dokonując zapłaty za dług Klienta wobec jego dostawcy 

faktor staje się wierzycielem Klienta. Faktor nabywa prawa do 

spłaconej należności do wysokości dokonanej zapłaty. Z chwilą 

wstąpienia przez faktora w prawa wierzyciela Klient staje się 

zobowiązany do uregulowania długu na rachunek Faktora.

 Faktoring odwrotny jest formą wsparcia jakiej KUKE Finance zamierza 

udzielać Klientom w regulowaniu zobowiązań wobec dostawców. 

Produkt ten pomaga w budowaniu wizerunku wiarygodnego partnera 

biznesowego i uzyskanie korzystnych rabatów od dostawców w 

zamian za wcześniejsze regulowanie zobowiązań.
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Faktoring odwrotny – schemat działania
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Faktoring odwrotny

Co zyskuje przedsiębiorca?

 Brak zawiadomień o cesji - odbiorcy nie muszą 

wyrażać zgody na przeniesienie długu na Faktora

 Brak konieczności weryfikacji umów handlowych. 

Wejście Faktora w prawa wierzyciela następuje z 
mocy prawa po dokonaniu zapłaty za wierzytelność 
na rachunek wierzyciela

 Eliminowanie ryzyka sporu pomiędzy Klientem a jego 
dostawcami, w przypadku uszkodzenia towaru, 

gwarancji, rękojmi, wzajemnych roszczeń. Klient 
zlecając zapłatę swojemu dostawcy potwierdza 
prawidłowość wierzytelności oraz brak wzajemnych 

roszczeń. Ten sposób finansowania jest też wygodny z 
punktu widzenia obsługi polisy ubezpieczeniowej, 

gdyż faktor eliminuje ryzyka nie objęte 
ubezpieczeniem w polisie należności.

 .

Do jakich firm kierujemy faktoring odwrotny?

 O przychodach + 15 mln PLN

 Minimalny limit Klienta – 200 KPLN

 Maksymalny termin płatności oraz wydłużenia 

terminu zapłaty dla Klienta nie może przekroczyć 

120 dni

 Finansowanie 100% wartości zobowiązania 

Faktoranta względem Dostawcy

 Moment finansowania – w chwili powstania 

zobowiązania bądź w chwili wymagalności

 Waluty finansowania: PLN, EUR
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Zakres świadczonych usług w rozbiciu na produkty

FINANSOWANIE ADMINISTROWANIE MONITORING WINDYKACJA

ZABEZPIECZENIE 

RYZYKA 

NIEWYPŁACALNOŚCI

Faktoring niepełny Tak Tak Tak Nie Nie

Faktoring pełny Tak Tak Tak Tak Tak

Faktoring pełny na polisie 

faktora
Tak Tak Tak Tak Tak

Faktoring pełny (Europolisa) Tak Tak Tak Tak Tak

Faktoring pełny 

(Pakiet, Polisa na Wschód)
Tak Tak Tak Tak Tak

Faktoring odwrotny Tak Nie Nie Nie Nie

Dyskonto wierzytelności Tak Nie Nie Nie Nie
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Koszty faktoringu w KUKE Finance

Na parametry cenowe oraz wartość wypłacanej zaliczki 

wpływają takie czynniki jak: 

 Na parametry cenowe oraz wartość wypłacanej 

zaliczki wpływają takie czynniki jak: 

 Obrót przekazany do finanvsowania;

 Stosowane terminy płatności;

 Branża Faktoranta;

 Waluta;

 Wielkość oraz sytuacja finansowa Faktoranta; 

 Jakość wierzytelności wskazanych do usługi faktoringu

(opóźnienia w płatnościach, poziom korekt, 

kompensat itp.).

Koszt faktoringu:

 Opłata wstępna;

 Prowizja operacyjna – naliczana od nabywanych
wierzytelności;

 Odsetki z tytułu finansowania – Marża + Wibor 1M/Euribor
1M/ Libor 1M – naliczane od wartości wykupionych
wierzytelności.
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Przykład – finansowanie faktury o wartości 100 KPLN

Finansowanie 

faktury o 

wartości 100 

KPLN

30 dniowy 

termin płatności

60 dniowy 

termin płatności

90 dniowy 

termin płatności

Waluta PLN EUR PLN EUR PLN EUR

Marża + Wibor/ 

Euribor

1,55% 1,65% 1,55% 1,65% 1,55% 1,65%

Wibor 1M/ 

Euribor 1M 

2,62 % 0,251% 2,62 

%

0,251% 2,62 % 0,251

%

Prowizja 

operacyjna

0,20% 0,20% 0,26% 0,26% 0,30% 0,30%

Finansowani

e faktury o 

wartości 100 

KPLN

30 dniowy 

termin 

płatności

60 dniowy 

termin 

płatności

90 dniowy termin 

płatności

Waluta PLN EUR PLN EUR PLN EUR

Koszt 

wartościowo 

- FN

547 

PLN

358 

PLN

895 

PLN

516 

PLN

1242 

PLN

675 PLN

Koszt %                          

per faktura -

FN

0,55

%

0,36% 0,90

%

0,52% 1,24

%

0,68%
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Stosowane zabezpieczenia

 Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;

 Cesja praw z polisy należności Klienta;

 Polisa należności Faktora;

 Poręczenie wekslowe;

 Notarialne poddanie się egzekucji;

 Pełnomocnictwo do rachunku bankowego;

 Globalna cesja należności z tytułu dostaw lub usług, 

Kontrahentów innych niż wskazanych do finansowania 

w usłudze faktoringu;

 Poręczenie osobiste.



Przewagi konkurencyjne

5 2

16
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POLSKI KAPITAŁ

Decyzyjność 

pozostaje w Polsce

PŁASKA STRUKTURA 
ORGANIZACYJNA

Szybkość podejmowania 

decyzji

BEZPIECZEŃSTWO

Zwiększenie bezpieczeństwa 

prowadzonego biznesu 

poprzez dywersyfikację 

źródeł finansowania

PRZEWAGA

Scrambled it to make a 

type specimen book.

OBSŁUGA 
POSPRZEDAŻOWA

Kontakt z osobami 

odpowiedzialnymi za 

bieżącą współpracę

SPECJALIZACJA

Znamy się na zarządzaniu ryzykiem 

związanym z kredytem kupieckim 

dzięki współpracy z KUKE



Proces sprzedaży
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01

03

06

04

0205

Zgłoszenie Klienta

Przygotowanie 
oferty

Negocjowanie 
warunków

Podpisanie umowy 
i uruchomienie środków

Komitet 
faktoringowy

Wniosek 
faktoringowy



Zapraszamy do 

współpracy

Konrad Klimek
Prezes Zarządu

t. +48 22 312 41 70

m. +48 696 092 192

e. konrad.klimek@kuke-finance.pl

Piotr Paczyński
Dyrektor  Biura Sprzedaży

t. +48 22 312 41 74

m. +48  694 391 390

e.  piotr.paczynski@kuke-finance.pl

m. +48 609 603 033

e. marcin.kopec@kuke-finance.pl

Rafał Zamiara
Specjalista ds. Faktoringu

m. +48  606 180 041

e.  rafal.zamiara@kuke-finance.pl

Marcin Kopeć
Specjalista ds. Faktoringu
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