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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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Liczba klientów korzystających z faktoringu 
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Źródło: www.faktoring.pl 



Obroty zrealizowane w faktoringu (w mld PLN) 
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Obroty w ujęciu rodzajowym (w mln PLN) 

Źródło: www.faktoring.pl 
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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 
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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) 
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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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Finansowanie - 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.  
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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.  

 



Oferta produktowa KUKE Finance 

FAKTORING 
PEŁNY 

01 

02 

03 
04 

05 

FAKTORING 
NIEPEŁNY 

DYSKONTO 
WIERZYTELNOŚCI 

UMOWA ZARZĄDZANIA 
NALEŻNOŚCIAMI 

FAKTORING 
ODWROTNY 

12 



Faktoring pełny – rodzaje umów 

FAKTORING PEŁNY  
NA POLISIE FAKTORA 

FAKTORING PEŁNY  
NA POLSIE KLIENTA 

FAKTORING PEŁNY  
NA POLISIE KLIENTA  

W KUKE 
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Faktoring pełny na polisie klienta – schemat działania 
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Faktoring pełny na polisie Klienta w KUKE   
– schemat działania 
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Faktoring niepełny – schemat działania 



Dyskonto wierzytelności – schemat działania 

KUKE Finance 
(Faktor) 

Klient 
(Faktorant) 

Kontrahent 
(Sieć handlowa) 

Rachunek 
bankowy Klienta 

1. Towary / usługi 

2. Faktury 

3. Finansowanie 

6. Rozliczenie 

6b. Zwrot zaliczki 
przez faktoranta 

4. Zapłata przez dłużnika 

5. Automatyczne 
przelanie środków na 
konto faktora 
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Umowa zarządzania wierzytelnościami – schemat 
działania 

1. Klient dostarcza przedmiot  do 
odbiorcy / powstaje faktura; 

2. Klient dokonuje cesji należności 
wynikających z przyszłych rat za 
dostarczony towar zgodnie z 
specyfikacją podpisanego 
kontraktu. Faktor dokonuje 
płatności w wysokości 100% 
wartości faktury (pomniejszonej o 
wartość VAT) 

3. Odbiorca płaci miesięczną ratę na 
rachunek Faktora zgodnie z 
wcześniej zaakceptowanym 
harmonogramem w kontrakcie. 

KUKE Finance 
(Faktor) 

Odbiorca maszyny 
(Dłużnik) 

Dostawca maszyny 
(Klient) 

2. 

1. 

3. 
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Faktoring odwrotny – schemat działania 
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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 finansowania; 

 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 wartości 
brutto nabywanych wierzytelności; 

 

 Odsetki z tytułu finansowania – Wibor 
1M/Euribor 1M/ Libor 1M + Marża Faktora – 
naliczane od wartości wykupionych 
wierzytelności; 

 Cennik opłat 
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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 

1 6 

3 4 

POLSKI KAPITAŁ 

Decyzyjność 

wyłącznie w Polsce 

PŁASKA STRUKTURA 
ORGANIZACYJNA 

Szybkość podejmowania 

decyzji 

BEZPIECZEŃSTWO 

Zwiększenie bezpieczeństwa 

prowadzonego biznesu 

poprzez dywersyfikację 

źródeł finansowania 

INDYWIDUALNE 
PODEJŚCIE  

Faktoring szyty na miarę 

potrzeb Klienta. 

OBSŁUGA 
POSPRZEDAŻOWA 

Kontakt z osobami 

odpowiedzialnymi za 

bieżącą współpracę 

SPECJALIZACJA 

Znamy się na zarządzaniu ryzykiem 

związanym z kredytem kupieckim 

dzięki współpracy z KUKE 
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Korzyści dla Klienta wynikające z zawartej umowy faktoringu 

 Pewność otrzymania środków pieniężnych niezwłocznie po wystawieniu faktury (sprzedaż krajowa i eksportowa). 

 Zaliczka do 90% wartości faktury brutto. 

 Faktury z terminami płatności do 120 dni. 

 Wypłata środków z faktury za pośrednictwem systemu informatycznego (brak konieczności dostarczania dokumentów). 

 Finansowanie dopasowane do poziomu sprzedaży (możliwość otrzymania wyższego poziomu finansowania w porównaniu do kredytu bankowego). 

 Zabezpieczenie przed niewypłacalnością kontrahentów w ramach polisy ubezpieczenia należności (faktoring pełny). 

       Dostępne warianty: 

 Polisa Klienta w KUKE S.A. 

 Polisa KUKE Finance w KUKE S.A. 

 Polisa Klienta w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. 

 Wsparcie administracyjne: 

 Oszczędność czasu (monitoring spłat należności, windykacja „miękka”). 

 Profesjonalne raportowanie dla księgowości. 

 Weryfikacja wiarygodności kontrahentów przez Faktora i Ubezpieczyciela (dotyczy obecnej i rozpoczynanej współpracy z odbiorcami). 

 Możliwość wydłużenia obecnie obowiązujących terminów płatności. 

 Poprawa wskaźników i struktury bilansu. 

 Możliwość uzyskania skonta u dostawców (dzięki środkom uzyskanym z faktoringu istnieje możliwość zapłaty gotówką za kupowane towary i usługi). 

 Zdyscyplinowanie płatności od kontrahentów. 

 Faktoring pełny redukuje koszty windykacji i obsługi prawnej w przypadku kłopotów z odzyskaniem należności. 

 Uwiarygodnienie pozycji Dostawcy na rynku.  

 Zabezpieczenia umowy faktoringu nie obciążają majątku firmy. 



Zapraszamy do 

współpracy 

 

Konrad Klimek 
Prezes Zarządu  

m. +48 696 092 192 

e. konrad.klimek@kuke-finance.pl 

 

Piotr Paczyński 
Dyrektor  Biura Sprzedaży 

m. +48  694 391 390 

e.  piotr.paczynski@kuke-finance.pl 

 

Marcin Kopeć 
Manager Regionu ds. Faktoringu 

m. +48  609 603 033 

e.  marcin.kopec@kuke-finance.pl 
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