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Szybkie i elastyczne
ﬁnansowanie biznesu

Witamy w świecie EDI - świecie zaufanych relacji
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Szybkie i elastyczne FINANSOWANIE BIZNESU

Korzystasz z usług EDI oferowanych przez Edison S.A.

Zapewniamy szybkość i elastyczność

Edison S.A., wraz z partnerami finansowymi eFaktor S.A. oraz
Finea S.A., oferuje partnerski program finansowania adresowany
do firm korzystających z usług EDI oferowanych przez Edison S.A.

Dzięki programowi zapewniamy elastyczne podejście
do każdego klienta oraz natychmiastową wypłatę środków:
• uproszczona procedura uzyskania faktoringu
• minimum formalności: wniosek online
• szybka decyzja na podstawie 2 dokumentów: JPK i wyciąg
bankowy
• zautomatyzowane przesyłanie dokumentów przez EDI

Potrzebujesz finansowania
Partner finansowy zapłaci natychmiast za fakturę z odroczonym
terminem płatności za wykonaną usługę bądź sprzedany towar
przesłaną za pomocą EDI.

Korzyści dla Ciebie
■ natychmiastowa zapłata za faktury VAT przesłane
za pomocą EDI
■ poprawa płynności finansowej
■ możliwość obniżenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy
■ możliwość zwiększenia obrotów
■ poprawa pozycji konkurencyjnej
■ ułatwiony dostęp do finansowania przy minimum formalności
■ możliwość uzyskania niższej ceny faktoringu

■ możliwość finansowania całego lub części obrotu
■ możliwość zgłoszenia części wystawionej faktury
■ dodatkowo możliwość finansowania za pomocą faktoringu
klasycznego transakcji poza EDI
■ dodatkowo możliwość finansowania za pomocą faktoringu
odwrotnego transakcji z Twoimi dostawcami
■ budowanie historii współpracy z instytucją finansową
■ obsługa za pomocą systemu online 24/7

PODSTAWOWE PARAMETRY
Adresaci programu:

Przedsiębiorcy korzystających z usług EDI oferowanych przez Edison S.A.:
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
• wspólnicy spółki cywilnej
• spółki prawa handlowego

Kwota limitu faktoringowego (limit odnawialny):

do 5 000 000 PLN

Akceptowane terminy płatności na fakturach:

od 7 do 90 dni

Zaliczka faktoringowa:

70%-90% wartości bezspornej faktury brutto

Kontakt do opiekuna programu:

edison@efaktor.com.pl, tel: 602 111 661

eFaktor, ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
www.efaktor.com.pl
SZYBKIE FINANSOWANIE BIZNESU

Gwarancja bezpieczeństwa danych potwierdzona certyfikatami ISO
EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków
tel. 12 425 09 70
www.edison.pl

Zadzwoń lub napisz, by dowiedzieć się więcej:

12 425 09 60 / dh@edison.pl

