Największe różnice
między faktoringiem a
kredytem obrotowym
Sprawdź porównanie

Faktoring jest rozwiązaniem dla firm, które wystawiają faktury z odroczonym
terminem płatności i jednocześnie nie spełniają warunków finansowych, aby
otrzymać kredyt. Faktoring to doskonała alternatywa dla kredytu. Polecany jest
podmiotom gospodarczym o krótkim stażu na rynku, bez dużego doświadczenia i historii kredytowej lub też dla firm, które generują zbyt niskie obroty
rocznie, by otrzymać kredyt.
Kredyt obrotowy to dobre rozwiązanie dla doświadczonych firm ze stabilną
kondycją finansową. Warunkiem uzyskania kredytu obrotowego jest zdolność
kredytowa, która jest zależna od odpowiedniej historii kredytowej. Im dłuższa
i lepsza historia kredytowania, tym wyższe wsparcie finansowe z banku.

Jakie są najważniejsze
różnice między faktoringiem
a kredytem obrotowym?
Zebraliśmy je w poniższej tabeli.

www.monevia.pl

Faktoring

Kredyt obrotowy

Za spłatę zadłużenia odpowiada
Twój kontrahent.

Stajesz się dłużnikiem banku.

Faktoring nie obciąża Twojej
historii kredytowej, brak
weryfikacji zdolności finansowej
w BIK.

Kredyt bankowy zapisywany jest
w historii firmy i może obniżyć jej
zdolność kredytową.

Transakcja jest dokonywana online, bez zbędnych formalności
i bez konieczności odbywania
spotkań.

Konieczność dostarczania wielu
dokumentów i zaświadczeń,
wypełniania skomplikowanych
wniosków.

Możesz skorzystać z faktoringu
już od pierwszego dnia
działalności.

Banki zazwyczaj udzielają kredytu
firmom z ugruntowaną pozycją na
rynku.

Faktor pobiera prowizję i odsetki
od stałej kwoty oraz opłaty za
działania uzgodnione w umowie
faktoringowej – z góry znasz
wszystkie koszty.

Bank pobiera prowizję oraz
nalicza odsetki wg stawki WIBOR
– nie wiesz, jak wysoki będzie
ostateczny koszt kredytu.

Uproszczona procedura i szybka
decyzja. Gotówka może trafić do
Ciebie natychmiast po zawarciu
transakcji.

Długotrwały i skomplikowany
proces rozpatrywania wniosku.

Możesz wydać środki finansowe
na dowolny cel.

Musisz zadeklarować, na co
przeznaczysz środki z kredytu.

Brak zabezpieczeń.

Bank może zażądać
zabezpieczenia kredytu w formie
np. nieruchomości.
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Masz pytania?
Zadzwoń!
+48 (52) 525 77 10

Podczas rozmowy otrzymasz:
• Szczegółowe informacje dotyczące
oferty faktoringu od Monevii
• Informacje o korzyściach, jakie uzyska
Twoja firma, dzięki współpracy z Monevią
• Rzetelność i życzliwość naszych
doradców, którzy będą Cię wspierać na
każdym etapie podejmowania decyzji

Wspieramy finansowo przedsiębiorców z całej Polski.
Małe i nowe firmy potrzebują łatwego i szybkiego
dostępu do finansowania swojej działalności. Doskonale
rozumiemy ich potrzeby, dlatego stworzyliśmy
platformę online do wykupu faktur. Wspierając
płynność finansową, pomagamy rozwijać działalności
gospodarcze, które jednocześnie mogą stosować
wydłużone terminy płatności należności i utrwalać
swoją pozycję konkurencyjną.
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