AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ
AZ MKB BANK ZRT. NEMZETKÖZI
FAKTORING ÉS KÖVETELÉSVÁSÁRLÁS
SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

Tisztelt Cégvezető/Gazdasági igazgató!
Köszönjük, hogy dokumentációnk elolvasásával megtiszteli Bankunkat, s ezáltal részletesen is
megismerkedhet az MKB Bank Zrt., Magyarország piacvezető faktoring szervezetének belföldi
faktoring szolgáltatásaival. E szolgáltatások igénybevétele az alábbi előnyökkel jár ügyfeleink
számára:
1. Szolgáltatásunkkal Önnek lehetősége van arra, hogy minimális adminisztrációval, tárgyi
biztosíték nyújtása nélkül, rendkívül rövid idő alatt finanszírozáshoz jusson az Ön által
felajánlott vevőkövetelések értékéig. A finanszírozás mértéke a vevőkövetelések összegének
80-100%-a között is lehet;
2. Az Ön választásának függvényében vevőköveteléseit vagy 90%, vagy 100%-ban garantáljuk,
azaz Ön biztonságban érezheti magát vevői esetleges nemfizetése esetén, hiszen követeléseit
döntése szerint az MKB Bank 90, vagy 100%-ban mindenképp teljesíti Ön számára;
3. Szolgáltatásunk részeként térítésmentesen követeléskezelést, követelésbehajtást is biztosítunk
az Ön cége számára, azaz követeléseit akár az adott országban eljáró szervezet bevonásával
Ön helyett beszedjük, vevői fizetés elmaradása esetén a szükséges jogi eljárásokat szintén a
szolgáltatás részeként, külön díjazás nélkül Ön helyett ellátjuk;
4. Ön helyett nyilvántartjuk valamennyi követelését (élő és lejárt követeléseit is), melyről
rendszeresen – kérése esetén akár naponta – térítésmentesen tájékoztatjuk email üzenet
formájában;
5. Számviteli előnyöket biztosítunk az Ön számára, hiszen faktorált (engedményezett)
követeléseit könyveiből kivezetheti (kérése esetén erre vonatkozó számviteli ajánlást is
tudunk adni Önnek). Fentiek révén jelentősen tudjuk javítani eladósodottsági mutatóját,
illetve forgási sebesség mutatóit. Összességében tehát rendkívül nagymértékben tudjuk
javítani hitelképességét, mérlegszerkezetét!
6. Végül kiemeljük, hogy likviditási biztonságot tudunk nyújtani, hiszen Ön új export relációkat
térképezhet fel, és csak a nyereségszintre kell ügyelnie, a vevőkockázatokat velünk teljesen
lefedheti. Azaz bátran felvállalhat új relációkat, új vevőket, hiszen az MKB Bank nemzetközi
faktoring szolgáltatásával ezt teljes likviditási biztonságban teheti.
Annak érdekében, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges ajánlatot és szerződéseket az
Ön számára a legkedvezőbb módon tudjuk előkészíteni, kérjük, szíveskedjen az alábbi kérdésekre
a szükséges válaszokat munkatársaink számára megadni.
Ennek érdekében az itt feltett kérdésekkel, illetve a szolgáltatással kapcsolatos bármilyen
kérdésben munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre személyesen, telefonon, vagy a
faktoring@mkb.hu e-mail címen.
Üdvözlettel:
Dr. Molnár Tamás
Faktoring üzletág
MKB Bank Zrt.
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SZOLGÁLTATÁS TÍPUSAINK
(VEVŐNKÉNT VÁLASZTHATÓ)
Önnek lehetősége van arra, hogy akár vevőrelációnként válasszon az alábbi lehetőségek közül:
1. Export faktoring szolgáltatás 90%-os vevőbiztosítással
Amennyiben Ön ezt a szolgáltatásunkat kívánja igénybe venni, úgy az alábbiak szerint járunk el:
− Az Ön vevőinek listáját megküldjük az Euler Hermes biztosítónak és megvizsgáltatjuk
vevői hitelképességét (a következő oldalakon található vevői adatlap vevőnkénti
kitöltésével tud erre Bankunk számára felkérést adni). A vevői hitelképességi vizsgálat díja
vevőnként 21.000,-Ft 1 , amely csak abban az esetben kerül felszámításra, ha a vevő
tekintetében pozitív döntés születik. A döntés kb. egy hetet vesz igénybe, eredményéről
haladéktalanul értesítjük Önt e-mail, illetve telefonos üzenet formájában;
− A biztosító által visszaigazolt limitösszegek erejéig – banki hitelvizsgálatot követően –
készek vagyunk Önnel Faktorálási szerződést kötni. Ezt követően az adott vevői
tekintetében készek vagyunk követeléseit visszkereset nélkül megvásárolni úgy, hogy a
biztosító 90%-os garanciája nyújtja mindkettőnk számára a szinte teljes biztonságot. Vevői
nemfizetése esetén a biztosító legkésőbb a nemfizetést követő 6. hónap végén a fizetést
teljesíti, így ezen összeg erejéig teljes biztonságban érezheti magát.
Amennyiben e szolgáltatásunkat választja, úgy jogosult vevőnként dönteni arról, hogy
követelésbeszedést és biztosítást kér, de finanszírozást nem, vagy követelésbeszedést, biztosítást,
és előfinanszírozást (azaz számlái ellenértéke 80-100%-ának meghitelezését) is kéri. Ezen igényét
a mellékelt adatlapon tudja jelezni.
„Export faktoring 90%-os vevőbiztosítással” szolgáltatásunk előnyei
− Ön 90%-os vevőbiztosítást nyer rendkívül kedvező áron (a számlaösszeg kb. 0,2-0,3%-a a
biztosítás díja);
− Ön szinte bármilyen export relációt felvehet, hiszen velünk és biztosító partnerünkkel
szinte teljes biztonságban szállíthat partnerei számára;
− Vevői nemfizetése esetén is kb. 4-6 hónapon belül a biztosítás révén szinte a teljes
összeghez hozzájut;
− Európa egyik legnagyobb kereskedelmi hitelbiztosítója és követelésbehajtója hajtja be
követeléseit Európa szerte. Az eljárás rendkívül hatékony, a követelésbehajtás gyors és
Önnek ingyenes.
„Export faktoring 90%-os vevőbiztosítással” szolgáltatásunk hátránya
− A vevőbiztosítás mértéke nem teljes körű, a nem biztosított kárhányaddal (önrész)
csökkentett tényleges kárérték 90%-ára nyújt biztosítást;
− Jelenleg az Európai Unió országaira érhető el (azaz EU országbeli vevővel kapcsolatos
követeléseire tudja alkalmazni);
− Csak azon vevők esetén tudjuk nyújtani, amely vevők tekintetében az Euler Hermes
Hitelbiztosító pozitív limitdöntést hoz. (Tapasztalatok alapján elfogadási ráta: 66%-os, azaz
minden 3 kérésből 2-re pozitív válasz érkezik.)
Mikor ajánljuk az „Export faktoring 90%-os vevőbiztosítással” szolgáltatásunkat?
Amennyiben vevőit kockázatosnak érzi, de nem olyan mértékben, mint a 100%-os vevőbiztosítású
szolgáltatásunk igénylése esetén. Amennyiben Önnek fontos az ár, hiszen a 90%-os
vevőbiztosítású szolgáltatás a biztosítani kívánt számla összegére vetítve kb. 0,5%-kal olcsóbb,
1

Kivéve az 5 millió forint egyedi limitigény alatti vevőket, ahol a vizsgálat mindenképp térítésmentes az Ön számára.
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mint a 100%-os termékünk. Amennyiben Önnek sok kisebb vevője van az Európai Unióban,
hiszen kisebb vevőinél, ahol az egy vevőre jutó limitigény nem éri el az 5 millió forintot, ott
gyakorlatilag automatikusan, hitelvizsgálati díj nélkül tudjuk biztosítani a 90%-os vevőbiztosítást
az Ön számára.
2. Export faktoring szolgáltatás 100%-os vevőbiztosítással
Az MKB Bank Zrt. a világ faktorcégeinek 60%-át tömörítő faktorhálózatának, a Factors Chain
International 2 -nak a tagja, amely a világ szinte valamennyi országában rendelkezik tagvállalattal.
Amennyiben Ön ezt a szolgáltatásunkat kívánja igénybe venni, úgy az alábbiak szerint járunk el:
− Felkeressük faktorpartnerünket (import faktorcéget) – alapesetben az Ön vevője
országában - és megvizsgáltatjuk vevői hitelképességét (a mellékelt vevői adatlap
kitöltésével tud erre Bankunk számára felkérést adni). A vevői hitelképességi vizsgálat
ingyenes, kb. egy hetet vesz igénybe, eredményéről haladéktalanul értesítjük Önt e-mail,
illetve telefon üzenet formájában;
− Ezen limitösszegek erejéig készek vagyunk Önnel Faktorálási szerződést kötni. A
limitösszeg erejéig Bankunkhoz benyújtott számlákat – az Import faktorok révén –
Bankunk 100%-osan garantálja, azaz nem vitatott teljesítés esetén akár fizet a vevő, akár
nem, Ön követelése 100%-ához hozzájut tőlünk (vevői nemfizetés esetén a követelés
esedékességét követő kb. 90. napon).
Amennyiben e szolgáltatásunkat választja, akkor is jogosult vevőnként dönteni arról, hogy
követelésbeszedést és biztosítást kér, vagy követelésbeszedést, biztosítást, és előfinanszírozást
(azaz számlái ellenértéke 80-100%-ának meghitelezését). Ezen igényét a mellékelt adatlapon tudja
jelezni.
„Export faktoring 100%-os vevőbiztosítással” szolgáltatásunk előnyei
− Ön valóban teljes összegű, azaz 100%-os vevőbiztosítást szerez, azaz bármilyen
vevőrelációt kezdeményezhet, mindenképp biztonságban érezheti magát;
− Vevői nemfizetése esetén is kb. 90 napon a biztosítás/garantált fizetés révén a teljes
összeghez hozzájut;
− A külföldi faktorcég hajtja be a tartozást a vevő nemfizetése esetén. Az eljárás rendkívül
hatékony, a követelésbehajtás gyors és Önnek ingyenes.
„Export faktoring 100%-os vevőbiztosítással” szolgáltatásunk hátránya
− Csak azon vevők esetén tudjuk nyújtani, amely vevők tekintetében találunk olyan import
faktor céget, amely a vevő kockázatát kész felvállalni. (Tapasztalatok alapján elfogadási
ráta: 75%-os, azaz minden 4 kérésből 3-ra pozitív válasz érkezik partnereinktől.)
− A szolgáltatásunk a külföldi import faktorok által felszámított díjak miatt drágább, mint a
90%-os vevőbiztosítású export faktoring termék. A jellemző árkülönbség mértéke
számlánként 0,5 % + számlánként 6-8 € összeg.
Mikor ajánljuk az „Export faktoring 100%-os vevőbiztosítással” szolgáltatásunkat?
Amennyiben vevőit kockázatosnak érzi, vagy új vevői relációt kíván felvenni, ahol ugyan nagyobb
nyereséghányad várható, de kockázatosabb a piac, mindenképp érdemes a 100%-os
vevőbiztosítású export faktoring terméket választania. A többletköltségért cserében teljes körű
likviditási biztonságot nyer.

2

További információ: www.factors-chain.com
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AJÁNLATKÉRŐI / SZÁLLÍTÓI ADATLAP
az MKB Bank nemzetközi faktoring és követelésvásárlás szolgáltatásához
I. Ajánlatkérő/szállító azonosító adatok
A vállalkozás neve:
Székhely:
Levelezési cím:

Irányítószám:

Város:

Utca, házszám:
Adószám:

-

KSH száma:

-

Cégjegyzék száma:

-

-

-

-

Cégjegyzék helye:

Megyei bíróság, mint Cégbíróság

Telefon:

Fax:

Ügyintéző neve:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Website:

II. Ajánlatkérő / beszállító gazdálkodására, bankkapcsolataira vonatkozó alapadatok
1. MKB Bank Zrt-nél vezetett számlája:
1

0

3

0

0

0

0

2

-

-

2. Ha nem az MKB Bank az ajánlatkérő / beszállító fő számlavezető bankja:
Bank neve:
Számlaszáma:
-

-

3. Terhelési számlaforgalom a fő számlavezető banknál(E Ft):
4. Ajánlatkérő / beszállító cég pénzügyi adatai (E Ft-ban):
Saját tőke (utolsó lezárt év beszámolója szerint)
Árbevétel (utolsó lezárt év beszámolója szerint)
Adózás előtti eredmény (utolsó lezárt év beszámolója szerint)
Mérleg szerinti eredmény (utolsó lezárt év beszámolója szerint)
Vevő állománya (utolsó lezárt hónapra vonatkozóan)
Kötelezettségvállalás állománya (utolsó lezárt hónapra vonatkozóan)
Árbevételi terv (tárgyévre vonatkozóan)
Főállású létszáma:
Telephely saját vagy bérelt:
Telephely mérete (kb. nm-ben)
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5. Kapcsolat más faktorcéggel (faktorcég és vevők felsorolása):
1.,
Faktorcég:
Vevő:
III. Faktoring ügyletre vonatkozó adatok
Kérjük, hogy az alábbiakban szíveskedjen megadni azon vevői nevét amelyekkel szembeni
követeléseit faktoráltatni kívánja az MKB Bank Zrt-vel.
Fentieken túl kérjük Önt, hogy a jelen adatlap mellékletét képező „Külföldi vevői adatlapot”
minden itt felsorolt vevő tekintetében szíveskedjen kitölteni.
Faktorálásra felajánlani kívánt követelések kötelezettjei (vevők):

IV. Mellékelendő dokumentumok listája
Dokumentum

Beérkezés dátuma

Cégkivonat*
Aláírási címpéldány*
Kereskedelmi / vállalkozási / megbízási
szerződés**
Utolsó lezárt év mérlege
Egyéb***:

* Csak akkor szükséges benyújtani, ha a Banknál nem érthető el az utolsó érvényes dokumentáció
** Vevőnként kérjük egy-egy másolati példányban benyújtani
*** Az adott ügylethez esetlegesen szükséges egyéb dokumentumok (Bank tölti ki)
V. Nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kijelentjük továbbá, hogy csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás ellenünk nem
indult, és eljárás iránti kérelem nincs előterjesztve.
Dátum:..........................................
......................................................
ügyfél cégszerű aláírása
Mellékletek:
1. számú melléklet: Külföldi vevői adatlap(ok)

6

Tel:(1) 268-8100, Fax: (1) 268-7348
Honlap: www.mkb.hu/faktoring
e-mail: faktoring@mkb.hu

1. számú melléklet

KÜLFÖLDI VEVŐI ADATLAP
Jelen adatlapot minden faktorálandó vevő tekintetében egyenként kérjük kitölteni
I. Vevő azonosító adatok
Célország:
Vevő neve:
Székhely:
Levelezési cím:

Város, irányítószám:
Utca, házszám:

Azonosító száma*
Vevőnél kapcsolattartó neve, telefonszáma:
Email címe:
* adott országban alkalmazott azonosító (statisztikai szám, vagy adószám)
II. Vevői finanszírozásra, bankkapcsolatokra vonatkozó alapadatok 3
1. Vevővel szembeni forgalomra / finanszírozási igényre vonatkozó adatok
Átlagos finanszírozási igény (elszámolási devizanemben):
Maximális szezonális finanszírozási igény 4
(elszámolási devizanemben):
Várható éves forgalom (elszámolási devizanemben):
Termékértékesítés / szolgáltatásnyújtás szerződés szerinti
megnevezése (rövid leírás):
Áru idegen nyelvű megnevezése:
(szerződés szerinti)
Fizetés devizaneme:
Szokásos fuvarparitás:
Szokásos/tényleges fizetési határidő (nap):
Szezonális időszak:
Kapcsolat kezdete a vevővel (év):
saját számlás vagy

Bizományosi értékesítés

Adott vevő felé irányuló számlák várható száma:

db / év

Átlagos számlanagyság (devizában):
2. Faktoring ügylet alapját képező szerződés (szállítói szerződés)
Kelte (dátum):
Összege (elszámolási devizanemben):

3

Amennyiben a kapcsolódó szerződést mellékeli, csak a szerződés érintett pontjával hivatkozzon a válaszra
Az adatlap egyik legfontosabb mezője: az Ön által megjelölt maximális finanszírozási igény összegére kéri a Bank a
biztosítótól a biztosítási limitet, illetve ehhez igazítja az esetleges finanszírozási limitet is. Kérjük ennek megfelelően
körültekintően meghatározni!

4
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Lejárata (dátum):
Várható átlagos számlaösszeg (elszámolási devizanemben):
Fő elemei, az üzleti kapcsolat legfontosabb adatai (leírás):
III. Az Ön által igényelt szolgáltatásra vonatkozó adatok
Ön az alábbi szolgáltatást igényli jelen vevőjével kapcsolatban 5 :
90%-os vevőbiztosítású export faktoring (az Euler Hermes Hitelbiztosító bevovásával)
100%-os vevőbiztosítású export faktoring (a Factors Chain International bevonásával)
Az előző pontban kiválasztott szolgáltatás specifikálása4
Ön követelés nyilvántartást, biztosítást és követelésbeszedést (vevői fizetési felszólítást,
probléma esetén követelésérvényesítést) igényel VAGY
Ön követelés nyilvántartást, biztosítást, követelésbeszedést ÉS a követelés 80-100% közötti
mértékű előfinanszírozását is igényli 6
Amennyiben Ön jelenleg is biztosítja az adott vevőjét, kérjük azt itt jelezze:

A biztosító/faktorszervezet felkeresheti-e a vevőt adatkéréssel a biztosítási limit
megállapításához?*
IGEN
NEM
* Kérjük amennyiben az üzleti érdekeit kifejezetten nem sérti engedélyezze a kapcsolatfelvételt, ugyanis a
biztosító/faktorszervezet tapasztalataink szerint lényegesen nagyobb limitösszeget tud megállapítani abban az esetben,
ha a vevővel a közvetlen kapcsolatfelvétel engedélyezett, ha a vevőtől a szükséges alapvető pénzügyi adatok,
információk beszerezhetőek.

5

Kérjük a kívánt szolgáltatást megjelölni
A finanszírozás mértéke jellemzően 80-100% között mozog. Pontos mértékét a Bank az Ön által benyújtott
dokumentáció birtokában tudja meghatározni.

6
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