
Confidential

Eksportfactoring – få bedre likviditet!

Skreddersydd løsning for eksportbedrifter
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Nordea Finans tilbyr deg som eksportør et unikt konkurransefortrinn og en
sikkerhet for at riktig oppgjør finner sted.

Factoring innebærer at Nordea Finans overtar
Tilby dine utenlandske debitorer å kjøpe varer
av din bedrift på kreditt og uten risiko for tap.
Debitorene dine trenger ikke lenger kontakte
sin bankforbindelse for å skaffe til veie
sikkerhet. Dette har du som eksportør ordnet
på forhånd med Nordea Finans. Ved hjelp av
samarbeidspartnere kredittvurderer vi dine
debitorer med tanke på å stille garanti.

Eksportfactoring gjennom Nordea Finans
innebærer at du kan selge varer i åpen regning
med kredittid på inntil 90 dager. Nordea Finans
garanterer at oppgjør finner sted innen 90
dager etter forfall, og garantien dekker
vanligvis både evne og vilje til å betale. Det er
med andre ord ikke nødvendig å bevise
insolvens eller konkurs.

Enklere kan det ikke gjøres

Når en garantiramme på din debitor er
etablert, sender du varene som er bestilt
sammen med en faktura. Kopi av faktura eller
fakturadata oversendes Nordea Finans som
deretter overtar arbeidet med å kreve inn
pengene.

Vi gjør all oppfølging mot debitorer og
rapportering mot kredittforsikringsselskap.
Dere får tilgang til egne debitordata gjennom
Factoring online.

Dersom debitoren ikke betaler innen forfall, vil
Nordea Finans direkte, følge opp kravet i
henhold til prosedyrene i det enkelte land.

Det er fakturaen som følger varen som danner
grunnlaget for garantien. Det vil si at du kan
endre på innholdet i forsendelsen inntil
leveringstidspunkt et i motsetning til andre
sikringsinstrumenter hvor du ikke kan gjøre
endringer i forsendelse etter at garanti er
avtalt.

• Nordea Finans overtar føring av debitor-
reskontro, statistikker og inkassoarbeid.

• Rasjonell databehandling med hurtig
rapportering, utførlige statistikker og
spørring på debitordata gjennom Factoring
Online.

• Løpende finansiering av fordringsmassen.

Ta kontakt

Ta kontakt med Nordea eller Nordea Finans
direkte for avtale om en nærmere presentasjon
av eksportfactoring. Det kan være lønnsomt for
din bedrift.

www.nordeafinans.no

Fordeler ved eksportfactoring

• Inntil 3 måneders kreditt for dine debitorer
• 90% garanti for riktig oppgjør
• Inntil 90% av fakturabeløpet utbetales innen

24 timer
• Administrativ avlastning
• Garantien dekker både evne og vilje til å

betale
• Bedriften har ingen bevisbyrde

Eksportfactoring i praksis


