Informace o službě

INFORMACE O SLUŽBĚ
Peníze za faktury do 3 dnů. platba od Rogera je moderní způsob
financování přizpůsobený potřebám malých a středních podniků.
Postaráme se, abyste měli místo neproplacených faktur peníze. Vy se tak
můžete plně soustředit na své podnikání. Naše smlouvy vás nesvazují,
platbu od Rogera tak můžete využít, kdy se vám to hodí. Platíte pouze za
profinancované faktury.
Spolehlivý partner

Flexibilní služba

Hledáme pro vás to nejvhodnější řešení. Na čem
se dohodneme, to platí. Snažíme se vám vyjít
vstříc. Na platbu od Rogera se můžete spolehnout.
Jsme tu pro vás od roku 2013, licencováni ČNB.

Financování využíváte, kdy potřebujete. K ničemu se
nezavazujete, neurčujeme vám minimum ani maximum
financování. Nezáleží na měně faktur, platba od Rogera
se vám přizpůsobí na míru.

Jednoduchá obsluha
Podepisujete jen 2 dokumenty, Všeobecné
obchodní podmínky a oznamovací dopis. Faktury
nám posíláte elektronicky, navíc jako jediní v ČR
umíme profinancovat i elektronické faktury v EDI
formátu. Využití platby od Rogera vás nestojí takřka
žádný čas a administrativu.

Proces financování
1. Dodáte zboží a vystavíte odběrateli fakturu.

2. platba od Rogera vám proplatí 75 % faktury do tří dnů.

3. Zbylých 25 % dostanete, jakmile zaplatí váš odběratel.
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Rozdíl mezi bankovním faktoringem a platbou od Rogera

Bankovní faktoring

platba od Rogera

Hodnocení rizika podle velikosti vaší firmy

Hodnocení rizika podle velikosti vašeho odběratele

Musíte postoupit stanovený objem fakturace

Faktury postupujete, pouze když potřebujete

Platíte za všechny faktury za daným odběratelem

Platíte pouze za faktury, které chcete postoupit

Platíte mnoho dalších poplatků

Cena je konečná

Požadavek na minimální počet odběratelů

Bez požadavku na minimální počet odběratelů

Obtížná komunikace informačními systémy s certifikáty

Jednoduchá komunikace telefonicky nebo mailem

Cena a provozovatel
Průměrně 1,7 % z hodnoty faktury (za rok 2017). Platíte pouze za
profinancované faktury bez závazku postoupit určité množství. Cenu
financování určujeme podle rozsahu zakázky, doby splatnosti, elektronizace
a odvětví. Neúčtujeme si žádné poplatky za vyhodnocení odběratele,
implementaci ani udržování financování.
Platební instituce Roger a.s., která provozuje službu platba od Rogera, je
největší společností ve střední Evropě zaměřenou na provozní financování
malých a středních podniku s licencí České národní banky. Od svého založení
profinancovala více než 20 000 faktur v hodnotě přes 1 mld. CZK.
Hodnocení rizikovosti
Při hodnocení rizik se díváme na vašeho odběratele, který je plátcem faktur.
Můžete tak využít jeho velikosti a finančních výsledků k získání lepší nabídky
financování.
Pro ověření rizika odběratelů vám zdarma umožnujeme využít náš interní
ratingový model vycházející z BASELII na:
http://www.roger.cz/overeni
roger.cz/overeni
http://www.roger.cz/overeni

Reference
„Jako rodinná firma si ceníme našeho úspěchu, kdy naše
produkty dodáváme mnoha významným odběratelům. Přesto
i my občas řešíme delší čekání na finanční prostředky.
Díky platbě od Rogera si můžeme vybrat, které faktury chceme
profinancovat ihned a tím získat prostředky, které obratem
můžeme investovat do společnosti a zaměstnanců. Velmi také
oceňujeme možnost financování jak v českých korunách,
tak v eurech.“

„V EverWhere si zakládáme na profesionálním přístupu
a originálních řešeních pro naše klienty. Bylo pro nás důležité
najít partnera, který by tomuto porozuměl a dokázal tak držet
krok s naším růstem i nasazením. platba od Rogera se pro nás
stala partnerem, který nám umí poskytnout financování právě
tehdy, kdy potřebujeme - za rozumný úrok a bez zbytečné
administrativy a závazků.“
Radim Kočiřík, jednatel EverWhere s.r.o.

Eva Šašková, jednatelka ESDATA Family, s.r.o.
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