
e-Finansowanie
Sprzedaj fakturę przez plaormę

ROZWIĄZANIA PAPERLESS DLA FIRM

e-Finansowanie
transakcji handlowych

Co to jest e-Finansowanie?

Kto zapłaci za moją fakturę?

Jak często mogę korzystać z możliwości finansowania faktur?

1.

2.

3.

Infinite e-Finansowanie - funkcjonalność umożliwiająca przedsiębiorcy 
otrzymanie wcześniejszego finansowania za dostarczony towar. Zlecenie                 
finansowania wysyłane jest z poziomu plaormy EDInet. Wystarczy 
wybrać faktury, które chcemy sprzedać, a w ciągu 2 godzin otrzymamy 
informację o warunkach współpracy.

O tym decyduje osoba korzystająca z plaormy EDInet. Po wysłaniu 
pierwszego wniosku o wcześniejsze sfinansowanie faktury, Pragma 
przyznaje firmie limit (nawet 500 tys. zł) w ramach którego można 
finansować kolejne faktury, wtedy gdy zajdzie taka potrzeba. Przyznany 
limit jest wyświetlany w zakładce e-Faktoring.

Infinite podpisało umowę partnerską z firmą Pragma, która od ponad 20 
lat świadczy usługi faktoringowe w Polsce. Dzięki temu użytkownicy 
korzystający z plaormy EDInet otrzymują możliwość współpracy ze 
sprawdzoną i wiarygodną firmą. To użytkownik decyduje kiedy chce 
sskorzystać  z takiej możliwości oraz które faktury mają być sprzedane. 
Można sprzedać również te faktury, które były wysyłane poza system 
EDInet. Po zaakceptowaniu warunków współpracy, firma Pragma przeleje 
środki na wskazane konto. 



finansowanie 100% wartości faktury bruo

cały proces odbywa się online

środki finansowe na koncie bankowym klienta w ciągu 2h

limity do 500 tys. zł

finansowanie faktur również spoza plaormy EDInet

użytkownicy plaormy EDInet mogą bezpłatnie 
kkorzystać z funkcjonalności e-faktoring

korzystne warunki współpracy 

Jak działa e-Finansowanie za pośrednictwem 
plaormy Infinite EDInet?

4.

Korzyści e-faktoringu za pośrednictwem 
plaormy Infinite EDInet:

5.

Wystarczy skontaktować się z 
naszym specjalistą:

Sławomir Bartoszcze
slawomir.bartoszcze@infinite.pl

+48 695 274 109

WNIOSEK ONLINE

WERYFIKACJA

AKCEPTACJA

REALIZACJA

Wniosek sprzedaży faktury wypełniany jest online     
poprzez plaormę EDInet.

Faktor sprawdzi, czy może sfinansować zgłoszoną      
fakturę, w przypadku akceptacji przedstawi całko-
wity koszt. Odpowiedź prześle w ciągu 2h.

Mamy 48h na skorzystanie z przedstawionej oferty 
i spieniężenie faktury poprzez wygenerowanie 
SMS-a potwierdzającego transakcję.

W ciągu 2h środki trafią na konto bankowe                 
wnioskodawcy. Wszystkie wpłaty odbywają się 
przelewem ekspresowym. Finansowane jest 100% 
wartości faktury.

Jak mogę
sprzedać swoje

pierwsze faktury?


