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KCENTA CZ

PŘEKONEJTE VÝPADKY
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

MÁTE MALOU NEBO
STŘEDNĚ VELKOU FIRMU
A POTŘEBUJETE HOTOVOST?
Nechcete čekat řadu dnů na splatnost Vašich faktur?
Opožďuje se Váš odběratel s proplácením Vašich faktur?
Zalep.to od AKCENTY CZ Vám pomůže tak,
že zalepí Vaše propady v cash-flow a to jednoduše,
bezpečně formou zprostředkování odkupu Vašich faktur.
Rychle
Bez zbytečného papírování
Transparentně
I pro firmy bez historie

POTŘEBUJETE HOTOVOST?
PRODEJTE VAŠI FAKTURU
Jak to funguje?
První krok
Rozhodnete se, jakou fakturu chcete prodat
a nahrajete jí do systému Zalep.to

Do 24 hodin
Zašleme nabídku k profinancování Vaší faktury

Do 5 dnů*
DEN

5

Získáte peníze (80 % z hodnoty faktury)
Ponížené o servisní poplatek

Jakmile odběratel zaplatí fakturu
Pošleme Vám zbylou část hodnoty faktury
poníženou o odměnu pro investora
*Pokud dojde k profinancování investorem

Jaké jsou podmínky?
Nutností je mít podepsanou Rámcovou smlouvu
s AKCENTOU CZ a dodatek k této Rámcové smlouvě
Nepožadujeme po Vás minimální limity ani
dodatečné zajištění
Faktura musí být před splatností a vystavena
za bonitním odběratelem
Splatnost prodávané faktury může být až 120 dnů
Minimální hodnota faktury 10 000 Kč

PŘÍKLAD

DEN

1

DEN

2

Malý dopravce, pan Dlouhý, odjede přepravu pro velkou
společnost RYCHLE.CZ a za svoji práci vystaví vůči
RYCHLE.CZ fakturu v hodnotě 40.000,- se standardní
65 denní splatností. Jenže p. Dlouhý potřebuje co nejdříve
peníze na zaplacení leasingu, pohonných hmot a cestovních poplatků. Obrátí se tedy na AKCENTU CZ, která mu
nabídne produkt Zalep.to, kde se zaregistruje a pošle svou
fakturu.
Zalep.to vyhodnotí riziko odběratele, firmy RYCHLE.CZ, a na
základě její bonity pošle panu Dlouhému nabídku –
profinancování 80 % hodnoty, tedy 32.000,-, za 6 % p.a. P.
Dlouhý nabídku akceptuje, čímž dojde ke zveřejnění faktury
na tržišti.

5

Pohledávku odkoupí investor, přepošle peníze na sběrný
účet Zalep.to (resp. AKCENTY CZ), částka je ponížená
o poplatek za zprostředkování a p. Dlouhému je obratem na
účet připsáno 31.360,- (profinancovaná částka ponížená o
2% servisní poplatek Zalep.to).

DEN

V termínu splatnosti, přijde od RYCHLE.CZ na sběrný účet
Zalep.to úhrada faktury (40.000,-). Panu Dlouhému
pošleme zbývající část faktury ponížené o výnos investora,
tj. 7.680,-. Celkem za zkrácení cash-flow prostřednictvím

DEN

65

prostřednictvím platformy Zalep.to zaplatil 2,4 % z hodnoty
faktury. Pan Dlouhý tedy inkasoval 39.040,-.
Výpočet inkasované částky:
31.360,- (profinancovaná částka ponížená o 2 % servisní poplatek)
+ 8.000,- (neprofinancovaná část hodnoty faktury)
- 32.000,- (poskytnutá záloha investora)
x 6% (roční úrok)
x 60/360 (období od profinancování faktury investorem do data vypořádání)
= 39.040,-

VÝNOS 4 - 14 % p.a.!
INVESTUJTE DO POHLEDÁVEK
ČESKÝCH FIREM ZA BONITNÍMI
SPOLEČNOSTMI
Hledáte zajímavé a bezpečné investiční příležitosti?
Chcete diverzifikovat své investiční portfolio?
Máte zájem aktivně řídit své investice a dosáhnout
zajímavých výnosů?
Začněte investovat do faktur, je to jednoduché
Dodavatelé z řad klientů AKCENTY CZ
Pečlivě prověření odběratelé
Již od nižších objemů
Rychlá návratnost

STÁT SE INVESTOREM
JE JEDNODUCHÉ
Jak to funguje?
Zaregistrujte se
Vše můžete udělat online z pohodlí domova
a nezabere Vám to déle než 10 minut

Aktivace účtu
Po kontrole zadaných údajů a připsání kontrolní
platby Vám aktivujeme investorský účet

Investujte
Získáte přístup na tržiště, kde si můžete zvolit
faktury, které vyhovují Vaší investiční strategii,
a přímo v rámci platformy je koupíte

Odběratel zaplatí fakturu
Inkasujte výnosy, my si poté odečteme 10 %
jako odměnu za naši práci
Faktury za bonitními odběrateli mohou odkupovat investoři,
kterým Zalep.to od AKCENTY CZ přináší novou možnost
k investování do bezpečného a likvidního aktiva. Tedy do
něčeho, co doposud mohly především banky.

Jak se stát investorem?
Nutností je mít podepsanou Rámcovou smlouvu
s AKCENTOU CZ a dodatek k této Rámcové smlouvě
V systému Zalep.to si následně vybrat fakturu
v požadovaném objemu a s akceptovatelnou mírou
rizika danou bonitou odběratele
Veškerou administrativu řeší Zalep.to od AKCENTY CZ

PŘÍKLAD

Pan Bohatý je člověk, který chce své prostředky ochránit
před znehodnocením inflací a investice má rád pod
kontrolou. Investuje již do akcií a dluhopisů
a při hledání jiných investičních příležitostí narazí na
platformu Zalep.to od AKCENTY CZ, která ho zaujme
možností zajímavých výnosů.

1.
2.

Rozhodne se na platformě vytvořit účet.
Na tzv. tržišti narazí na obchodní případ, který odpovídá
jeho rizikovému profilu a investičním možnostem.
Odkoupí 80 % pohledávky v nominální hodnotě
100.000,- a splatností 65 dní za bonitní společnost
RYCHLE.CZ. Pohledávka byla interním

skóringovým modelem platformy ohodnocena ratingem A, což odpovídá úroku 6 % p.a..

3.

Pan Bohatý uzavře prostřednictvím Zalep.to smlouvu
o postoupení pohledávky s panem Dlouhým,
dodavatelem RYCHLE.CZ a 5. den od vystavení faktury,
zašle na sběrný účet Zalep.to 80 % hodnoty faktury,
tedy 80.000,-.

4.

RYCHLE.CZ v den splatnosti uhradí fakturu na sběrný
účet. Zalep.to následně vyplatí panu Bohatému jím
poskytnuté prostředky ve výši 80.000,- a k tomu výnos
za 60 dnů ve výši 720,-.

Výpočet výnosu:
80.000,- (poskytnutá částka)
x 60/360 (období od profinancování faktury investorem do vypořádání)
x 6 % (roční úrokový výnos)
-10 % (odměna Zalep.to z výnosu)
= 720,-

AKCENTA CZ a.s.
Nerudova 1361/31
500 02 Hradec Králové
Česká republika
Zalep.to
email: zalep.to@akcenta.eu
telefon: 498 777 880
www.zalep.to

Obchod s pohledávkami je spojen s riziky a může vést ke ztrátám. Zvažte důkladně tato rizika, než s
obchodováním začnete. Všechny informace týkající se pohledávek byly zpracovány
z externích zdrojů. Společnost za jejich přesnost a úplnost neodpovídá. Společnost v žádném případě
neodpovídá za případné ztráty spojené s Vaším rozhodnutím. Výnosy investorů podléhají ze zákona
zdanění, které si každý investor řeší individuálně v rámci svého daňového přiznání.

