
Χρηματοδοτικές λύσεις στήριξης των εξαγωγών 



Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου:
Ευρύτατο φάσμα χρηματοδοτικών λύσεων για τη στήριξη 
των εξαγωγών 

Εθνική Τράπεζα 
Δυνατότητες Χρηματοδότησης 
Εξωστρεφών Επιχειρήσεων
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Εγγυητικές Επιστολές 

Κάλυψη ειδικών απαιτήσεων σε δύσκολες 
αγορές 

Πρόσβαση σε ευρύ φάσμα Ανταποκριτών 

Ενέγγυες Πιστώσεις 

Ανάληψη κινδύνων για αγορές ενδιαφέροντος 
 προέλεγχος εγγράφων 

Διαπραγμάτευση με πελάτες η προμηθευτές 

Πρόωρη Καταβολή Εν. Πιστώσεως

 Ρευστοποίηση απαιτήσεων Εξαγωγικής 
Πίστωσης

 Συνδυασμός με προχρηματοδότηση
 Εξόφληση Προμηθευτών 

Δευτερογενής προεξοφλητική 
χρηματοδότηση

 Απαιτήσεις προς την δευτερογενή αγορά

Πρωτογενής προεξοφλητική 
Χρηματοδότηση

 Ρευστοποίηση απαιτήσεων εξωτερικού 

Αντίστροφη Προεξοφλητική 
Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση υποχρεώσεων εξωτερικού για 
αγορά πρώτων υλών 

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Εξαγωγών 
ΟΑΕΠ « Εξωστρέφεια »

Ασφάλιση & Χρηματοδότηση 

ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας 

Χρηματοδότηση όλης της εφοδιαστικής 
αλυσίδας 

Commodities Financing

Εξατομικευμένα σχήματα χρηματοδότησης 
χρηματιστηριακών αγαθών . 

Pre-shipment Financing

Προχρηματοδότηση εξαγωγών 

« Τα προϊόντα διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά στους περιορισμούς που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές. »



Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου:
Ισχυρές σχέσεις με Διεθνείς Οργανισμούς 

Εθνική Τράπεζα 
Δυνατότητες Χρηματοδότησης 
Εξωστρεφών Επιχειρήσεων
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Back-to-back Financing

 Εγγυοδοσία της ΕΤΕπ σε ποσοστό 100% της κάθε συναλλαγής για Εξαγωγές , Εισαγωγές < 1 έτος 

 Εν. Πιστώσεις , Εγγυητικές , IRU, SBLCs 

 Μέγιστο ποσό συναλλαγής Euro 25.000.000 ή ισοδύναμο. 

 Συναλλαγές σε EURO or USD

 Διάρκεια μέχρι 36 μήνες. 

 Χαμηλό κόστος 

3 Βεβαιούσες Τράπεζες 
παγκόσμιας εμβέλειας και με 

σημαντική εξειδίκευση . 

> 800 Εμπορικές Τράπεζες 
διεθνώς . 

Η ΕΤΕ βραβεύθηκε ως 
“Most Active Issuing 

Bank in Greece” το 2017 
από το EBRD 

Πάνω από 290 
διεθνείς και 

περιφερειακές 
Τράπεζες σε 100 

χώρες .

 100 % Εγγυοδοσία της ΕΤΑΑ για 

επιλέξιμες συναλλαγές : 

 Εν. Πιστώσεις , Εγγυητικές , 

IRU, SBLCs 

 Συναλλαγές σε EURO or USD

 Μέγιστο ποσό συναλλαγής Euro 

20.000.000.- ή ισοδύναμο. 

 Διάρκεια μέχρι 36 μήνες. 

 Χρηματοδότηση 
διασυνοριακών συναλλαγών 

 Μεμονωμένη συναλλαγή ή 
σύνολο ομοειδών 

συναλλαγών.
 Σχεδιασμός σύμφωνα  

με το συναλλακτικό 
κύκλωμα.

 100% Εγγυοδοσία του IFC ή risk 

sharing για εγχρήματους και μη 

εγχρήματους κινδύνους 

 Συναλλαγές ανεξαρτήτως 

ποσού 

 Όλα τα Νομίσματα 

 Διάρκεια μέχρι 12 μήνες 

 Κόστος που βαίνει μειούμενο 

ανάλογα με το ύψος της 

συναλλαγής 

« Τα προϊόντα διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά στους περιορισμούς που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές. »



Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου:
Πλεονεκτήματα για τους Εξαγωγείς 

Εθνική Τράπεζα 
Δυνατότητες Χρηματοδότησης 
Εξωστρεφών Επιχειρήσεων
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1. Απαλοιφή κινδύνων χώρας και 
αντισυμβαλλομένου .

2. Ευέλικτη και άμεση ρευστοποίηση απαιτήσεων.

3. Μείωση δανεισμού (off balance sheet) and Days 
Sales Outstanding (DSO)

4. Βελτίωση ταμειακών ροών και προγραμματισμού 
αναγκών ρευστότητας (cash forecast). 

5. Δυνατότητα αύξησης του κύκλου εργασιών.

6. Προστιθέμενη αξία από την απελευθέρωση 
πιστωτικών & ασφαλιστικών ορίων καθώς και 
ορίων πελατών. 

1 1. Δυνατότητα προ-χρηματοδότησης Προμηθευτή. 

2. Έκπτωση στην τιμή μονάδας της πρώτης ύλης 
λόγω πληρωμής τοις μετρητοίς από ΕΤΕ. 

3. Προσυμφωνημένο και ελεγχόμενο κόστος 
χρηματοδότησης. 

4. Προγραμματισμός των υποχρεώσεων σύμφωνα με 
το συναλλακτικό κύκλωμα. 

5. Ενίσχυση σχέσης με Προμηθευτές, αύξηση 
διαπραγματευτικής ικανότητας. 

6. Ομαδοποίηση πληρωμών και βελτίωση διαδικασίας 
συμφωνίας υποχρεώσεων & απαιτήσεων. 
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Χρηματοδότηση Απαιτήσεων Χρηματοδότηση Υποχρεώσεων 

Χρηματοδότηση όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Βελτίωση Δεικτών ισολογισμού της επιχείρησης  

Προγραμματισμός υποχρεώσεων ανάλογα με την είσπραξη των απαιτήσεων 

6
6



Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου: 
Προσφέροντας προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή σας

Εθνική Τράπεζα 
Δυνατότητες Χρηματοδότησης 
Εξωστρεφών Επιχειρήσεων
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Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και στήριξη πελατείας.

Διαχρονική και εξελισσόμενη εμπειρία και εξειδικευμένοι σύμβουλοι Trade Finance.

Η μεγαλύτερη αξιοποίηση των Προγραμμάτων Στήριξης Διεθνών Οργανισμών στην αγορά.

Ισχυρές σχέσεις με πληθώρα Ανταποκριτριών Τραπεζών και Διεθνών Οργανισμών, αποκλειστικές διμερείς συμφωνίες.

Ευρύ πλαίσιο ορίων χωρών και τραπεζών για αγορές ενδιαφέροντος των εξαγωγών.

Καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης. 

Αναγνώριση του Trade Finance της ΕΤΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.



Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου:
Ειδικά γραφεία για παρακολούθηση αγορών ενδιαφέροντος

Εθνική Τράπεζα 
Δυνατότητες Χρηματοδότησης 
Εξωστρεφών Επιχειρήσεων
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 Στρατηγική συνεργασία με ελληνορωσικό επιμελητήριο.

 Παρακολούθηση Θεσμικού και Κανονιστικού πλαισίου.

 Έμφαση σε συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας που 

δεν εμπίπτουν σε περιορισμούς. 

 Συνεργασίες με κλαδικά επιμελητήρια της Ρωσίας.

Russia Desk

 Συνεργασία με Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο.

 Ανάλυση Αγοράς 

 Θεσμικό πλαίσιο 

 Επιχειρησιακή ευφυΐα με εξειδίκευση σε λύσεις διασυνοριακού 

εμπορίου.

 Συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις με τράπεζες & αντισυμβαλλόμενους 

 Εξατομικευμένες λύσεις.

 Λογαριασμός RMB 

 Συμμετοχή στην πρωτοβουλία <One Belt One Road >

China Desk



Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου:
Ειδικά γραφεία για παρακολούθηση αγορών ενδιαφέροντος

Εθνική Τράπεζα 
Δυνατότητες Χρηματοδότησης 
Εξωστρεφών Επιχειρήσεων
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 Hub εξειδικευμένων χρηματοδοτήσεων .

 Business integrator. 

 Πρόσβαση στο μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο .

 Front-end για στρατηγικές συνεργασίες .

 Στενή συνεργασία με διεθνείς παίκτες . 

London Desk

 Επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση πληρωμών και του off-shore 

business.

 Συνεργασία με τοπικούς παίκτες . 

 Πολιτικές και διαδικασίες που ελέγχονται από την Αθήνα 

Malta Desk

 Εξειδικευμένη ομάδα σε Ελλάδα και Κύπρο. 

 Πιστωτικά πλαίσια σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική του Ομίλου ΕΤΕ.

 Ειδικά Service Level Agreement για την άμεση εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένης πελατείας.

 Εξειδικευμένα προϊόντα & λύσεις.

Cyprus Desk



Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου:
Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθνική Τράπεζα 
Δυνατότητες Χρηματοδότησης 
Εξωστρεφών Επιχειρήσεων
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ΕΥΗ ΠΑΣΣΑ

Διευθύντρια
Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γαργηττού 86 και Πόρου, Γέρακας

Αττικής 15344
T: +30 2103578431, F: +30 2103578440

Email: epassa@nbg.gr

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ

Υποδιευθυντής
Υποδ/νση Ανάπτυξης Εργασιών Trade Finance
Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου

Γαργηττού 86 και Πόρου, Γέρακας
Αττικής 15344

T: +30 2103578441, F: +30 2103578514
Email: vclouvatos@nbg.gr

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Υποδ/νση Ανάπτυξης Εργασιών Trade Finance
Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου

Γαργηττού 86 και Πόρου, Γέρακας
Αττικής 15344

T: +30 2103578401, F: +30 2103578438
Email: mentzelopoulou.kleopatra@nbg.gr

SHUYIN YANG

Υποδ/νση Ανάπτυξης Εργασιών Trade Finance
Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου

Γαργηττού 86 και Πόρου, Γέρακας
Αττικής 15344

T: +30 2103578447
Email: yang.shuyin@nbg.gr

ΒΑΡΒΑΡΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

Υποδ/νση Ανάπτυξης Εργασιών Trade Finance
Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου

Γαργηττού 86 και Πόρου, Γέρακας
Αττικής 15344

T: +30 2103578430
Email: vr@nbg.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΗΣ

Υποδ/νση Ανάπτυξης Εργασιών Trade Finance
Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου

Γαργηττού 86 και Πόρου, Γέρακας
Αττικής 15344

T: +30 2103578454
Email: fantis.panagiotis@nbg.gr



Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις - COSME Εγγυήσεις για δάνεια
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Εθνική Τράπεζα 
Δυνατότητες Χρηματοδότησης 
Εξωστρεφών Επιχειρήσεων

Συνολικός Προϋπολογισμός : €500 εκατ.

Δυνητικοί δικαιούχοι : Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον ορισμό της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Σκοπός χρηματοδότησης :
 Υλοποίηση επενδύσεων για την απόκτηση αύλων ή/και ενσώματων παγίων 
 Κεφάλαιο Κίνησης για αγορά εμπορευμάτων, άυλων, λειτουργικών εξόδων.

Μορφές χρηματοδότησης:

 Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης (Όριο),
 Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, κατ’ ελάχιστον ετήσιας διάρκειας και μέγιστης 5 ετών, με

περίοδο χάριτος 6 μηνών,
 Χρηματοδότηση αγοράς παγίων, κατ’ ελάχιστον ετήσιας διάρκειας και μέγιστης 10 ετών, με περίοδο χάριτος 

12 μηνών.

Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης:

€ 150.000. Εφόσον η ΜΜΕ δεν πληροί κάποιο από τα κριτήρια καινοτομίας του προγράμματος Innovfin, που 
απευθύνεται σε καινοτόμες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, το ύψος του δανείου διαμορφώνεται έως :

 €3.000.000 (ή €1.500.000 για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές), υπό την 
προϋπόθεση ότι η διάρκεια του δανείου δεν υπερβαίνει τα 5 έτη ή

 €1.500.000 (ή €750.000 για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές), υπό την 
προϋπόθεση ότι η διάρκεια του δανείου δεν υπερβαίνει τα 10 έτη.

Οφέλη προγράμματος για 
επιχειρήσεις: 

Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Λήξη διαθεσιμότητας 
προγράμματος:

Μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων του προγράμματος και όχι αργότερα από την 30/09/2019.



Πρόγραμμα χρηματοδότησης MME και Επιχειρήσεων 
Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης με τη συνεργασία της ΕΤΕπ 
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Εθνική Τράπεζα 
Δυνατότητες Χρηματοδότησης 
Εξωστρεφών Επιχειρήσεων

Συνολικός Προϋπολογισμός : €100 εκατ. 

Δυνητικοί δικαιούχοι :  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους,
 Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζόμενους.

Σκοπός χρηματοδότησης :  Υλοποίηση επενδύσεων για την απόκτηση αύλων ή/και ενσώματων παγίων. 
 Κεφάλαιο Κίνησης για αγορά εμπορευμάτων, άυλων, λειτουργικών εξόδων.

Μορφές χρηματοδότησης:  Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.
 Χρηματοδότηση αγοράς παγίων.

Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης: € 12,5 εκ.

Ελάχιστη διάρκεια 
χρηματοδότησης:

2 έως 12 έτη.

Οφέλη προγράμματος για 
επιχειρήσεις: 

 Προνομιακή τιμολόγηση σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε σε ένα αντίστοιχο
δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της ΕΤΕπ.

 Επιπλέον προνομιακή τιμολόγηση για όσες επιχειρήσεις υποστηρίζουν την απασχόληση των νέων (ηλικιακό
εύρος 15-25 ετών) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για Νέους» (Jobs for Youth Initiative).

 Απαλλαγή από την εισφορά του Ν 128/75 (σήμερα 0,6%).

Λήξη διαθεσιμότητας 
προγράμματος: 

Μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων του προγράμματος και όχι αργότερα από την 22/12/2018.



Εθνική Factors: Ολοκληρωμένες Λύσεις Factoring



 Εξασφάλιση ρευστότητας

 Ενίσχυση της εξωστρέφειας

 Αποτελεσματικότητα στη διαχείριση & είσπραξη απαιτήσεων

 Έλεγχος της φερεγγυότητας των οφειλετών & κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου

Υπηρεσίες:

Εξειδικευμένα
Προϊόντα:

Εθνική Factors: Συνεργάτης στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας 
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Εθνική Τράπεζα : Δυνατότητες 
Χρηματοδότησης Εξωστρεφών 
Επιχειρήσεων

 Εγχώριο Factoring με και χωρίς αναγωγή

 Προεξόφληση τιμολογίων

 Εξαγωγικό Factoring με και χωρίς αναγωγή

 Εισαγωγικό Factoring

 Αντίστροφο (Reverse) Factoring

συνεργασία
με την Εθνική Factors σημαίνει 

αξιοπιστία και ευελιξία με την δύναμη 
της Εθνικής Τράπεζας

υποστήριξη
με την επιλογή προϊόντων και 
υπηρεσιών που ταιριάζουν στις 

ανάγκες των πελατών

τεχνογνωσία
από εξειδικευμένα στελέχη 

& σύγχρονες
πληροφοριακές υποδομές 

Ολοκληρωμένες 
λύσεις για:

 Χρηματοδότηση (προεξόφληση)

 Διαχείριση λογαριασμών πελατών

 Είσπραξη απαιτήσεων

 Πιστωτικός έλεγχος

 Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου



Εξαγωγικό Factoring: Εργαλείο ενίσχυσης της εξωστρέφειας
Εθνική Τράπεζα : Δυνατότητες 
Χρηματοδότησης Εξωστρεφών 
Επιχειρήσεων
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Εξαγωγέας
Αγοραστής 
εξωτερικού

Εταιρεία Ασφάλισης Πιστώσεων
Δίκτυο Ανταποκριτών Εξωτερικού

Factors Chain International
Περισσότερα από 400 μέλη σε 90 χώρες

 Χρηματοδότηση
 Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου
 Είσπραξη απαιτήσεων
 Ασφάλιση απαιτήσεων

Είσπραξη απαιτήσεωνΑσφάλιση απαιτήσεων

« Τα προϊόντα διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά στους περιορισμούς που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές. »



Εξαγωγικό Factoring: Εργαλείο ενίσχυσης της εξωστρέφειας
Εθνική Τράπεζα : Δυνατότητες 
Χρηματοδότησης Εξωστρεφών 
Επιχειρήσεων
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Οφέλη:

 Ενίσχυση ρευστότητας με την άμεση χρηματοδότηση επί τιμολογίων.

 Προνομιακή επιτοκιακή επιβάρυνση.

 Απαλλαγή επιτοκίου από την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,6%).

Ασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου των οφειλετών.

 Απόλυτη ευελιξία στη διαμόρφωση της κατάλληλης χρηματοδοτικής αλυσίδας.

Δυνατότητες:

 Κάλυψη του κινδύνου αφερεγγυότητας των οφειλετών σε ποσοστό έως 100%.

 Διαρκής αξιολόγηση και έλεγχος της συναλλακτικής συμπεριφοράς των οφειλετών.

 Είσπραξη των απαιτήσεων εξωτερικού από ανταποκριτές στη χώρα του οφειλέτη.

 Ασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου μέσω :

• του δικτύου της Factors Chain International (FCI)

• της ασφάλισης πιστώσεων χωρίς τη δέσμευση ασφάλισης του συνολικού πελατολογίου

• της εκχώρησης υφιστάμενου συμβολαίου ασφάλισης πιστώσεων

 Πρόσβαση σε οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες για νέους και υφιστάμενους οφειλέτες μέσω του 
δικτύου των συνεργαζόμενων ανταποκριτών και της συνεργαζόμενης εταιρείας ασφάλισης πιστώσεων.

« Τα προϊόντα διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά στους περιορισμούς που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές. »



Η λειτουργία της ασφάλισης του πιστωτικού κινδύνου 
στο Εξαγωγικό Factoring

Εθνική Τράπεζα : Δυνατότητες 
Χρηματοδότησης Εξωστρεφών 
Επιχειρήσεων
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1. Ασφάλιση πιστωτικού κινδύνου έως και το
100% της αξίας της απαίτησης.

2. Είσπραξη της απαίτησης από ανταποκριτή
στη χώρα του οφειλέτη.

3. Τόσοι ανταποκριτές όσες οι χώρες των
οφειλετών που εκχωρούνται.

4. Οι ανταποκριτές είναι μέλη μεγάλων
τραπεζικών ομίλων.

1

2

3

4

Δίκτυο Ανταποκριτών Ασφάλιση Πιστώσεων

Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου μέσω δικτύου ανταποκριτών 
και  εταιρείας ασφάλισης πιστώσεων

1. Ασφάλιση πιστωτικού κινδύνου έως και το
85% της αξίας της απαίτησης.

2. Είσπραξη των απαιτήσεων από την
Εθνική Factors.

3. Μία ασφαλιστική εταιρεία ασφαλίζει το
σύνολο των οφειλετών που εκχωρούνται.

4. Πιστοληπτική αξιολόγηση ασφαλιστικής
εταιρείας Standard & Poor’s AA- & Moody’s
Aa3.

1

2

3

4



Συνδυασμός χρηματοδότησης της παραγωγικής διαδικασίας 
από την Τράπεζα & το Factoring

Εθνική Τράπεζα : Δυνατότητες 
Χρηματοδότησης Εξωστρεφών 
Επιχειρήσεων
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Παραγγελία
πελάτη σε 

προμηθευτή

Φόρτωση 
πρώτων υλών

Παραλαβή από 
πελάτη

Μεταποίηση -
Αποθήκευση

Τιμολόγηση 
πελάτη προς 
αγοραστή

Χρηματοδότηση του πελάτη για την 
υλοποίηση παραγγελίας από την Τράπεζα

Απόδοση (εκκαθάριση) 
υπολοίπου από τον 

πράκτορα στον 
προμηθευτή

Πληρωμή από τον 
τελικό αγοραστή στον 

πράκτορα (Factor)

Προεξόφληση από τον 
πράκτορα αποπληρώνοντας 

κατά προτεραιότητα την 
οφειλή στην Τράπεζα

Γνωστοποίηση απαίτησης 
από τον πελάτη στον 
πράκτορα (Factor)

Εκχώρηση απαιτήσεων στο Factoring

« Τα προϊόντα διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά στους περιορισμούς που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές. »



Η λειτουργία του Reverse Factoring (Supply Chain Finance)
Εθνική Τράπεζα : Δυνατότητες 
Χρηματοδότησης Εξωστρεφών 
Επιχειρήσεων
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Εξαγωγέας Εθνική Factors Προμηθευτής

Βήμα 1ο

Βήμα 2ο

Βήμα 3ο

Βήμα 4ο

Βήμα 1ο: Ο Εξαγωγέας υποβάλει στην Εθνική Factors αίτημα για καθορισμό ορίου σε Reverse Factoring, δηλαδή για δυνατότητα
χρηματοδότησης Προμηθευτών αυτού από την Εθνική Factors χωρίς αναγωγή του πιστωτικού κινδύνου σε αυτούς, αποκλειστικά όμως για
απαιτήσεις τους από τον συγκεκριμένο Εξαγωγέα.

Βήμα 2ο: Ο Εξαγωγέας επικοινωνεί με τους Προμηθευτές και τους κοινοποιεί το καθορισμένο για έκαστο από αυτούς όριο.

Βήμα 3ο: Ο Προμηθευτής υπογράφει με την Εθνική Factors σύμβαση Factoring χωρίς Αναγωγή με αποκλειστικό αντικείμενο τις απαιτήσεις
κατά του Εξαγωγέα.

Βήμα 4ο: Η Εθνική Factors χρηματοδοτεί τους Προμηθευτές με πίστωση του λογαριασμού όψεως έως του ποσοστού προεξόφλησης.

Βήμα 5ο: Οι Αγοραστές εξωτερικού εξοφλούν στην Εθνική Factors τις εκχωρημένες απαιτήσεις του Εξαγωγέα και η Εθνική Factors εξοφλεί
τη χρηματοδότηση προς τους Προμηθευτές.

Αγοραστές εξωτερικού

Βήμα 5ο

« Τα προϊόντα διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά στους περιορισμούς που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές. »



Reverse Factoring: Οφέλη για τον προμηθευτή & τον οφειλέτη
Εθνική Τράπεζα : Δυνατότητες 
Χρηματοδότησης Εξωστρεφών 
Επιχειρήσεων
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Οφέλη για τον Προμηθευτή Οφέλη για τον Οφειλέτη

 Εξασφάλιση άμεσης ρευστότητας.

 Πρόσβαση σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους, χωρίς 
απαιτούμενες εξασφαλίσεις.

 Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου.

 Βελτίωση χρηματοοικονομικών δεικτών.

 Εξωτερική ανάθεση της διαδικασίας είσπραξης.

 Μείωση του λειτουργικού κόστους με την εξάλειψη της 
διαχείρισης μεταχρονολογημένων αξιογράφων.

 On-line δυνατότητα παρακολούθησης όλων των 
συναλλαγών (e-factoring).

 Πρόσβαση σε πλήρη ιστορικά δεδομένα.

 Δυνατότητα δημιουργίας οικονομιών κλίμακας στην πληρωμή 
προμηθευτών.

 Δυνατότητα βελτίωσης των όρων πληρωμής.

 Βελτίωση επικοινωνίας με προμηθευτές αναφορικά με τον 
τρόπο πληρωμής.

 Μείωση λειτουργικού κόστους και κινδύνου από την εξάλειψη 
έκδοσης αξιογράφων.

 Επιλογή κατανομής των πιστωτικών ορίων σε διαφορετικούς 
προμηθευτές από τον αγοραστή.

 Πρόσβαση σε πλήρη ιστορικά δεδομένα.


