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FACTOR in Bank najwyższy wzrost na rynku factoringu 

 

FACTOR in BANK, należący do GETIN Banku, specjalizujący się w usługach 

faktoringowych dla małych i średnich firm osiągnął po 9 miesiącach 2006 roku 

rekordowe wyniki – wartość wykupionych wierzytelności osiągnęła 286,6 mln zł, 

co stanowi wzrost 492% w stosunku do tego samego okresu roku 2005. 

 
 
Według zestawienia opublikowanego w Rzeczpospolitej (13/10/2006r), w której po raz 
pierwszy pojawiły się wszystkie wiodące firmy faktoringowe na rynku (nie tylko zrzeszone w 
Polskim Związku Faktorów), FACTOR In Bank osiągnął najwyższy wzrost na rynku zajmując 
drugie miejsce wśród banków świadczących usługi faktoringowe. 
 
Osiągnięte wyniki są kontynuacja dynamicznego wzrostu akcji faktoringowej FACTOR in Banku 
- po bardzo udanym pierwszym półroczu 2006r. bank osiągnął wartość wykupionych 
wierzytelności na poziomie 168,4 mln zł.  
 
Jednym z głównych wyróżników firmy na rynku jest wysokiej jakości serwis umożliwiający 
wykup wierzytelności w terminie 24 godzin, minimum dokumentów i formalności, mobilna sieć 
sprzedaży i kompleksowa, bliska współpraca z klientami. FACTOR In Bank stawia ogromny 
nacisk na edukacje i bliską współpracę z klientami. Programy typu LIDERZY FACTORINGU i 
regularne spotkania z ekspertami przekładają się na lepszą wiedzę i wzrost skuteczności 
wykorzystania factoringu w działaniach klientów Banku. 
 
Oferta FACTOR in Banku skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Bank realizuje 
transakcje o każdej wysokości limitu Faktoranta. Jednym z najpopularniejszych produktów jest 
faktoring pełny, ze 100% zaliczką za nabywane wierzytelności. Wyróżnia się on tym, że 
FACTOR in Bank przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika oraz kompleksową 
obsługę należności wobec niego. 



                               

FACTOR In BANK jest częścią GETIN Banku i  należy do grupy GETIN Holding S.A. notowanej 
na GPW w Warszawie 


