
Jak zweryfikować kontrahenta,

sfinansować sprzedaż 

i zabezpieczyć płatności 

w handlu ze Stanami Zjednoczonymi?

28 kwietnia 2021



W jaki sposób zabezpieczyć 
ryzyko niewypłacalności 

kontrahenta? 

Czy uzyskam natychmiastowy 
dostęp 

do gotówki za wystawione 
faktury?

Potrzebuję stałej bieżącej 
informacji o płatnościach od 

kontrahentów

Potrzebuję wsparcia w 
monitoringu i zarządzaniu 
spłatami od kontrahentów

„You miss 100 percent of the shots you never take” (Wayne Gretzky) 

Jak znaleźć wiarygodnego 
partnera handlowego?

Jaki jest potencjał rynku 
na moje produkty?

Jak sfinansować zakup 
materiałów/produktów pod 

eksport?

Jaką formę 
zabezpieczenia/rozliczenia 

transakcji wybrać?

Czy mogę zweryfikować 
sytuację finansową 

kontrahenta?

Gdzie mogę uzyskać pomoc w formalnościach dot. 
otwarcia rachunku, otrzymania finansowania w 

banku zagranicznym?
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Portal 
Santander Trade



Analiza rynkowa: ponad 25 000 raportów rynkowych ze 185 krajów

Znajdź kontrahentów: 2000 katalogów ze 150 krajów,

Zarządzaj swymi przesyłkami: bazy danych z ponad 133 krajów

Analizuj kursy walut: przeliczanie 147 walut oraz raporty 
tygodniowe i miesięczne

ponad milion ofert i przetargów z całego świata oraz aktualna informacja 
na temat 40 tysięcy targów i wystaw w różnych krajach

Współpracuj z nami: Biura Współpracy Międzynarodowej w 13 krajach, 
gdzie obecny jest Bank Santander oraz rozwiązania finansoweWszystkie informacje w jednym 

miejscu, 
za jednym kliknięciem!

TRADE CLUB ALLIANCESANTANDER TRADE TRADE CLUB



Obsługa 
kompleksowa

Spersonalizowana

Kompleksowa i spersonalizowana usługa + sztuczna inteligencja

TRADE CLUB ALLIANCE

Sztuczna inteligencja

SANTANDER TRADE TRADE CLUB
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ZAŁÓŻ „Business Card” i DAJ SIĘ ZNALEŹĆ 
w globalnej sieci biznesowej B2B

WYSZUKAJ wiarygodnego partnera handlowego w
katalogu firm mających rachunki w bankach Trade 
Club Alliance (katalog wg. HS kodu, kraju, branży itp)

SKORZYSTAJ z możliwych sugestii biznesowych:
- proponowanych przez algorytm lub
- Community Managera.

TRADE CLUB TRADE CLUB ALLIANCESANTANDER TRADE



TRADE CLUB TRADE CLUB ALLIANCESANTANDER TRADE



SANTANDER TRADE

• sojusz 13 grup bankowych
• banki obecne w 50 krajach
• prawie 20.000 aktywnych użytkowników

(100.000 firm do 2022)
• pokrycie ok. 65% korytarzy handlowych

TRADE CLUB ALLIANCETRADE CLUB



SANTANDER TRADE TRADE CLUB ALLIANCETRADE CLUB

Dodatkowa pomoc w ramach Trade Club:
organizacja pierwszego spotkania z klientem z Trade Club, tzw. 

„warm welcome” – prezentacja firmy oraz tłumaczenie,
poszukiwanie kontrahenta w eksporcie i imporcie na zlecenie klienta 

w ramach TCA,
przekazywanie zapytań handlowych otrzymywanych od banków z 

TCA
organizacja misji handlowych realnych i wirtualnych,
obecność na targach – organizacja spotkań b2b, imprez 

handlowych, strefa Klienta itd.,



Praktyczne 
rozwiązania we 
współpracy z klientami 
amerykańskimi
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ZAKUPY 
MATERIAŁÓW/
SUROWCÓW

PRODUKCJA
MAGAZYNOWANIE

SPRZEDAŻ 
DO ODBIORCÓW 

Z USA

NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA

FAKTORING Z REGRESEM 
(Finansowanie należności bez przejęcia  
ryzyka Odbiorców)
FAKTORING BEZ REGRESU 
(Finansowanie + przejęcie ryzyka 
Obiorców - ubezpieczenie odbiorców: 
bank zagraniczny/ towarzystwo 
ubezpieczeniowe)

FAKTORING ODWROTNY 

PROGRAM OBSŁUGI 
PŁATNOŚCI CONFIRMING 

AKREDYTYWA EKSPORTOWA
(Dyskonto wierzytelności z 
akredytywy, struktury z udziałem 
BGK, KUKE)

AKREDYTYWA IMPORTOWA
(Przedpłata w ramach akredytywy)

AKREDYTYWA STANDBY
(Zabezpieczenie należności)

GWARANCJA BANKOWA

np. KREDYT OBROTOWY na prefinansowanie produkcji pod 
otwarte akredytywy eksportowe  i inne rozwiązania bankowe

FINANSOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAWJAKIE MAMY OPCJE ? FINANSOWANIE SPRZEDAŻY



FINANSOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAWFINANSOWANIE SPRZEDAŻYJAKIE MAMY OPCJE ?

Branża: produkcja luksusowych jachtów i łodzi motorowych

Kontrakt: projekt i wykonanie jednostki pływającej o wartości kilku mln 
USD, płatność 120 dni po dostawie i protokole odbioru, brak zaliczki, 
akredytywa dokumentowa jako rozliczenie  

Potrzeba Klienta: pozyskanie środków na sfinansowanie 50% wartości 
kontraktu oraz zdyskontowanie wierzytelności za dostarczony jacht 
przed terminem płatności wynikającym z faktury

Kredyt obrotowy na prefinansowanie kontraktu -
wypłata 50% wartości otwartej akredytywy na 
sfinansowanie produkcji, a później spłata kredytu 
środkami z akredytywy i wypłata pozostałej części na 
rachunek Klienta

EKSPORT DO USA

Aerial view of Bay in Miami Florida

Dyskonto wierzytelności z akredytywy po złożeniu zgodnych 
dokumentów 
- otrzymanie środków za sprzedany towar wcześniej, 
- wypłata 100% wierzytelności pomniejszonej o koszty dyskonta, 
- bez regresu, bez polisy ubezpieczeniowej, bez obciążenia zdolności 

kredytowej, 
- po atrakcyjnych kosztach



FINANSOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAWFINANSOWANIE SPRZEDAŻYJAMIE MAMY OPCJE ?

Branża: spożywcza - konfekcjonowane produkty czekoladowe 

Kontrakt: produkcja i dostawa wyrobów czekoladowych – stałe zamówienia. 
Wydłużone terminy płatności -120 dni. Odbiorcy to duże sieci handlowe w USA. 

Potrzeba Klienta: otrzymanie środków przed terminem płatności, zapewnienie 
bieżącego kontaktu operacyjnego z odbiorcami – problemy wynikające z 
funkcjonowania w różnych strefach czasowych,  wsparcie w monitorowaniu 
płatności, zabezpieczenie na wypadek braku płatności od odbiorców, poprawa 
sumy bilansowej 

Faktoring międzynarodowy - wypłata 90% wartości faktury wystawionej odbiorcy
- zabezpieczenie płatności od odbiorców (100% przejęcia ryzyka) – limit kredytowy udzielony przez bank amerykański
- przeniesienie relacji z odbiorcą na bank amerykański (monitoring płatności, w przypadku opóźnień kontakt banku amerykańskiego z 

odbiorcami, płatności dokonywane na rachunek banku amerykańskiego, bieżący kontakt operacyjny – wyjaśnienia dot. niezgodności w 
płatnościach) 

- poprawa bilansu – poprawa wskaźników

EKSPORT DO USA



Branża: inteligentne systemy klimatyzacji

Kontrakt: na dostawy systemów klimatyzacji mieszkaniowych, transakcje powtarzające się, stały odbiorca z odroczonym terminem płatności

Potrzeba Klienta: sfinansowanie zakupu materiałów i części do produkcji z Chin / związanie ze sobą dostawców oraz zabezpieczenie płatności za sprzedane 
towary  do USA

ZAKUP Z CHIN SPRZEDAŻ DO USA

Akredytywa importowa z 
odroczonym terminem płatności
i przedpłatą:
- finansowanie zakupów w 

kredycie kupieckim
- danie możliwości eksporterom 

z Chin zdyskontowania 
wierzytelności wcześniej

lub

Akredytywa importowa at sight
+ zapłata z kredytu – wydłużenie 
spłaty za zakupiony towar

Akredytywa SBLC 
- zabezpieczenie otrzymania 
płatności do wysokości tzw. 
limitu zakupowego, alternatywa 
dla polisy ubezpieczeniowej

lub

Akredytywa eksportowa 
(potwierdzenie, dyskonto)
- zabezpieczenie płatności i/lub 
dyskonto wierzytelności 
wcześniej

Lomard street in San Francisco.

FINANSOWANIE SPRZEDAŻY FINANSOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAWJAKIE MAMY OPCJE ?



FINANSOWANIE SPRZEDAŻY FINANSOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAWJAKIE MAMY OPCJE ?

ZAKUP MATERIAŁÓW SPRZEDAŻ DO USA

Branża: ekskluzywna armatura sanitarna

Kontrakt: dostawy ekskluzywnych wanien, jacuzzi, umywalek, odbiorcy z USA, stała umowa handlowa – płatności z odroczonym terminem płatności

Potrzeba Klienta: sfinansowanie zakupu materiałów do produkcji armatury, stworzenie programu obsługi płatności oraz zabezpieczenie płatności od odbiorców 
amerykańskich

Faktoring międzynarodowy:
- finansowanie sprzedaży
- natychmiastowa zamiana 

faktury na gotówkę 
- zabezpieczenie ryzyka braku 

płatności od odbiorców
- poprawa bilansu

Program finansowania dostawców: 
- finansowanie zakupów w 

kredycie kupieckim –
wydłużenie terminów płatności 
do dostawców 

- koszt finansowania ponosi 
dostawca 

- proste rozwiązanie obsługiwane 
na platformie banku – bez 
konieczności podpisywania 
umowy z dostawcami, 
instalowania nowego systemu 

- rozwiązanie win-win dla 
odbiorcy i dostawców



Praktyczne aspekty 
otwierania rachunku 
bankowego w USA
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W RAMACH WSPARCIA POLSKICH KLIENTÓW W EKSPANSKI ZAGRANICZNEJ, 
BIURO BANKOWOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ:

 pomaga w formalnościach związanych z otwarciem rachunku,

 koordynuje proces podpisywania dokumentacji, 

 pomaga w pierwszym kontakcie z bankiem zagranicznym oraz w bieżącej 

obsłudze bankowej,

 pozyskuje informacje o kraju i możliwościach biznesowych, 

 wspiera w udostępnieniu finansowania za granicą na liniach matki oraz 

pomaga  w pozyskaniu finansowania eksportu i importu 

 aranżuje telekonferencje / spotkania z bankami zagranicznymi / wspiera w 

komunikacji i negocjacjach z klientem zagranicznym

BIURO BANKOWOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ
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BIURO BANKOWOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ DZIAŁA W SKALI GLOBALNEJ 

WSPÓŁPRACUJĄC Z GRUPĄ SANTANDER ORAZ BANKAMI PARTNERSKIMI

BIURO BANKOWOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

SANTANDER

BANKI PARTNERSKIE

Hiszpania/LATAM Niemcy Chiny/Azja NiderlandyUKUSA

Korytarze Strategiczne
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WSPARCIE POLSKICH KLIENTÓW W EKSPANSKI ZAGRANICZNEJ

BIURO BANKOWOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

ORGANIZACJA WYDARZEŃ 
W ramach Programu Rozwoju Eksportu we współpracy
z partnerami zewnętrznymi posiadającymi wiedzę
o lokalnych rynkach, regulacjach prawnych i podatkowych oraz
znajomość praktyk biznesowych biuro bankowości międzynarodowej
organizuje dla klientów:
 misje handlowe,
 webinaria,
 warsztaty,
 konferencje,
 szkolenia
 wydarzenia networkingowe.

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI: IZBAMI 
HANDLOWYMI, AMBASADAMI I INSTYTUCJAMI BIZNESOWYMI
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„MUST HAVE” DO OTWORZENIA RACHUNKU W USA

BIURO BANKOWOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

WYMOGI DLA NIEREZYDENTA
 Nazwa podmiotu
 Adres
 Branża i opis działalności
 Najważniejsze dane finansowe z ostatnich 3 lat
 Powód otwarcia konta
 Pochodzenia i przeznaczanie środków
 Średnie salda na koncie
 Oczekiwana aktywność na koncie
 5 największych klientów
 5 największych dostawców
 Informacje niezbędne do weryfikacji procedury KYC
 Nierezydent musi być aktywnym Klientem Santander Bank Polska

WYMOGI DLA REZYDENTA
 Rejestracja podmiotu i pozyskanie numeru identyfikacji

podatkowej (TAXID)

 Fizyczna siedziba spółki na terenie USA

 Co najmniej 1 pracownik firmy zatrudniony w USA i tam
mieszkający

W RAMACH WSPÓŁPRACY STWORZONY ZOSTAŁ ZDALNY I UPROSZCZONY SYSTEM OTWIERANIA RACHUNÓW



Our purpose is to help people 
and business prosper.

Our culture is based on believing 
that everything we do should be:

Thank You.
Dorota Szcześniak
Menadżer Faktoringu 
Międzynarodowego

+48 519 301 681

Pl. Andersa 5, XI piętro

61-894 Poznań

Anna.Wierzbicka@santander.pl

Anna Wierzbicka
Menadżer Zespołu Handlu 
Zagranicznego

+48 607 665 773

al. Jana Pawła II 17

00-854 Warszawa

Dorota.Szczesniak@santander.pl

Magdalena Kusa
Menadżer International Business

+48 887 845 707

Magdalena.Kusa@santander.pl

al. Jana Pawła II 17

00-854 Warszawa
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