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Servei Pagament
Immediat Pimes
Aconsegueixi descomptes per pagament immediat
dels seus proveïdors gràcies a la integració de la gestió dels seus pagaments
al comptat amb el finançament d’aquests.

Un servei de gestió de pagaments al comptat a proveïdors que integra el finançament
d’aquests pagaments per part del banc mitjançant un ajornament de la data de càrrec al
seu ordenant.
Permet a la pime negociar amb els seus proveïdors descomptes per pagament immediat. En
la mesura que el descompte aconseguit per pagament al comptat sigui superior al cost del
finançament d’aquest pagament, la pime obté un benefici financer.

Avantatges

AVANTATGES PER AL CLIENT
(ordenante de los pagos):

Avantatges

AVANTATGES PER ALS
PROVEÏDORS:

Permet a la pime negociar descomptes
per pagament immediat, en comptar amb
el finançament automàtic d’aquests.

Cobren al comptat.

En pagar al comptat, els proveïdors no
assumeixen risc comercial i, per tant, no
limiten l’import de les seves compres.

Milloren les seves ràtios de balanç, en
convertir el seu compte de clients en
tresoreria (millora la solvència, disminueix
el termini mitjà de cobraments, etc.).

Millora la gestió de la tresoreria, en
comptar amb el finançament de les
compres a terminis variables en funció de
les necessitats de cada moment.

Eliminen el risc comercial.

S’estalvien el cost de la prima de
l’assegurança de crèdit.

Simplificació administrativa de la gestió de
pagaments.
Gestió integrada de pagaments nacionals
i internacionals (euros, dòlars i lliures).
Servei de consultes en línia a través de
Confirmiline, el servei de banca a distància
per Internet del grup Banc Sabadell,
www.sabadellatlantico.com/empresa

Confirmiline
En el portal www.sabadellatlantico.com/empresa té a disposició seva tota la informació
en línia dels pagaments gestionats a través del Servei Pagament Immediat Pimes, el que
facilita la consulta dels límits vigents i la disponibilitat del contracte de gestió de pagaments,
així com fer cerques dels pagaments gestionats: per data, per remesa i/o per proveïdor.

INFORMI-SE’N SENSE COMPROMÍS
EN QUALSEVOL DE LES NOSTRES OFICINES O VISITI EL PORTAL PER A
EMPRESES DE BANC SABADELL:
WWW.SABADELLATLANTICO.COM/EMPRESA

