
Produkt ING Banku Śląskiego dost ępny na platformie 
www.aleo.com 

Finansowanie Dostawców 

Prezentacja przeznaczona dla Dostawców 



Dzięki Finansowaniu Dostawców

Możesz otrzymać pieniądze już w dniu wystawienia faktury, 
chociaż udzieliłeś odroczonego terminu płatności. Nie 
podpisujesz umowy z bankiem.

To Ty decydujesz czy i kiedy otrzymasz pieniądze.  
Płacisz tylko za okres finansowania, czyli od dnia wypłaty 
środków do terminu płatności faktury.

Na bezpłatnej platformie www.aleo.com masz swój     
indywidualny panel. Tam podejmujesz decyzję o 
finansowaniu oraz widzisz szczegóły wypłaconych faktur. 



Jak skorzystać? 

• Zarejestruj się na 
www.aleo.comKrok 1

• Nawiąż relację ze swoim 
odbiorcą w module 
Finansowanie Dostawców 

Krok 2

• Zleć fakturę do finansowania Krok 3



Krok 1. Zarejestruj się na www.aleo.com

� Jeśli chcesz korzystać z usługi finansowania dostawców, zarejestruj się oraz 
dokonaj przelewu na 1 PLN. Kwotę tą zwrócimy po weryfikacji, czy dane 
podane na etapie rejestracji są spójne z danymi z przelewu. 

� Jeśli masz pytania na etapie rejestracji, skontaktuj się z infolinią Aleo pod 
numerem 801 573 073 lub 32 603 73 73 (pon.-pt. 800-1700). 



Krok 2. Nawiąż relację (1/2)

Po rejestracji 
masz dostęp 

do pulpitu w części 
Moje biuro.  

Klikasz przycisk 
Finansowanie 
Dostawców 

Tutaj powinieneś  zobaczyć  
zaproszenie od 

Twojego odbiorcy. 
Klikasz na zamieszczony link. 



Krok 2. Nawiąż relację (2/2)

Następnie sprawdzasz czy podany przez odbiorcę Twój nr 
rachunku jest prawidłowy (na ten rachunek bank 

będzie wypłacał środki) oraz wprowadzasz dane osoby 
do kontaktu (adres email). Sprawdź, czy waluta do rozliczeń 
i kraj rejestracji Twojej firmy są prawidłowe. W ramach           

programu możesz rozliczać się tylko w jednej walucie.  
Jeśli dane te nie są prawidłowe skontaktuj się z Twoim odbiorcą. 

Po wprowadzeniu danych przycisk
Akceptuj zaproszenie staje 

się aktywny. Po jego naciśnięciu 
powinieneś zobaczyć swój 

indywidualny panel.

Relacje z danym
odbiorcą nawiązujesz 

jednorazowo. 



Krok 3. Zleć fakturę do finansowania (1/3) 

Tutaj zobaczysz faktury, które są 
potwierdzone przez odbiorcę. Tylko  

te faktury możesz zlecić do 
finansowania. W tym celu klikasz 

na to pole. 

Po nawiązaniu relacji masz     
dostęp do Twojego 

indywidualnego panelu, gdzie 
zarządzasz swoimi 

należnościami. 

Tutaj  możesz dodać fakturę. 
Fakturę wprowadzasz Ty lub 

Twój odbiorca.  Porozmawiaj z nim   
kto ma wprowadzać faktury.

W tym miejscu widzisz faktury, które zostały 
wprowadzane przez Ciebie lub Twojego 
odbiorcę, ale nie zostały jeszcze przez 

odbiorcę potwierdzone.   

W tym miejscu administrator firmy 
na platformie Aleo może 

upoważnić inną osobę do zlecenia 
faktur do finansowania, akceptowania 

relacji, itp.  



Krok 3. Zleć fakturę do finansowania (2/3) 

Aby zweryfikować koszty, 
kliknij przycisk Zleć finansowanie

Kliknij w Numer faktury, żeby 
zobaczyć szczegóły faktury.



Krok 3. Zleć fakturę do finansowania (3/3) 
Tutaj widzisz szczegóły faktury, w tym 

na jaki rachunek zostaną przelane pieniądze. 
Sprawdź, czy te dane zgadzają się zanim 

wyślesz dyspozycję finansowania do banku.  
Jeśli dane te trzeba zmienić, 

skontaktuj się  z Twoim odbiorcą

W tym miejscu zobaczysz koszt 
finansowania. O tyle zostanie  
pomniejszona wypłata. Na taką

kwotę wystawimy Ci 
fakturę kosztową. 

Aby mieć dostęp do finansowania, musisz zaakceptować  
treść oświadczenia. Wtedy przycisk Wyślij do Banku  stanie  

się aktywny. Po jego naciśnięciu zlecenie jest wysyłane 
do banku. Jeśli klikniesz w przycisk do 11.00, zlecenie jest 

realizowane w tym samym dniu, jeśli po 11.00 
zlecenie jest  realizowane w dniu następnym.



Ile to kosztuje? 

� Pełny koszt finansowania widzisz na etapie zlecania faktury do finansowania
(sposób prezentacji przedstawiliśmy na poprzednim slajdzie). Koszt
finansowania jest uzależniony od liczby dni finansowania.

� Na koszt finansowania składa się koszt banku, potencjalna marża odbiorcy
oraz podatek VAT. Koszt banku to średniomiesięczny WIBOR 1M oraz marża
banku.

� Przed wprowadzeniem faktury na Aleo tylko Twój odbiorca może
Ci powiedzieć, jaki będzie koszt finansowania danej faktury.



Dodatkowe informacje

� Aby skorzystać z finansowania nie musisz być klientem ING Banku
Śląskiego, który udostępnia finansowanie. Jeśli jednak staniesz się naszym
klientem, pieniądze szybciej trafią na Twój rachunek.

� Jeśli nie korzystasz z finansowania, nie ponosisz żadnych kosztów.

� Z tytułu kosztów finansowania, na które składa się koszt banku i potencjalna
marża odbiorcy, bank wystawi Ci fakturę VAT. Fakturę wyślemy w ciągu
około 3 dni roboczych od dnia finansowania na adres e-mail, który
wprowadziłeś na etapie nawiązywania relacji. Adres ten możesz zmienić
w części Moi Pracownicy . Tam też możesz upoważnić inną osobę, która
będzie mogła zlecać Twoje faktury do finansowania. Taka osoba musi być
najpierw dodana do użytkowników platformy Aleo.

Zachęcamy do aktywnego korzystania!



Niniejsza prezentacja została przygotowana przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w
Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459,
posiadający NIP 634-013-54-75, o kapitale zakładowym w kwocie 130.100.000 zł, w całości
opłaconym. ING Bank Śląski S.A. zastrzega, ze informacje zawarte w niniejszej prezentacji
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i zostały przygotowane
wyłącznie w celach informacyjnych.

Niniejsza publikacja nie stanowi porady inwestycyjnej lub oferty dotyczącej zakupu bądź
sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej
staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w
dniu ich publikacji, jednak ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą
odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność jak również za wszelkie szkody
powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.


