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BFF Banking Group jest wiodącym, niezależnym graczem w Europie, specjalizującym się
w faktoringu i zarządzaniu należnościami administracji publicznej, finansowaniu
sektora publicznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, usługach związanych z
instrumentami kapitałowymi, płatnościami bankowymi i korporacyjnymi.

Grupa bankowa działa we Włoszech, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Polsce,
Portugalii, Słowacji i Hiszpanii. Jest obecna także w Niemczech, Holandii i Irlandii, gdzie
oferuje depozyty on-line. BFF jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Mediolanie.
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LIDER W EUROPIE
BFF Obejmuje zasięgiem 9 krajów, będąc jedyną pan-europejską platformą na naszym 
rynku, oferując usługi zarządzania należnościami i faktoringu bez regresu.

Połączenie z DEPO bankiem rozszerza obszar naszej działalności o usługi związane 
z instrumentami kapitałowymi i bankowym systemem rozliczeniowym.

PRZEKSZTAŁCENIE SIĘ W BANK, WEJŚCIE NA WŁOSKĄ GIEŁDĘ PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH I EKSPANSJA NA RYNKI ZAGRANICZNE
BFF staje się bankiem (2013), a w 2017 roku wchodzi na włoską giełdę.

Rozwój w Europie poprzez akwizycję w Europie Środkowo-Wschodniej (2016). Oferta 
międzynarodowa jest obecna w Portugalii, Grecji, Chorwacji i Francji. Działalność w 
Hiszpanii jest konsolidowana poprzez przejęcie IOS Finance (2019).

ODPORNI NA KRYZYS EKONOMICZNY, 
ROZPOCZĘCIE EKSPANSJI MIĘDZYNARODOWEJ
Rozpoczyna się ekspansja na nowe rynki europejskie (w 2010 roku działalność w Hiszpanii).

Oferta BFF zostaje rozszerzona na wszystkich dostawców publicznych (Narodowy System 
Zdrowia i Administracja Publiczna). Oferta zawsze jest dostosowana do potrzeb klientów.

ZAŁOŻENIE BFF
Firma BFF, założona przez grupę firm farmaceutycznych w odpowiedzi na ich potrzeby w 
zakresie zarządzania i windykacji należności od podmiotów publicznych, w krótkim czasie 
stała się liderem na swoim rynku referencyjnym.

35 lat doświadczenia w finansowaniu sektora 
publicznego i ochrony zdrowia w Europie
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BFF Banking Group oferuje kompleksowe usługi finansowe dla szpitali, działających
jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej. Współpracujemy z placówkami medycznymi w zakresie finansowania
długoterminowego (restrukturyzacyjnego), obrotowego oraz finansowania
inwestycji.

Finansowanie długoterminowe pomaga poprawić płynność finansową szpitali dzięki
uregulowaniu bieżących zobowiązań lub spłacie zadłużenia wobec dostawców.

Udzielane przez BFF finansowanie pozwala na zamianę zobowiązań wymagalnych na
niewymagalne, a w efekcie obniżenie kosztów obsługi zadłużenia.

Oferujemy dostęp do krótkoterminowego finansowania odnawialnego OverDRAFT
(finansowanie obrotowe), uruchamianego na każdorazowy wniosek szpitala aż do
wyczerpania przyznanego limitu.

BFF w Polsce

info-pl@bff.com

Obecność BFF w Europie 850+
PRACOWNICY

>30%
POZA WŁOCHAMI

CHORWACJA
• Faktoring bez regresu

SŁOWACJA
• Finansowanie służby 

zdrowia i JST
• Faktoring bez regresu

CZECHY
• Finansowanie służby 

zdrowia i JST
• Faktoring bez regresu

PORTUGALIA
• Zarządzanie należnościami
• Faktoring bez regresu

HISZPANIA
• Zarządzanie należnościami
• Faktoring bez regresu
• Lokaty online 

FRANCJA
• Faktoring bez regresu

GRECJA
• Zarządzanie należnościami
• Faktoring bez regresu

WŁOCHY
• Zarządzanie należnościami
• Faktoring bez regresu
• Securities services
• Payments
• Lokaty online POLSKA

• Finansowanie służby 
zdrowia i JST

• Faktoring bez regresu
• Subpartycypacja
• Lokaty online
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POŻYCZKA

BFF Banking Group udziela szpitalowi finansowania do określonej kwoty środków

pieniężnych. Prawo zamówień publicznych nie wymaga przeprowadzenia zamówienia

publicznego przed zawarciem umowy.

CO CHARAKTERYZUJE POŻYCZKĘ?
✓ Dowolny harmonogram uruchomienia oraz spłaty dopasowany do potrzeb Klienta;

✓ Pożyczka może zostać wypłacona Klientowi jednorazowo lub w transzach;

✓ Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału;

✓ Elastyczna forma zabezpieczenia finansowania, najczęściej tylko weksel in blanco.

KORZYŚCI:
✓ Łatwo dostępne finansowanie pozwala poprawić płynność finansową szpitala i uniknąć

niepotrzebnych kosztów związanych na przykład z postępowaniami sądowymi;

✓ Możliwość negocjacji okresu karencji w spłacie kapitału nawet do 24 miesięcy;

✓ Finansowanie nawet do 15 lat;

✓ Możliwość ustrukturyzowania finansowania w formie nieodnawialnego limitu, który

może być uruchamiany w dowolnych transzach w ciągu 12 miesięcy od jego

udostępnienia (odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty limitu);

✓ Elastyczne formy zabezpieczenia finansowania, najczęściej zabezpieczeniem jest tylko

weksel in blanco, brak wymogów związanych z poręczeniem podmiotu tworzącego

(właściciela szpitala).

POŻYCZKA – JAK TO DZIAŁA?
MODEL OPERACYJNY

a) PODSTAWOWY

Umowa z jednorazową wypłatą środków zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem.

b) ELASTYCZNY

Umowa z nieodnawialnym limitem z możliwością wypłaty środków w okresie do 12-stu 
miesięcy od daty zawarcia umowy.



bff.cominfo-pl@bff.com

OVERDRAFT

OVERDRAFT to finansowanie w formie pożyczki w ramach przyznanego limitu, który jest

dowolnie wykorzystywany i spłacany w okresie obowiązywania umowy, a odsetki od

wykorzystanego limitu są regulowane miesięcznie..

CO CHARAKTERYZUJE OVERDRAFT?
✓ Indywidualnie ustalony limit;

✓ Umowa zawierana na okres do 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejne okresy;

✓ Brak ograniczeń w dysponowaniu przyznanym limitem - Klient sam decyduje, kiedy i w

jaki sposób korzysta z finansowania;

✓ Z góry określony koszt finansowania;

✓ Koszt odsetkowy naliczony na podstawie rzeczywistej kwoty i okresu wykorzystania;

✓ Zabezpieczenie: weksel in blanco.

KORZYŚCI:
✓ Szybki dostęp do środków finansowych;

✓ W sytuacji przejściowego braku środków Klient uruchamia finansowanie, aby

terminowo regulować inne zobowiązania;

✓ Klient sam decyduje na co i w jakim momencie wykorzysta środki;

✓ Optymalizacja kosztów odsetkowych poprzez elastyczne zarządzanie przyznanym

limitem;

✓ Wspiera zarządzanie płynnością Klienta;

✓ Produkt dostępny dla szerokiego grona Klientów - większość szpitali otrzymuje

pozytywną ocenę zdolności kredytowej.

OVERDRAFT – JAK TO DZIAŁA?
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SUBROGACJA

BFF Banking Group za zgodą Klienta spłaca wskazane przez Klienta zadłużenie (wstępuje

w prawa wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty). BFF Banking Group ustala z

Klientem nowy harmonogram i warunki finansowe spłaty istniejącego już zobowiązania.

CO CHARAKTERYZUJE SUBROGACJĘ?
✓ Wymagana zgoda podmiotu tworzącego na zmianę wierzyciela (w przypadku SP ZOZ);

✓ Spłata może dotyczyć jedynie zobowiązań wymagalnych, chyba że wierzyciel wyrazi

zgodę na spłatę zobowiązań niewymagalnych;

✓ W ramach umowy spłata nie może dotyczyć zobowiązań publiczno-prawnych tj. ZUS,

US;

✓ Spłata dokonywana jest bezpośrednio na rachunek wierzyciela;

✓ BFF Banking Group zawiera z Klientem porozumienie regulujące nowy harmonogram

spłaty oraz warunki finansowe.

KORZYŚCI:
✓ Narzędzie wspierające restrukturyzację zobowiązań Klienta, umowa określa nowy

harmonogram spłaty dopasowany do potrzeb Klienta;

✓ Subrogacja nie jest zaciągnięciem nowego zobowiązania;

✓ Następuje zamiana wymagalnego zobowiązania na niewymagalne spłacane w

długoterminowych ratach;

✓ Klient może uniknąć niepotrzebnych kosztów, na przykład związanych z

postępowaniem sądowym.

SUBROGACJA – JAK TO DZIAŁA?
Przyznanie finansowania w formie subrogacji jest poprzedzone indywidualną oceną

zdolności kredytowej dłużnika i wymaga zgody Komitetu Kredytowego BFF Banking

Group.


