
Innowacyjna firma z sektora Financial Technology 
(FinTech) dostarczająca faktoring cyfrowy online

Produkt wypełniający lukę
pomiędzy trudno dostępnymi 

usługami banków i tradycyjnych
firm faktoringowych a realnymi 

potrzebami mikroprzedsiębiorców

Fin
Tech

100 000
podjętych decyzji 
scoringowych

Block-
chain

19s.
czas automatycznej 
decyzji faktoringowej

AI

Big Data

Lider rynku mikrofaktoringu
on-line w Polsce



Bieżące finansowanie działalności 
operacyjnej (cash-flow) to największe 
wyzwanie polski firm.
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LICZBA FIRM W POLSCE

docelowa grupa 
faktoringu SMEO

Firm działających w Polsce
należy do sektora małych,

średnich i mikroprzedsiębiorstw.
Pomimo znaczącej reprezentacji

ten sektor ma największe trudności
w pozyskaniu finansowania.

Firm w Polsce jest z segmentu

Business to Business (B2B),
wystawia faktury sprzedażowe

z odroczonym terminem płatności
i ma z tego powodu zaburzony

cash flow.



Rozwiązaniem problemu
płynności i długich terminów płatności 
faktur jest faktoring

KLIENT KONTRAHENT

FAKTOR
SMEO
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Klient SMEO (przedsiębiorca),  sprzedaje towary lub usługi swojemu 
Kontrahentowi z uzgodnionym odroczonym terminem płatności

(do 90 dni)

1

Klient aby nie czekać na swoje pieniądze przesyła kopię faktury za 
towary lub usługi do SMEO

2

Klient otrzymuje od SMEO płatność (zaliczkę faktoringową) w kwocie 
wartości netto faktury pomniejszonej o prowizję (do 0,12% za dzień)

3

Kontrahent spłaca do SMEO wartość brutto faktury, zgodnie z
cesją należności, w ustalonym odroczonym terminie płatności4

SMEO wypłaca Klientowi pozostałą część faktury (drugą transzę) równą 

VAT pomniejszoną o odsetki (10% w skali roku – naliczane dziennie)
5
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Odpowiedzią na potrzeby mikroprzedsiębiorców jest cyfrowy faktoring on-line SMEO. 
Produkt zaspokajający realne potrzeby firm.

Wszystko to umożliwiają 
w pełni zintegrowane 
oraz technologicznie
zaawansowane systemy:

System
transakcyjny

System transakcyjny klasy bankowej 

obsługujący w czasie rzeczywistym wszelkie 

rodzaje produktów faktoringowych dostępnych 

na rynku.

Kompleksowe rozwiązanie 360 stopni 

automatyzujące wszystkie fazy kontaktu

z klientem oraz zbieranie danych. Wspiera 

budowanie relacji, wzrost retencji oraz 

przychodowości. 

System
CRM

Systemy
Oceny ryzyka

Łączyą najskuteczniejsze rozwiązania bankowe

z nowoczesnymi technikami scoringowymi. 

Zastosowanie machine learningu w analizie

ryzyka kredytowego przyspiesza proces weryfikacji 

do kilku sekund i redukuje koszty obsługi.

Pełna automatyzacja analizy kredytowej
pozwala na decyzję o finansowaniu
w 19 sekund i obniżenie kosztów procesu.

System transakcyjny
(smeo24.pl) oraz

aplikacja mobilna
(iOS, Android)
dostępne 24/7Elastyczne finansowanie zależne od przychodów 

a nie dochodów/zysku netto jak w produktach 
pożyczkowych czy banku poszerza grupę 
docelową.

Robotyzacja procesów back-office i inteligentna
matryca transakcyjna gwarantują wpłatę środków 
na konto Klienta w 15 minut.

Dzienne naliczanie prowizji i odsetek oraz
brak stałych opłat dają uczciwą i transparentną 
usługę, która spełnia wymogi compliance
PZF oraz Ustawy o kredycie konsumenckim
(choć jej nie obejmują).

Faktoring to produkt długoterminowy i relacyjny, 
który buduje zaangażowanie, lojalność i retencję 
klientów. 

Płynne i zintegrowane procesy cyfrowe
online, pozbawione są wszelkich elementów 
biurokracji bankowej.



Sprzedaż SMEO oparta jest o 
strategiczną współpracę z partnerami
w modelu SaaS

Architektura systemów SMEO pozwala na modułową integrację

z partnerami (API) dając im możliwość dodania usług online

faktoringu SMEO do ich portfolio produktowego.

Partner otrzymuje dodatkowe źródło przychodów bez ponoszenia

kosztów inwestycyjnych, ryzyka kredytowego czy też angażowania
kapitału.
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Cross-Selling

Integracja

White Label



Wprowadzenie 
produktów SMEO do 
portfolio Partnera

Cross-Selling
!Najprostsza i najszybsza forma współpracy.

!Cross-selling produktu SMEO na bazie Klientów biznesowych Partnera.

!Poszerzenie oferowanego przez Partnera asortymentu i grupy docelowej Klientów.

!Wysyłka dedykowanej i wspólnie uzgodnionej przy wsparciu marketingu
SMEO oferty faktoringu online do bazy Partnera (Mailing, SMS).

!Telefony wychodzące generowane i dystrybuowane przez SMEO 
– model zgodny z RODO.

!Dedykowany LandingPage oraz marketing pozwalający na pełne
„trackowanie” Klientów i przypisywanie przychodu do Partnera.

!Pełne wsparcie specjalistów SMEO umożliwiające szybkie „domykanie” sprzedaży.



Integracja produktów 
SMEO z systemami po
stronie Partnera

Integracja
!Wspólny produkt faktoringowy pod brandem Partnera

oraz SMEO (co-branding).

! Implementacja produktu w systemach komunikacji Partnera ze swoimi
Klientami (np. panel Klienta, panel administracyjny, konto logowania).

! Integracja pozwalająca przeprowadzić cały proces wnioskowania
o finansowanie (udzielanie limitu faktoringowego) oraz finansowania faktur
w programie / stronie www / aplikacji /serwisie internetowym Partnera.

!Opcja finansowania faktur udostępniona Klientom Partnera w odpowiednim
miejscu i czasie (np. w momencie zawierania transakcji biznesowej /
wygrania przetargu / wystawiania faktury).

!Dzięki wzbogaceniu danych wykorzystywanych do badania zdolności
kredytowej o dane od Partnera zwiększa się approval rate.



Pełna integracja
z systemami
Partnera

White Label
!Wszystkie funkcjonalności faktoringu online pod brandem i spójne

ze standardami Partnera — SMEO działa jako operator.

!Usługa implementowana w systemach Partnera (widget) bez względu
na jego model sprzedaży: face2face, Off-line (w CRM / systemie sprzedażowym)
czy też on-line.

!Dostosowanie procedur i procesów SMEO do standardów sprzedaży Partnera.

!Szyte na miarę API pozwalające na single-sign on poprzez portal on-line Partnera.

!Akcja kredytowa może być finansowana ze środków pieniężnych SMEO
lub z kapitału Partnera – zwiększając jego udział w przychodach.

!Faktoring jako produkt długoterminowy i relacyjny buduje zaangażowanie
i lojalność klientów, co jest szczególnie ważne dla banków.







Model rozliczeń 

Nowa Faktura

Wypłaca
Partnerowi prowizję
za zawarcie Umowy

+ Prowizję jednorazową za podpisanie przez 
Klienta Umowy on-line: stała kwota lub procent 
wartości limitu faktoringowego
(Klient nie ponosi żadnego kosztu
za podpisanie umowy).

+ Procent z Prowizji naliczanej Klientowi
dziennie, którą płaci za Okres Finansowania.

Partner otrzymuje
od SMEO:

Nowa Umowa 
Faktoringowa

Nalicza Klientowi
Prowizję za Okres 

Finansowania

Wypłaca
Partnerowi % 

Prowizji za Okres 
Finansowania

Pasywny przychód cykliczny

1 2 43 5



API SMEO prosty sposób na integrację z istniejącymi 
systemami Partnera.

" REST API udokumentowane zgodnie
ze standardem Open API 3.0

" Prywatne API dostępne tylko
autoryzowanym partnerom

" Autoryzacja poprzez wykorzystanie
JWT (JSON Web Token)

" API w infrastrukturze chmurowej
oparte o technologie Microsoft

" Elastyczne API, umożliwiające
przesyłanie danych specyficznych
dla partnera, niezbędnych do podjęcia
decyzji o limit faktoringowy.

Ma dostęp do API
umożliwiającego "wpięcie
się"  w dowolne miejsce
swojego procesu. Pozwalając
na bezproblemową integrację
rozwiązania SMEO
ze swoimi systemami.

Webservice posiadający 
REST API umożliwiający:

‐ Prostą weryfikacje klienta

‐ Szybkie tworzenie wniosków
o limit faktoringowy

‐ Łatwe dodawanie faktur
do finansowania

‐ Sprawdzenie należnej
Partnerom prowizji

Systemy SMEO:

‐ Procesowanie wniosków
i finansowanie faktur klienta.

‐ Weryfikacja klienta 
przebiegająca zgodnie
z procesem ryzyka
uzgodnionym z Partnerem

‐ Naliczanie należnej
Partnerom prowizji

Systemy zewnętrzne:

‐ Sprawdzenie historii
zobowiązań

‐ Weryfikacja sytuacji
finansowej



Jako lider innowacji faktoringowych zdobyliśmy uznanie
dla naszych rozwiązań technologicznych i produktowych

Jako jedyny FinTech reprezentowaliśmy 
Polskę na Hannover Messe 2018 —
największych targach technologicznych 
na świecie. Obecne są tam wszystkie 
kluczowe technologie i główne obszary 
przemysłu - od badań i rozwoju, 
automatyki przemysłowej, IT, dostaw 
przemysłowych, technologii produkcji 
i usług po technologie energetyczne 
i mobilne.

W raporcie sporządzonym przez 
magazyn Home&Market SMEO
uzyskało tytuł Faktora Roku 2017,
a według Loan Magazine SMEO to 
najlepszy faktoring dla mikro firm
w 2018 roku. SMEO zostało również 
wybrane Najlepszym produktem 
bezgotówkowym w Polsce w 2018
roku według Central European
Digital Payments.

Siedzibą SMEO jest The Heart
— Europejskie centrum współpracy 
między korporacjami i startupami. 
Międzynarodowy hub, w którym wiodące 
międzynarodowe koncerny łączą się 
z gotowymi do skalowalności firmami 
na rzecz wspólnego rozwoju biznesu. 
Stworzone przez D-RAFT, MasterCard 
and Ghelamco.

SMEO jako jedyny faktor segmentu 
produktów dla MŚP jest członkiem 
Polskiego Związku Faktorów -
organizacji samorządu branżowego 
reprezentującej podmioty 
świadczące usługi faktoringowe w 
Polsce. Do najważniejszych zadań 
PZF należy krzewienie wśród 
przedsiębiorców świadomości 
korzyści wynikających 
z faktoringu. 

Mieliśmy zaszczyt być zaproszeni przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy w ramach 
programu „Startupu w Pałacu”. Projekt 
ten ma na celu wsparcie innowacyjnych 
polskich firm w poszukiwaniu 
możliwości rozwoju. SMEO znalazło się 
w dziesiątce inicjatyw wybranych 
do spotkania w 2018 roku.

Managerowie SMEO aktywnie 
uczestniczą  w międzynarodowych 
kongresach branżowych.
Ponadto CEO SMEO jest 
wykładowcą kierunku FinTech na 
studiach Executive MBA 
Politechniki Warszawskiej.



Jako jedyny FinTech reprezentowaliśmy Polskę 

na Hannover Messe 2018 – największych 

targach technologicznych na świecie. Obecne są 

tam wszystkie kluczowe technologie i główne 

obszary przemysłu - od badań i rozwoju, 

automatyki przemysłowej, IT, dostaw 

przemysłowych, technologii produkcji i usług po 

technologie energetyczne i mobilne.

Hannover Messe 2018



Mieliśmy zaszczyt być gośćmi Prezydenta RP 

Andrzeja Dudy w ramach programu „Startupu w 

Pałacu”. Projekt ten ma na celu wsparcie 

innowacyjnych polskich firm w poszukiwaniu 

możliwości rozwoju. SMEO znalazło się 

w dziesiątce inicjatyw wybranych do spotkania 8 

maja 2018 roku.

Startupy w Pałacu



Zespół SMEO tworzą doświadczeni 
profesjonaliści

Założyciele SMEO zbudowali z sukcesem
od podstaw już dwie spółki faktoringowe:

- największy faktor na rynku MŚP (2011)

Zespół IT i ryzyka tworzą doświadczeni praktycy i pasjonaci

nowoczesnych technologii.

eFaktoring.pl - pierwszy na rynku pożyczko - faktoring (2015)

Managerowie spółki to senioralni eksperci z branży bankowej,

faktoringowej, leasingowej oraz pożyczkowej.

Każdy pracownik bez względu na stanowisko ma doświadczenie

w minimum w dwóch instytucjach finansowych.



Michał Pawlik
Dane podmiotu

SMEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater nr 53, XXIII piętro, 00-113 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000 679116, REGON: 367336046, NIP: 5252712429, posiadająca kapitał zakładowy w pełni opłacony 
w wysokości 1.241.789,00 PLN oraz kapitał zapasowy w pełni opłacony w wysokości 3.937.080,00 PLN.

Co-Founder and CEO

m: +48 50 30 40 50 7
e: michal.pawlik@smeo.pl

Audytorem spółki jest
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.


