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Cashy.pl to pla orma do wcześniejszej spłaty 
faktur własnych dostawców w zamian za rabat 
(skonto). 

KORZYŚCI DLA FIRMY:

• Brak faktora – firma wykorzystuje własne nadwyżki 
lub wolne limity kredytowe dzięki czemu zarabia 
więcej niż na lokacie bankowej (10-30% p.a.) 

• Bez ryzyka – do programu zapraszamy wybranych 
dostawców, spłacamy bezsporne faktury, a płatność 
wychodzi z firmowego rachunku bankowego  

• Odpowiedzialność biznesu – dzięki Cashy 
poprawiamy płynność dostawców, dając im dostęp do 
tańszego finansowania 

• Efektywny proces – brak faktury korekty, cały proces 
realizowany on-line, możliwość integracji z systemami 
FK

Co to jest Cashy?
 



Duża firma Jej dostawcy

 Chce obniżać swoje koszty. 

 Ma wielu dostawców, często mikro i małe 
przedsiębiorstwa 

 Nie chce otrzymywać telefonów w 
sprawie statusu faktur oraz 
wcześniejszych płatności

 Faktury korygujące są problematyczne                     
do obsłużenia

 Chcą otrzymywać wcześniej płatności                   
za towary i usługi 

 Mają słabszą pozycję finansową niż 
odbiorcy – korzystają z mikrofaktoringu                  
i chwilówek

 Nie chcą wystawiać i rozliczać faktur 
korygujących 

 Nie lubią formalności, np. konieczności 
podpisania umowy z bankiem 

Stan faktyczny – kto potrzebuje wcześniejszych 
płatności? 



Odbiorca Dostawca
wypracowuje zysk 

Sytuacja finansowa odbiorcy i dostawcy – ścieżka bez 
Cashy 

ma problemy z płynnością 
60 dni

Faktura zakupowa 
0

Umieszcza nadwyżki na 
lokatach bankowych:  1% p.a. 

Średni dostawca:
- otrzymuje kredyt 
bankowy: 10% - 20% p.a.  

Mały dostawca: 
- nie ma zdolności kredytowej, 
korzysta z mikrofaktoringu:  
50% p.a.



Odbiorca Dostawca
wypracowuje zysk

bądź:
- niewykorzystane limity kredytowe 
- pożyczka Wspólnika 

Sytuacja finansowa odbiorcy i dostawcy – ścieżka z 
Cashy 

ma problemy z płynnością 
60 dni

Faktura zakupowa 
0

KORZYŚCI: 

• Przy 2% skoncie zarabiasz 24% p.a. 
• Bez faktury korygującej i uzgodnień 

telefonicznych 

Wcześniejsza spłata faktury via 

KORZYŚCI: 

• Dostęp do tańszego finansowania
• Bez formalności i zabezpieczeń 



Podpisujesz umowę z Cashy Cashy tworzy na platformie
konto dla Twojej firmy

Określasz limit na skonto Cashy pilnuje by nie przekroczyć 
wyznaczonego limitu

Zapraszasz dostawców Cashy pomaga zdefiniować warunki 
dla dostawcy lub grupy dostawców

Do zarabiania możesz wykorzystać środki 
własne lub wolne limity z kredytu

Definiujesz jaką kwotę chcesz 
przeznaczyć na wcześniejsze płatności 

Decydujesz dla kogo i na jakich warunkach 
będzie dostępna wcześniejsza płatność 

Jak to działa? 1/2 



Decydujesz, które faktury chcesz objąć 
możliwością wcześniejszej płatności

Wprowadzasz bezsporne faktury Cashy umożliwia wygodne sposoby wprowadzenia 
faktur do systemu i automatyzuje proces skonta 

Akceptuje zaproponowane warunki lub 
je negocjuje

Dostawca otrzymuje ofertę wcześniejszej płatności
Cashy wspiera Twoją firmę w negocjowaniu 
warunków wcześniejszej płatności

W ciągu 2 dni płacisz bezpośrednio swojemu 
dostawcy kwotę pomniejszoną o ustalony rabat

Dokonujesz wcześniejszej płatności za fakturę Cashy generuje raporty o płatnościach do 
wykonania w danym dniu 

Jak to działa? 2/2



Rozwiązanie Cashy.pl – płacisz wcześniej, otrzymujesz rabat, 
wszystko on-line, bez faktury korygującej 
 

Desktop Mobile



Prosta integracja z dowolnym systemem FK



• Pla ormę traktujemy jak program 
lojalnościowy – zapraszamy wybranych 
dostawców, którzy cenią sobie możliwość 
szybszej płatności. 

• Poświęcamy mniej czasu na zarządzanie 
płatnościami i relacjami z dostawcami.

• Dzięki pla ormie zrezygnowaliśmy 
z przedpłat i telefonicznych uzgodnień. 

• Zarabianie na wcześniejszej spłacie stało się 
elementem biznesowym. 

Opinie odbiorców nt platformy 
do przedterminowej spłaty
faktur



• Nie musimy podpisywać umów z bankiem ani 
z inną instytucją finansową.

• Koniec z pracochłonnym rozliczaniem korekt.

• Pieniądze możemy otrzymać w dowolnym 
momencie przed terminem płatności.

• Nie dajemy żadnych zabezpieczeń.

Opinie dostawców nt pla ormy 
do przedterminowej spłaty 
faktur



Cashy tworzą doświadczeni menadżerowie

+

Dream Team

15 lat doświadczenia w bankowości. 
Dyrektor Dep. Finansowania Handlu w ING. 

Lider wielu projektów, w tym wdrożenia 
Finansowania Dostawców na Aleo.

6 osób odpowiedzialnych za:  
- IT
- Sprzedaż
- Business development

15 lat doświadczenia w zakupach. 
Dyrektor sprzedaży Aleo. 

(platformy b2b należącej do 
ING Banku). 

+

Edyta Musielak Jakub Wrede

Nasz zespół



Zapraszamy do kontaktu 

Edyta Musielak 
Head of Sales 

 
+ 48 796 334 567 

edyta.musielak@cashy.pl 

Jakub Wrede
CEO

+48 697 970 288
jakub.wrede@cashy.pl


