
Amb la col·laboració de 

Sumeu valor a la relació amb els vostres proveïdors
MORABANC CONFIRMING INTERNACIONAL



Amb la col·laboració de 

MORABANC CONFIRMING INTERNACIONAL

2

El servei MoraBanc Confirming Internacional que us oferim amb la col·laboració  
de Santander gestiona, administra i finança les vostres factures pendents de pagament de manera 
senzilla, àgil i segura, aportant grans avantatges tant per al vostre negoci com per als vostres proveïdors.

Sumeu valor a la vostra empresa   
avançant el pagament de les factures 
dels vostres proveïdors internacionals  
de la mà del Santander
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L’acord de prestació del servei de Confirming 
Internacional entre MoraBanc i el Santander 
constitueix un avantatge per al vostre negoci.  

Beneficieu-vos del coneixement del mercat, la 
plataforma de gestió i la capacitat de finançament 
del proveïdor líder al sector.

Font de les dades: Santander Corporate & Investment Banking

27ANYS 

D’EXPERIÈNCIA

56.000 
FACTURES NEGOCIADES 
CADA DIA

EXPERIÈNCIA  
CONTRASTADA  
EN UN AMPLI VENTALL  
D’INDÚSTRIES,  
SECTORS I PAÏSOS

290.000 
PROVEÏDORS

RECERCA CONTINUADA 
EN NOVES TECNOLOGIES
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Amb l’experiència, la tecnologia  
i els serveis de l’entitat líder  
en finançament de confirming 
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• Us oferim una solució internacional amb 
cobertura a més de 40 països i en  
contínua expansió.

• Call center disponible en 7 idiomes  
per a l’acceptació de pagaments.

• Processament de factures emeses en qualsevol 
divisa lliurement convertible i negociada a 
mercats financers importants, entre d’altres:   
ARS, AUD, BRL, CAD, CHF, CLP, CNH, CNY, 
COP, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, JPY, 
MXN, NOK, NZD, PEN, PLN, SEK, SGD, TRY, 
USD i UYU.

Font de les dades: Santander Corporate & Investment Banking

Una gran cobertura i capacitat  
de gestió perquè el vostre negoci  
no tingui fronteres
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Una de les claus en la relació amb els vostres proveïdors és la confiança.  
Això es el que us ofereix MoraBanc Confirming Internacional,  
els vostres proveïdors podran decidir si avancen el pagament  
de les factures o esperen al seu venciment.

• Estalvieu costos i reduïu la càrrega administrativa en la gestió  
dels pagaments de proveïdors.

• Pagueu en diferents divises i a diferents països.

• Milloreu la capacitat de negociació amb els proveïdors.

• Optimitzeu la vostra posició de capital circulant.

• Aconseguiu més èxit a les vostres relacions comercials. 

Tothom hi guanya 
Avantatges per a la vostra empresa
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• Possibilitat d’avançar el cobrament de les factures.  

• Accés a una nova font de finançament habitualment més econòmica  
que el finançament local.

• Cobrament al compte que desitgeu. No cal disposar d’un compte  
a Santander però sí ser client del servei de confirming.

• Optimització de la vostra posició de capital circulant eliminant  
del vostre balanç les partides pendents de cobrament.

• Millora dels vostres estats financers aconseguint liquiditat que podeu  
destinar a un altre objectiu.

Tothom hi guanya  
Beneficis per als vostres proveïdors
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Simplifiquem al màxim el procés  
perquè el servei sigui àgil i senzill  
tant per a la vostra empresa com  
per als vostres proveïdors.
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L’empresa ens 
envia les ordres 

de pagament 
confirmades abans  

del venciment

Santander  
informa als proveïdors  

de l’import i la data  
de pagament

El proveïdor  
pot consultar l’estat  
de les seves factures  

a la plataforma online 
Santander

Morabanc  
envia a Santander  

les ordres corresponents  
a proveïdors  

internacionals

Els proveïdors  
trien si volen cobrar 
anticipadament o  

esperar al venciment

5

Una solució senzilla i eficaç
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Informació mínima requerida per fer la integració amb Santander

• Documentació que acrediti l’existència del proveïdor. 

• Documentació que acrediti la representació del proveïdor. 

• Documentació que acrediti la identificació dels representants del proveïdor.

• Acreditació dels beneficiaris efectius del proveïdor. 

• Dades bancàries del proveïdor. 

És necessari que el proveïdor estigui integrat al sistema de Santander per disposar del servei de Confirming Internacional.

Integrar als vostres proveïdors  
amb Santander serà molt àgil
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Aquest document constitueix una presentació general dels serveis que ofereix el grup MoraBanc. La informació  
i les dades descrites en aquest document són de caràcter purament informatiu i es basen o provenen d’informació  
de fonts fidedignes, generalment disponibles per al públic.

MoraBanc es reserva el dret a modificar les informacions que figuren en el present document relatives  
a les característiques dels seus serveis, en tot moment, sense avís previ, sense que això comprometi la responsabilitat  
de MoraBanc.

La informació sobre els serveis tan sols es proporciona a títol informatiu i no s’ha de considerar que constitueix  
una oferta contractual de serveis procedent de MoraBanc.

Avís important
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