
Simplitate, transparență
și costuri accesibile

Finanțare
pentru compania ta de transport



Despre Transcash

Facem parte din cea mai mare platformă de transport din Europa Centrală și de Est, Grupul
Trans.eu.

Experți în recuperarea creanțelor si finanțarea companiilor de transport
creăm servicii de recuperare și financiare digitale pentru industria TSL.

Gama internațională
serviciile noastre sunt disponibile în peste 30 de țări din Europa.



Recuperăm gratuit datoriile de la debitorii polonezi și germani.

De ce să alegi Transcash

Negocierile cu debitorul se poartă în limba acestuia.

Avem propriile noastre companii de colectare a datoriilor
în Polonia, România și Germania.

Recuperăm debitori din majoritatea țărilor europene.

Plătești doar comisionul din suma recuperată.

Aplicăm măsuri concrete împotriva debitorilor pentru fiecare caz în parte



Cum putem sprijini compania ta?

➢ Facturi scadente (cu cel puțin 1 zi întârziere)
➢ Note de debit (penalități și compensații contractuale)
➢ Note de debit de 40 EUR (pentru plăți întârziate)
➢ Rate de închiriere și leasing
➢ Carduri de combustibil neplătite
➢ Taxe de trecere

>86% rată de succes

Recuperarea datoriilor
recuperare eficientă a facturilor scadente

➢ Facturi de transport emise către plătitori din 
Polonia (PLN/ EUR)-microfactoring

➢ Facturi de transport emise către plătitori din 
Europa -loan

48h

Factoring
finanțare ultrarapidă pentru o factură aflată în 

perioada de plată



Recuperarea amiabilă a creanțelor

Pe cheltuiala
debitorului

Noi colectăm
iar debitorul rambursează
companiei tale 100% din

din costurile de 
recuperare.

Plătești doar comision 
din suma recuperată. În 

plus ai dreptul la o 
compensație pentru 

costurile recuperării în 

valoare de 40 EUR.

Cu plată garantată, 
SafePay

În cazul în care acțiunile
noastre sunt ineficiente, 
vom plăti companiei tale
87% din valoarea facturii.

Pe cheltuiala ta

Recuperăm 86% din cazuri în stadiul amiabil

Până la 60% din cazuri le recuperăm în decurs de 7 zile



Pasul 2

Trimiți online o factură cu plata întârziată. Atașezi o 
notă pentru compensarea costurilor de recuperare, 
dacă este cazul.

Pasul 3

Noi colectăm datoria, iar tu urmăresti oricând
activitățile noastre în tabloul de bord.

Pasul 4

După colectarea cu succes, vom emite o factură de 
comision către compania ta. Factura va fi achitată în 
conformitate cu serviciul accesat. Calculăm comisionul 
doar din suma recuperată.

Pasul 1

Iți creezi un cont gratuit în tabloul de bord al 
Serviciului Clienți și semnezi online contractul
de colectare a creanțelor.

Recuperarea amiabilă a datoriilor la Transcash

Documente pentru recuperarea creanțelor: copie a facturii , copie CMR , copie a ordinului de transport, copie a confirmării de trimitere a 
documentelor către plătitor



Pasul 2

Noi colectăm datoria, iar tu poți vedea oricând
activitățile noastre în tabloul de bord.

Pasul 3

După recuperarea banilor, emitem o factură de comision 
către compania ta și o notă de debit către debitor pentru 
100% din valoarea comisionului. In funcție de țara
debitorului este posibil sa fie necesar sa plătesti factura de 
comision, acesta fiind recuperat ulterior. *

Pasul 4

Debitorul returnează companiei tale comisionul plătit. Dacă
nu reușește să facă acest lucru, începem recuperarea ei pe 
cheltuiala noastră, inclusiv pe cale juridică.

Pasul 1

Iți creezi un cont gratuit în tabloul de bord al Serviciului
Clienți, semnezi online contractual, încarci factura restantă
alegând opțiunea de recuperare a creanțelor pe 

cheltuiala debitorului.

Procesul de încasare a creanțelor pe cheltuiala debitorului

• Documente pentru recuperarea creanțelor: copie a facturii , copie CMR , copie a ordinului de transport, copie a confirmării de trimitere a 
documentelor către plătitor

*In cazul debitorilor din Polonia –legislatia țării oferă posibilitatea recuperării costurilor de colectare de la debitor, după ce în prealabil a fost achitată 
o factură  cu astfel de costuri de către client.



Recuperarea creanțelor pe cheltuiala debitorului

Debitor din Polonia

Ce colectăm
Facturi în PLN sau EUR emise către firme din 

Polonia

Facturi în PLN sau EUR emise către firme din 

Germania

Valoarea minimă a facturii

Valoarea maximă a facturii

500 EUR

Fără limite
500 EUR

Fără limite

Emiterea facturii de 

comision

După recuperarea datoriei, vom emite o factură de 

comision către tine și în același timp trimitem 

debitorului o notă de debit pentru 100% din suma 

comisionului. Este necesar să achiți factura de 

comision pentru a o putea recupera apoi de la 

Debitor. După ce factura de comision este achitată, 

noi solicităm debitorului să plătească valoarea 

acesteia direct în contul tău bancar.

Debitorul vă plăti către noi atât factura cât și comisionul 

de recuperare. Nu este necesară nici o plată din partea 

ta. Noi iți transferăm suma aferentă facturii pe care o 

recuperăm, direct în contul tău bancar.

Debitor din Germania

Reglementările 

legislative

Legislația din Polonia perminte recuperarea 

comisionului de la debitor, cu condiția să existe 

dovada plății, din partea clientului, pentru serviciile 

de recuperare a creanțelor.

Legislația din Germania obigă debitorul să 

plătească de la început atât valoarea facturii cât și 

comisionul de recuperare.



Microfactoring

Ai facturi cu termene mari de plată ? Ai 

nevoie de bani înainte de data scadentă 

a facturii?

Acesta este produsul potrivit, extrem 

de flexibil, fără obligații. Tu decizi ce 

facturi finanțezi. 

Dacă nu vrei să utilizezi serviciul de 

finanțare, nu plătesti nimic. 

Singura taxă pe care o plătești este 

comisionul bazat pe numărul de zile de 

finanțare.

Împrumut

Există clauză de interzicere a cesiunii în 

cadrul unui ordin de transport și nu poți

accesa serviciul de factoring? 

Nu este o problemă pentru noi!

Vom finanța facturile cu un împrumut.

Nu percepem niciun comision 

suplimentar, ci doar un comision pentru 

factura finanțată.

48h



Care este diferența dintre Împrumut și Microfactoring?

Microfactoring

Limita de finanțare 10 000 EUR 3 000 EUR

Monitorizarea plăților și 

colectarea creanțelor Inclus
Nu este inclus

Obligația de rambursare a 

sumei

Noi plătim fondurile către client, iar 

rambursarea se face de către 

debitorul căruia i-a fost emisă factura. 

La data scadentă realizăm procesul 

de colectare factură direct de la 

debitor.

Clientul rambursează împrumutul la 

data scadentă. Ca beneficiu acordam 

un termen suplimentar de 14 zile 

pentru rambursarea împrumutului.

Împrumut

Suma finanțată 100% din valoarea brută a facturii 100% din valoarea brută a facturii

Finanțăm facturile cu 

interdicție de cesiune
Nu Da



Finanțare - beneficii pentru compania ta

Transfer rapid,
până la 48 de ore

Monitorizarea 
plăților

și recuperarea 
creanțelor 

incluse în preț

Finanțarea 
facturilor cu 

interdicție de 
cesiune 

și a facturilor 
străine

Lista de prețuri 
clară, fără taxe 

ascunse



Microfactoring - cum funcționează?

Transportator Transcash

Expeditor

trimite factura și documentele (online)

Plăteste banii în cont (48h)



Transportator Transcash

Expeditor

Trimite banii in cont bancar (48h)

Împrumut - cum funcționează?

1. Trimite factura și documentele (online)
2. Rambursează împrumutul la data scadentă a facturii sau în cel mult 14 zile după



Recuperarea juridică a creanțelor

Debitori polonezi

Servicii juridice
complete furnizate
de către consilieri

juridici specializați în
dreptul transporturilor.

Cazul tău va fi gestionat de 
un avocat profesionist din

țara debitorului.

Sprijin în soluționarea
litigiilor

Vom analiza cazul tău și
vom pregăti o opinie 

juridică care te va ajuta să
rezolvi litigiul cu

antreprenorul tău.Debitori străini



Cum se raportează un caz în tabloul de bord

Serviciu digital
Tablou de bord intuitiv, accesibil din orice loc și de pe orice dispozitiv



https://transcash.eu/ro/

Pentru clienții din România
Telefon:

+40 317 112 002

E-mail:

office_ro@transcash.eu

Program de lucru:

Luni-Vineri 8:00 – 17:00

Pentru clienții din Bulgaria
Telefon:

+40 317 112 003

E-mail:

office_bg@transcash.eu

Program de lucru:

Luni-Vineri 8:30 – 16:30

Contactați-ne

https://transcash.eu/ro/

