Szybka płatność
Szybsze pieniądze z faktury

Program

Korzyści

Jesteśmy dumni z mocnych, opartych na współpracy relacjach
z przewoźnikami. Chcemy je wzmacniać i pielęgnować.

Prostota
Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i bezpłatne. Z programu
można skorzystać za pomocą dowolniej przeglądarki, zarówno na komputerze
jak i smartfonie. Po otrzymaniu od nas zaproszenia można przystąpić
do realizacji szybkiej płatności.

We współpracy z firmą Taulia® opracowaliśmy innowacyjny
program Szybkich Płatności. Oferujemy możliwość wcześniejszej
wypłaty za zrealizowane dla nas przewozy - na korzystnych
warunkach. I najważniejsze, że uczestnictwo w programie
jest bardzo proste!

Dlaczego Szybka Płatność?

Pełna kontrola
Taulia® udostępni wszystkie spodziewane płatności od DB Schenker. Będziesz
mieć do nich pełny wgląd i to Ty zdecydujesz, za którą fakturę chcesz otrzymać
wcześniejszą płatność. Decyzja należy do Ciebie. Możesz nawet automatycznie
przyspieszyć wszystkie płatności jednym kliknięciem.

Długotrwała współpraca z przewoźnikami jest dla nas kluczowa.
To gwarancja bezpieczeństwa i stabilności dla obu stron.
Dlatego opracowujemy programy, które są korzystne dla Ciebie
i czynią naszą współpracę jeszcze atrakcyjniejszą.

Przyśpieszona płatność
Dzięki Szybkiej Płatności otrzymasz pieniądze na konto wcześniej niż zakłada termin
płatności na fakturze - na korzystnych warunkach. Szczegóły oferty przedstawione
są w dalszej części ulotki.
Bezpieczeństwo
System Taulia® jest zgodny z wytycznymi Unii Europejskiej dotyczących
ochronnych danych i gwarantuje 256-bitowy standard szyfrowania (AES).
System jest codziennie skanowany zgodnie ze standardami bezpieczeństwa SOC 2,
co gwarantuje ochronę Twoich transakcji.

Jak działa Szybka Płatność?
3b Płatność zgodnie z warunkami umowy
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Twoja faktura została
przez nas zaakceptowana

Twoja faktura zostaje
udostępniona na stronie
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Otrzymujesz powiadomienie
o Twojej dyspozycji
przyspieszonej płatności
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Zlecasz przyspieszoną
płatność

Ty

Dzięki Szybkiej Płatności
otrzymasz pieniądze
od DB Schenker przed ustalonym
terminem płatności.

Otrzymujesz płatność

Przykład kalkulacji

Jak mogę skorzystać?
Program Szybka Płatność jest dostępny dla wszystkich przewoźników
zarejestrowanych w aplikacji D4S i potwierdzonych przez DB Schenker.
Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowanym przewoźnikiem, możesz to zrobić tu:
https://d4s.dbschenker.com/registration

Kalkulacja
Wartość na fakturze

1 000 PLN

Ustalony termin płatności

60 dni

Płatność w Dniu 5
Roczna stopa procentowa*

Więcej informacji:
https://www.dbschenker.com/pl-pl/drive4schenker/szybka-płatność

TAK
2% + WIBOR 3M = 2,22%

Twoje koszty związane z przyśpieszeniem płatności

3,35 PLN jako 0,33% wartości na fakturze

Zgodnie z tym scenariuszem otrzymasz na konto

996,65 PLN

* Przykładowy scenariusz zakłada referencyjną stopę procentową (WIBOR) na poziomie 0,22% z dnia 14.12.2020 r.
Rzeczywista stopa procentowa może ulec zmianie.

W przypadku pytań dotycząqcych programu zapraszamy do kontaktu na:
d4s-support@dbschenker.com.

