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Какво е Меркатура?

Кои сме ние? 

Меркатура е финансов стартъп, базиран в Сан Франциско, САЩ. Ние сме българи и имаме повече от 30 години 

опит във финансите, и технологиите. Нашата цел е да предложим осъвременено търговско финансиране.

Какво Ви предлагаме? 

Меркатура предлага експортен факторинг с или без регрес за малки и средни предприятия. Чрез дигиталната 

платформа може да получите авансово плащане само с няколко кликвания. 

С кои компании работим? 

Компании в областта на производството, услугите и търговията. 

Компании, които работят при условия на отложено плащане със своите клиенти в САЩ.  

Компании, които желаят да работят с нови търговски партньори.



Какво Ви предлагаме?

Трансакции от 5000 до 100 000 + лева (нарастващи с увеличаването на 

продажбите Ви) 

Финансиране на фактури с отложено плащане до 180 дена 

Авансово плащане до 90% от стойността на фактурата 

5 минутна онлайн регистрация 

Лихви започващи от 0.75% на месец (без начална или годишна такса) 

Премахване на валутния риск (получавате пари в лева или долари)

Меркатура предлага експортен факторинг с или без регрес

Финансиране на индивидуални сделки, без нужда от годишен договор



Как да кандидатствате?

5. Купувачът плаща на Меркатура 
Купувачът заплаща на местно ниво, 
вместо да извършва международен 

превод.
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1. Регистрирайте се  
Попълнете онлайн информацията на фирмата Ви за 
5 минути.

2. Добавете информацията на 
клиентите Ви 
Прикачете фактурата си ръчно или 
директно от счетоводната Ви система.

3. Подпишете електронен 
договор с Меркатура 
Добавете транспортния документ. 
Спокойно изпратете стоката на 
клиента Ви.

4. Меркатура Ви плаща 
Превеждаме Ви до 90% от стойността 
на фактурата Ви в лева или долари.

Меркатура Ви осигурява 
ликвидни средства, 
поема Вашия риск и 

събира Вашите вземания.

Получавате пари до 24 часа след изпращане на пратката. Месечни лихви, започващи от 0.75% според 
риска на купувача, без годишни и начални такси.

6. Меркатура Ви доплаща 
остатъка 

Меркатура поддържа регистър от  
всичките Ви трансакции.



Разликата между Меркатура и банките

КЛИЕНТИ

РЕГИСТРАЦИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

КАНДИДАТСТВАНЕ

ЛИЧНА ГАРАНЦИЯ

КРИТЕРИИ

МИНИМАЛНА СУМА

Големи с оборот > 2 милиона

> 3 седмици

Хартиени документи

На гише

Да, на управителя

Вашата финансова репутация

> 100 000 лева

Малки и средни с оборот > 300 000

< 3 дена

Електронни документи

По интернет

Без гаранции

Репутацията на клиентите Ви

> 5000 лева

Банки Меркатура



100% покритие на кредитния риск

Без кредитен риск, Вие ще бъдете по-конкурентноспособни на международните 
пазари. Ще имате 100% сигурност за получаване на дължимите Ви плащания. Така, 
Вие ще имате възможност да работите с нови компании, без да се тревожите за 
тяхната платежоспособност.   

Меркатура работи с водещи застрахователни компани като Euler Hermes, които са с: 

125 години опит 

Покритие в 48 страни 

40% пазарен дял 

Меркатура предоставя 100% покритие на кредитния риск на Вашия купувач

Меркатура има възможност да одобри нови компании без застраховка!



Защо да изберете Меркатура?

Подобряване на ликвидността на фирмата чрез некредитен източник 

на финансиране 

100% покритие на кредитния риск 

Премахване на валутния риск 

Спестяване на пари - без начални и годишни такси 

Събиране на търговските вземания в страната на купувача 
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Меркатура Ви помага да освободите оборотния си капитал и да го 
реинвестирате!

Меркатура предлага финансиране и на Вашите купувачи в САЩ чрез “supply 
chain financing”. Свържете се с нас за повече информация.
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Building a host of value-added features such as the ability to 
scan business cards or digitize paper docs. We plan more 
features and need your help in designing them! 

Цялата информация по сделката Ви е на разположение в реално време.

Дигитална платформа
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С Меркатура може да получите авансово плащане в рамките на няколко минути.

Дигитална платформа



Свържете се с нас:

www.mercattura.com

zara.ivanova@mercattura.com contact@mercattura.com 

Зара Иванова

(415) 617 - 5694

mailto:zara.ivanova@mercattura.com

