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HRÖNN GREIPSDÓTTIR 
FORSTÖÐUMAÐUR FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU 



ARION BANKI – FJÁRMÖGNUN LÍTILLA OG MEÐALSTÓRA FYRIRTÆKJA 

Stefna  Arion banka að vera alhliða banki sem veitir bæði 
einstaklingum og fyrirtækjum þjónustu um land allt. 

 

 Umfangsmikil viðskiptabankastarfsemi 
– 25 útibú 
– 100.000 viðskiptavinir 
 

 Litlum og meðalstórum fyrirtækjum sinnt í útibúum 
– Meiri nálægð við viðskiptavininn 
– Betri þekking á starfseminni 
– Aukin tengsl 

 

 Markmið að fría framlínu upp til að sinna viðskiptavinum 

 Verkefni unnin í bakvinnslu – þjónustumiðstöð 

 Nýtt útibú í Borgartúni opnar í vor. 



 Fyrirtækjaráðgjafar í útibúum 

 

 Innlánareikningar 

 Fjármögnun fastafjármuna 

 Fjármögnun lausafjármuna 

– Bíla og tækjafjármögnun 

– Faktoring / Virk veltufjármögnun 

– Birgðafjármögnun 

 Fjármögnun reksturs 

– Veltufjármögnun 

– Yfirdráttur  

– Skammtímalán 

 Rafræn þjónusta 

 

 

HVAÐ GETUM VIÐ GERT FYRIR LITLU OG 
MEÐALSTÓRU FYRIRTÆKIN ? 
 
 
 

 



ÞJÓNUSTUFRAMBOÐ ARION BANKA 
SVO MIKLU MEIRA EN BARA INNLÁN OG ÚTLÁN  ! 

     Viðskiptavinur 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viðskiptastjóri 
 

Fyrirtækjaráðgjafi 

Almenn 
þjónusta 

Sérhæfð 
þjónusta 

Stjórnendur og 
starfsmenn 

Fjármögnun 
Innheimtu-  þjónusta Innlán 

Greiðslukort Vildarþjónusta  fyrirtækja 
Rafrænar   lausnir 

Gjaldeyris-  viðskipti Faktoring Miðlun verðbréfa 

Fyrirtækja-   ráðgjöf Eignastýring Greining 

Lífeyrissjóður 
Einkabanka  þjónusta 

Almenn  bankaþjónusta 



Netbanki Arion banka er öflugur fyrirtækjabanki sem veitir yfirsýn yfir fjármálin á einum stað, hvar og hvenær sem er. 
Í einföldu og aðgengilegu umhverfi geta fyrirtæki m.a. annast bankaviðskipti, innheimt kröfur og átt viðskipti með gjaldeyri. 

NETBANKINN – RAFRÆN ÞJÓNUSTA 

 Gott yfirlit – hægt er að skoða bankayfirlit langt 
aftur í tímann og keyra inn í önnur forrit 

 Skilvirkar greiðslur – allar millifærslur og greiðslur 
eru gerðar eins auðveldar og hægt er; flýtileiðir 

 Magnfærslur – hægt að greiða margar greiðslur 
saman með einni úttekt; framvirkar greiðslur 

 Aðgangsstýring – hægt er að veita notendum 
mismunandi aðgang 

 Masteraðgangur – stýring fyrirtækis á aðgöngum 
sinna starfsmanna 

 Val á tungumálum – hægt er að velja um ensku, 
dönsku og pólsku auk íslensku 

 Engin gjaldtaka er fyrir aðgang 

Þjónustuþættir 

 Innheimtuþjónusta 

 Gjaldeyrisviðskiptakerfi 

 Netskjöl – Rafræn birting í netbanka 

 B2B tenging við bókhaldskerfi 

 

 

 

 

Kostir 
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 Ný tækifæri í fjármögnun fyrirtækja sem liðkar fyrir rekstri þeirra með betra fjárstreymi 

 Þjónustan gefur kost á fjármögnun í gegnum útistandandi viðskiptakröfur  

 

 Skilyrði  faktoring  :  

– Samningur milli viðskiptavinar og banka um fjármögnun viðskiptakrafna 
– Viðskiptakröfur framseldar Arion banka 
– Trygging / veðtaka í viðskiptakröfum og birgðum 
– Áritun reikninga 
– Beintenging í netbanka / innheimtuþjónustu – blind faktoring 
– Handveðsettur læstur reikningur  
– Innheimta 
– Erlendir reikningar = greiðslufallstrygging 
 

 
  

FAKTORING – VIRK VELTUFJÁRMÖGNUN 
BREYTUM LÁNSVIÐSKIPTUM Í STAÐGREIÐSLU 

http://www.arionbanki.is/fyrirtaeki/fjarmognun/faktoring/
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 Hvernig virkar faktoring : 
– 70-90% fjármögnun 
– Eftirstöðvar eru greiddar út þegar að reikningurinn er greiddur að fullu 
– Kröfur 60d + falla úr fjármögnunargrunni 
– Þóknun dregin af uppgjöri hverju sinni 
– Vextir af fjármögnun skuldfærðir mánaðarlega 

 

 Hvað kostar faktoring : 
– Þóknun fast gjald pr.reikning eða hlutfall af veltu 
– Vextir – lægri en yfirdráttarvextir 

 

 Hvað er innifalið : 
– Fjármögnun lausafés 
– Innheimta  
– Aðgangur að þjónustuvef 
– Gott utanumhald og öguð vinnubrögð  
 
  

FAKTORING – VIRK VELTUFJÁRMÖGNUN 
BREYTUM LÁNSVIÐSKIPTUM Í STAÐGREIÐSLU 

http://www.arionbanki.is/fyrirtaeki/fjarmognun/faktoring/
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 “Fit for faktoring” 
– Viðskiptakröfur 
– Vörur síður þjónusta 
– Ekki skyndilausn 
 

 Þörf fyrir veltufjármögnun – lausafjárþörf 
– Aðrar eignir veðsettar 
– Lítið um eignir  v.s. mikil velta 
– Eignir bundnar í birgðum og 

viðskiptakröfum 
 

 Nýstofnuð fyrirtæki  - sprotar 
– Stutt og takmörkuð rekstrarsaga 
– Viðskiptavinahópurinn skiptir meira máli 
 

 Útflutningur  
– Greiðslufallstryggingar eru forsenda 

fjármögnunar erlendra krafna 
– Áhættugreining 

 

HVAÐA FÉLÖG HENTA Í FAKTORING 
VIRK VELTUFJÁRMÖGNUN 
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 Samstarf við Euler Hermes síðan 2011 

 Eitt af meginskilyrðunum fyrir fjármögnun erlendra krafna 

 Tryggir fyrir greiðslufalli greiðanda 
– Gjaldþrot 
– Nauðasamningar 
 

 Tryggir ekki fyrir svikum, ósætti eða galla 

 Eykur „öryggi“ í viðskiptum 

 Getur staðið ein og sér óháð fjármögnun 

 Kostnaður 
– Iðgjald 
– Umsóknargjald 
 

 Gæðastimpill og lánshæfismat á nýja viðskiptavini 

GREIÐSLUFALLSTRYGGINGAR 

http://www.arionbanki.is/fyrirtaeki/fjarmognun/greidslufallstrygging/
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GREIÐSLUFALLSTRYGGINGAR  
TRYGGING FYRIR GREIÐSLUFALLI 

Dagur 0 Dagur 1 

   Gjalddagi 

Max 60 dagar. 

Dagur 40 

45 dögum eftir gjalddaga hefst 
sk.suspension period.  Nýjar kröfur fást 
ekki tryggðar 

Dagur 75 

Vanskil tilkynnt í síðasta lagi og 
krafa send í innheimtu. 

Dagur 180 

Tryggingarfélag greiðir 
tjónabætur í síðasta lagi 
180 dögum eftir 
upphaflegan gjalddaga. 

                        Líklegt tjón. 

Krafa í innheimtu hjá tryggingarfélagi. Krafa í innheimtu hjá Faktoring. 
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 Arion banki býður fyrstur á Íslandi upp á tryggingarálit í samstarfi við Euler Hermes 

 Tryggingarálit er fyrir innflytjendur sem vilja/þurfa að geta sýnt fram á greiðslu- og 
fjárhagslegan styrk fyrirtækisins 

 Tryggingarálit er yfirlýsing um að viðkomandi félag sé viðurkennt af Euler Hermes og geti 
fengið tryggingu 

 „Vottorð“ um greiðslugetu og tryggingarhæfi 

 Tryggingarálit er háð afkomu fyrirtækisins sem sækir um  

 Með tryggingaráliti má liðka til fyrir nýjum viðskiptum og getur þar með leitt til 
hagkvæmari greiðslukjara 

 

 

 

TRYGGINGARÁLIT – NÝ VARA   
Í SAMSTARFI VIÐ EULER HERMES 
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TRYGGINGARÁLIT 
HVERNIG VIRKAR TRYGGINARÁLIT 

Tryggingarálit 

Innflytjandi (ísl. fyrirtæki) – 
kaupir tryggingarálit til að sýna fram á  

greiðslugetu og tryggingarhæfi 

Innflytjandi framvísar trygginaráliti til birgja 
(erlendis)  





 

BÍLA- OG TÆKJAFJÁRMÖGNUN 
VIÐ BJÓÐUM TVENNSKONAR FJÁRMÖGNUN 
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 Samvinna við Inexchange  

 Tilskipun frá ESB – 1.jan 2015  

 Minni fyrirtæki og einyrkjar – ekki bókhaldskerfi 

 Reikningur sendur rafrænt í gegnum  netbanka  

 Móttakanda verður að samþykkja að taka á móti  

 Löglegir reikningar til jafns við reikning úr bókhaldskerfi 

 Reikningar geymast í kerfi (netbanka) í 7 ár  

 Fast mánaðargjald 

 Gjald pr.sendingu  

 Hægt að tengja við aðra rafræna þjónustu 

RAFRÆNIR REIKNINGAR – NÝJASTA VARAN 
ÞÆGILEGT OG UMHVERFISVÆNT 



TAKK FYRIR  
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