
 4Trans jako partner  
pro financování logistiky 



4 000 let



4 000 let 
jsme ušetřili klientům



 O nás

Zabýváme se 
poskytováním 
provozního 
financování 
logistickým 
společnostem.

5 let na trhu

 2018
Spojení financí
a moderních 
technologií

 €



 Dosavadní výsledky

K dispozici pro 
logistické firmy

Hodnota 
proplacených 
faktur

Počet 
finančních 
transakcí

 80 000 +  1 MLD CZK   1,5 + mld 



 Naše úspěchy
Výhry Mediální zmínky

1. místo  
v prestižní soutěži 
MasterCard 
Fintech Engage

Nejoblíbenější 
B2B startup 
roku 2022

Projekt roku 
2022

https://forbes.cz/deda-ridil-kamion-on-kamionakum-vymyslel-fintech-oslovuje-je-i-pres-tiktok-a-roste-k-miliardam/
https://cc.cz/penize-i-ze-silicon-valley-cesky-startup-ktery-umi-rychle-proplacet-faktury-dostal-450-milionu/
https://roklen24.cz/?quick_news=open-banking-prilezitosti-pro-cesky-sektor-logistiky
https://www.euro.cz/clanky/aby-ridici-nemeli-tvrdy-chleba-cesky-startup-4trans-pomaha-dopravcum-hospodarit-uz-profinancoval-faktury-za-vic-nez-pul-miliardy/
https://finmag.penize.cz/penize/433088-proc-je-nafta-drazsi-nez-benzin-ceny-pohonnych-hmot-ocima-expertu#rating433088_82
https://www.e15.cz/byznys/penize-za-faktury-do-par-vterin-4trans-ziskava-na-dalsi-rozvoj-temer-pul-miliardy-1391245
https://www.logisticnews.eu/logistic-news/pro-zdravejsi-cashflow-v-logistice-4trans-navaz
https://komoraplus.cz/2022/06/09/digitalni-faktoring-odstrani-potize-s-bankovnim-financovanim/


 Kapitálová síla
 Získali jsme přes  

1 miliardu korun 
od instituciálních 
fondů a investorů.



 Výkonnost 4Trans od založení

2018

10,3 M

163,3 M

236,6 M

487,6 M

1 339 M

523
1 694

3 016
5 000

12 000

2019 2020 2021 2022

Objem profinacovaných 
faktur (CZK)

Kumulativní počet 
odběratelů



 Rozumíme evropské logistice

 Klienti
Jsme lídři na trhu 
střední a východní 
Evropy

 Odběratelé
V naší databázi 
máme většinu 
evropského trhu



 Technologie

 Otevřené bankovnictví
 Umělá inteligence 
 Strojové učení
 Real-time data  
 Vlastní fraud prevence
 Denní behaviorální data

 90 % 
propojištěnost portfolia

 < 0,80 % 
podíl nesplacených 
pohledávek



 Jak funguje naše provozní financování

 Logistická firma  
nahraje fakturu  
do systému

 Po schválení 
proplatíme 70 %  
její hodnoty

 Až odběratel  
zaplatí, posíláme
doplatek

3 kliknutí 5 minut 60 — 90 dní



 Proč s námi klienti rádi spolupracují

Díky propracované klientské zóně, 
elektronické komunikaci  
a systému schvalování odběratelů peníze 
posíláme bez zbytečných administrativních 
průtahů do druhého dne.

Na rozdíl od bank jsme schopni financovat 
i nízkoobjemové faktury, a to i za menšími 
odběrateli. Nejméně jsme profinancovali 
faktury za € 50 a nejvíce za € 60 000.

Díky spolupráci s pojišťovnami Allianz Trade 
a Credendo snižujeme riziko nezaplacení na 
minimum.

 Jsme pružnější 
než banky

  Financujeme  
i malé faktury  
a menší odběratele

 Pojištění pohledávek



 Model partnerské spolupráce
 Rozšíření 

produktové 
nabídky firmy

 Spolehlivé 
financování 
vašich klientů

 Zajištění  
bezpečného 
růstu firmy

 Zlepšení 
zákaznické péče 
skrze náš tým



 Staňte se partnerem

4Trans Factoring s. r. o.

+420 778 463 629
info@4trans.cz

www.4trans.cz

facebook.com/4trans.cz
linkedin.com/company/4trans-factoring

Jaroslav Ton
CEO

ton@4trans.cz

Alexandr Lagazzi
CMO

lagazzi@4trans.cz
+420 776 845 100

Tomáš Kuchta
obchodní zástupce pro ČR

kuchta@4trans.cz
+420 778 444 543

Jozef Vojt
obchodní zástupce pro SR

vojt@4trans.cz
+420 778 981 415


