
 
 

AXIOMA FACTORING 

AXIOMA FACTORING SRL, 1020600008586 

SWIFT: VICBMD2X469, IBAN: MD38VI022242600000508MDL 

Adresa: str. Calea Iesilor 10b, MD-2069, Chisinau 

Servicii de Factoring pentru companii, 100% online, până la 100.000 lei per factură. 
Plafonul maxim poate fi majorat, după caz, până la 3.000.000 lei, la solicitarea individuală.  

 

Dacă aveți facturi care nu au ajuns încă la termenul de încasare, dar aveți nevoie de bani, prin 
serviciile oferite de Axioma Factoring acum puteți obține finanțare în baza facturilor. Deci 

transferați în lichidități facturile ce urmează a fi achitate! Pașii de urmat: 

1) Accesați www.axioma.md. 

2) Autorizați-vă cu semnătura electronică pe token sau mobilă (aceeași cu care se prezintă rapoarte 
la FISC) 

3) Încărcați copia facturii fiscale pe care doriți finanțare și contractul ce confirmă termenul de plată. 

4) Axioma Factoring analizează factura și vă oferă răspuns într-o oră, iar dacă aprobă finanțarea banii 
ajung în cont la Dvs în cel mult 2 ore din momentul încărcării facturii. 

Creând un cabinet pe www.axioma.md activați o ”linie de credit” disponibilă la încărcarea facturii. 
Pentru această ”linie de credit” nu plătiți nimic, o puteți accesa fără ca să mergeți undeva, să rugați 
pe cineva, fără să mulțumiți pe cineva că ați fost creditat.  

Doar accesați cabinetul pe axioma.md, încărcați factura, alegeți suma de care aveți nevoie în limitele 
acelei facturi. Finanțarea antreprenorilor nu a fost niciodată mai simplă și mai rapidă. 

Denumire tarif/limită Mărimea valorică 

Plafonul de finanțare total (MDL) 500.000 3.000.000 

Plafonul de finanțare per factură (MDL) 100.000 3.000.000 

Cuantumul procentual al Creanței finanțate % 100% 100% 

Taxa de inițiere a contractului de factoring (conectare la 
cabinetul personal) (MDL) 

0/ZERO lei  

(preț standard 5 000 lei)  
Comisionul pentru acceptarea Debitorului (MDL) 1 000 2000 

Comisionul pentru acceptarea facturii (MDL) 300 1000 

Comisionul de factoring:    

termen de finanțare până 15 zile (% din suma finanțată) 1.75% 2.75% 

termen de finanțare până 30 zile (% din suma finanțată) 3.75% 5.75% 

termen de finanțare până 45 zile (% din suma finanțată) 5.75% 8.75% 

termen de finanțare până 60 zile (% din suma finanțată) 8.75% 12.75% 

Comisionul pentru prelungire (% din suma finanțată)   

prelungire termen de finanțare cu 7 zile  

(% din suma finanțată) 2.00% 2.50% 

prelungire termen de finanțare cu 15 zile  

(% din suma finanțată) 3.00% 4.00% 

prelungire termen de finanțare cu 30 zile  

(% din suma finanțată) 5.00% 7.00% 

Penalitatea de regres, % din valoarea Creanței finanțate 
(% din suma finanțată) 7.50% 7.50% 

Penalitate de întârziere, % zilnic din sumele spre plată 
neachitate (% din suma finanțată) 0.30% 0.50% 

 

Tel. 079340000 

Sergiu Mocan, CEO 


