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Factoring On-Time, mais que um serviço, a facilidade de receber 

 

A Gestão da tesouraria da sua Empresa vai ficar mais fácil 

 

Some vantagens à facilidade de receber: 

 

 Serviço Especializado de Cobrança: o Millennium bcp coloca à disposição do Cliente uma equipa profissional em cobranças 

que permite à sua Empresa ter mais tempo disponível para se dedicar às atividades prioritárias para o negócio; 

 

 Disciplina nas cobranças: o Banco efetua a gestão da carteira dos créditos cedidos pela Empresa e acompanhamento de 

devedores, agindo por sua conta e nome, permitindo otimizar o processo de cobranças dos créditos cedidos e do 

cumprimento do prazo de recebimento; 

  

 Atenuação do risco de crédito inerente às vendas aumentando a segurança nos recebimentos: a análise da carteira de 

Devedores da Empresa, a experiência em cobranças e a deteção de eventuais sinais de alerta por parte da equipa de 

cobranças do Millennium bcp, poderão constituir indicadores úteis para determinação de “quanto e a quem vender”; 

  

 Liquidez imediata de forma simples e cómoda: transformando as vendas a crédito em vendas a pronto; 

  

 Gestão online do contrato de Factoring: através da opção “Operações Bancárias”, acesso a toda a informação para gestão 

do contrato de factoring atualizada em tempo real e às funcionalidades para envio de ficheiros.  
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Factoring On-Time – Funcionalidades on-line 
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Factoring – Consultar 

Contratos (I) 
 

Apresenta a lista de contratos 

de que a Empresa é titular, 

para seleção 

Apresenta a lista de NIF’s a que o 

utilizador tem acesso,  para seleção 
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Factoring – Consultar 

Contratos – Consolidação de Contas  
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Factoring – Consultar 

Contratos – Resumo do Contrato  
 



7 

Factoring – Consultar 

Contratos – Dados do Contrato  
 

Link de acesso á Tabela de Devedores 
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Factoring – Consultar 

Contratos – Dados do Contrato /Tabela de Devedores (I)  
 

e 

Apresenta  Lista de Devedores com 

links para consulta detalhada 

e 

Links para consulta detalhada dos 

créditos cedidos por Devedor 
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Factoring – Consultar 

Contratos – Dados do Contrato /Tabela de Devedores (II)  
 

e e 
e 

e 

Link s para consulta detalhada dos 

créditos que contribuem para cada 

uma  das rubricas 
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e 

Factoring – Consultar 

Contratos – Dados do Contrato /Tabela de Devedores (III)  
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Factoring – Consultar 

Contratos – Dados do Contrato /Tabela de Devedores (IV)  
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Factoring – Consultar 

Contratos – Dados do Contrato /Tabela de Devedores (V)  
 



13 

Factoring – Consultar 

Contratos – Disponibilidades (I)  
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Factoring – Consultar 

Contratos – Disponibilidades (II)  
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Factoring – Consultar 

Extrato de Créditos Tomados (I)  
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Factoring – Consultar 

Extrato de Créditos Tomados (II)  
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Factoring – Consultar 

Extrato de Conta Corrente (I)  
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Factoring – Consultar 

Extrato de Conta Corrente (II)  
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Factoring – Consultar 

Crédito Vincendo (I)  
 

Apresenta lista de Devedores com 

crédito vincendo  para consulta 

detalhada 

Links para consulta detalhada dos 

créditos  vincendos por Devedor 
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Factoring – Consultar 

Crédito Vincendo (II)  
 

Link s para consulta detalhada dos 

créditos que contribuem para cada 

uma  das rubricas 

e 

e e 

e 

Link s para consulta detalhada dos 

créditos que contribuem para cada 

uma  das rubricas 
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Factoring – Consultar 

Crédito Vincendo (III)  
 

e 

e e 

e 
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Factoring – Consultar 

Crédito Vencido (I)  
 

Apresenta lista de Devedores com 

crédito vencido  para consulta 

detalhada 

Links para consulta detalhada dos 

créditos  vencidos por Devedor 
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Factoring – Consultar 

Crédito Vencido (II)  
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Factoring – Consultar 

Cobranças (I)  
 

Abre a lista de Devedores 

do contrato 
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Factoring – Consultar 

Cobranças (II)  
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Factoring – Consultar 

Cobranças (III)  
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Factoring – Consultar 

Carteira de Créditos (I)  
 

Abre a lista de Devedores 

do contrato 
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Factoring – Consultar 

Carteira de Créditos (II)  
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Factoring – Consultar 

Carteira de Créditos (III)  
 



30 

Factoring – Solicitar 

Adiantamentos 
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Factoring – Solicitar 

Inclusão de Devedores 
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Factoring – Solicitar 

Alteração de Sub-Limites 
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Factoring – Ficheiros de Cessões de Crédito 

Envio de Ficheiros 
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Factoring – Ficheiros de Cessões de Crédito 

Consultar Ficheiro 
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Factoring – Ficheiros de Cessões de Crédito 

Consultar Ficheiro (II) 
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Factoring – Ficheiros de Cessões de Crédito 

Consultar Ficheiro (III) 



37 

Factoring – Construção on-Line de Cessões de Crédito 

Criar (I) 
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Factoring – Construção on-Line de Cessões de Crédito 

Criar (II) 

Abre a lista de Devedores 

do contrato 
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Factoring – Construção on-Line de Cessões de Crédito 

Consultar / Continuar Construção 
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Factoring – Construção on-Line de Cessões de Crédito 

Consultar / Continuar Construção 
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Factoring – Construção on-Line de Cessões de Crédito 

Consultar / Continuar Construção 
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Para mais informações dirija-se a uma Sucursal do Millennium bcp ou contacte o seu Gestor de 

Cliente. 

 

Todas as propostas serão objeto de análise e decisão de risco de crédito por parte do 

Millennium bcp. 

 

O presente documento não constitui texto negocial nem proposta contratual. 

Factoring On-Time 


