
Usługi finansowe dla 
międzynarodowego biznesu

Rozwijaj swoją firmę bez ograniczeń.

ebury.com



“Postęp technologiczny i globalizacja stopniowo zmieniają naturę światowej 
gospodarki. Rozwój i handel na zagranicznych rynkach, nie są już domeną 
wyłącznie dużych firm i korporacji. W Ebury pomagamy mniejszym i średnim 
przedsiębiorstwom wykorzystywać szanse, jakie oferuje światowy handel. 
Indywidualnie dobrane usługi finansowe oraz zarządzanie ryzykiem związanym z 
działalnością na globalnych rynkach są na wyciągnięcie Twojej ręki.”

Salvador Garcia, Prezes i współzałożyciel Ebury



Dlaczego warto wybrać Ebury?

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI NA ARENIE 
MIĘDZYNARODOWEJ NIE MUSI WIĄZAĆ SIĘ Z 
KOMPLIKACJAMI

Poznaj, co znaczy biznes bez granic, dzięki naszej ofercie:

Usługi finansowe, zwykle dostępne jedynie dla dużych firm

Finansowanie biznesu

Spersonalizowane rozwiązania

Globalny zasięg i doświadczenie

Rozwijaj swój biznes bez ograniczeń.

ZAUFANIE I  STABILNOŚĆ SĄ PRIORYTETEM, GDY 
PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ NA ZAGRANICZNYCH 
RYNKACH

Jesteśmy partnerem z ustabilizowaną pozycją na rynku globalnym:

Zaufało nam ponad 24 tysięce firm oraz organizacji

Dokonaliśmy transakcji o wartości ponad 60 miliardów złotych

Rozliczamy ponad 140 walut świata

Jesteśmy członkiem FinTechCity i FinTech 50 2015
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Wspieramy polskich przedsiębiorców

EBURY DLA BIZNESU

I M P O R T E R Ó W  
I  E K S P O R T E R Ó W

P R O F E S J O N A L N Y C H  
U S Ł U G O D A W C Ó W

S E K T O R 
E - C O M M E R C E

O R G A N I Z A C J E
C H A R Y T A T Y W N E

IMPORTERZY I EKSPORTERZY

Handel zagraniczny tworzy wyzwania dla średnich i mniejszych 
przedsiębiorstw w całej Europie, także w Polsce. Dotyczy to 
zarówno rozliczeń walutowych, zarządzania ryzykiem kursowym, 
jak i zapewnienia źródeł finansowania dla działalności handlowej. 
Jednak to właśnie firmy działające na światowych rynkach rozwijają 
się najdynamiczniej. Ich potrzeby rosną bardzo szybko niezależnie 
od tego czy obracają setkami tysięcy czy setkami milionów euro.

PROFESJONALNI USŁUGODAWCY

Dostarczanie usług profesjonalnych (finansowych, prawnych, 
księgowych lub doradczych) w wielu lokalizacjach, a także 
rozliczanie przepływów finansowych w odległych krajach jest 
wyzwaniem współczesnych  firm usługowych. Największe 
szanse na rozwój często wiążą się z rozszerzeniem działalności 
na egzotycznych rynkach. Jednak towarzyszą temu także spore 
wyzwania, takie jak zapłata podwykonawcom lub pracownikom oraz 
inkaso należności.

Nasze rozwiązania walutowe zwiększają bezpieczeństwo, 
rentowność i konkurencyjność Twojej firmy usługowej. Ułatwiamy 
odbieranie płatności od zagranicznych dostawców i przesyłanie 
środków zagranicznym kontrahentom.

SEKTOR E–COMMERCE

Rynek e–commerce oferuje spektrum możliwości dla sprzedawców, 
ale niestety nie zapewnia atrakcyjnych warunków wymiany waluty. 
Rozdrobnione płatności od klientów i duża częstotliwość zakupów 
powodują konieczność wymiany waluty po mało atrakcyjnych 
kursach w bankach lub u innych operatorów. Wyzwaniem jest także 
zabezpieczenie marży handlowej i wartości zapasów. Ebury pomaga 
ochronić Twoje wyniki  finansowe poprzez przemyślane zarządzanie 
ryzykiem kursowym, dostęp do kont rozliczeniowych w wielu 
walutach oraz oferując platformę online za pomocą której możesz 
na bieżąco śledzić przepływ środków.

ORGANIZACJE CHARYTATYWNE

Większość organizacji charytatywnych i pozarządowych nie posiada 
strategii walutowej, przy czym często realizuje projekty w miejscach, 
gdzie infrastruktura finansowa jest słabo rozwinięta. Wysokie 
marże nakładane przez pośredniczące w wymianie instytucje  
finansowe, dodatkowo narażają te organizacje na utratę wartości 
gromadzonych od darczyńców.

Ebury oferuje dostęp do wielu walut gospodarek wschodzących 
(Afryka, Azja, Ameryka Południowa), do których najczęściej 
przesyłane są pieniądze na cele charytatywne, a nasz zespół 
pomaga tym organizacjom skutecznie i efektywnie działać  
w terenie.
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WSPÓŁPRACUJEMY Z PONAD 12 000 FIRM I ORGANIZACJI NA ŚWIECIE

Niezależnie od branży oraz wielkości Twojej firmy, Ebury oferuje szereg 

rozwiązań, które pomogą Ci skutecznie rozwijać działalność na zagranicznych 

rynkach. Nasz zespół monitoruje najnowsze dane i wspiera klientów w wyborze 

narzędzi finansowych, które uchronią przedsiębiorstwo przed nieprzyjemnymi 

niespodziankami na rynkach.



P O N A D
1 4 0  W A L U T

Z A R Z Ą D Z A N I E 
R Y Z Y K I E M

L I N I E  K R E D Y T O W E 
0 %

W Y D A J N A 
D Y S T R Y B U C J A

Obserwuj rynek  
i efektywnie zarządzaj ryzykiem walutowym

ROZWIĄZANIA WALUTOWE

PONAD 140 WALUT

Dzięki rozwiązaniom walutowym dopasowanym do Twoich 
potrzeb, możesz śmiało wykonywać przelewy, nawet w okresie 
dużej zmienności na rynkach walutowych. Specjalizujemy się w 
analizach walutowych, zabezpieczaniu ryzyka oraz płatnościach w 
walutach rynków wschodzących.

Ilość walut, którymi operujemy, a także nasza znajomość rynku 
i regionalnych banków powodują, iż możemy zaoferować 
konkurencyjne ceny oraz łatwe płatności w walutach egzotycznych.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Nawet nieznaczne wahania waluty mogą spowodować spadek 
marży handlowej i w konsekwencji wpłynąć ujemnie na Twoje 
zyski. Brak przemyślanej strategii walutowej może więc sporo 
kosztować. Dlatego warto zabezpieczyć się przed ryzykiem 
związanym ze zmiennością kursów walut. Zespół Ebury dokładnie 
monitoruje najnowsze dane. Wiemy po jakie narzędzia  
finansowe sięgnąć, aby uchronić Twoje przedsiębiorstwo przed 
nieprzyjemnymi niespodziankami na rynkach.

0% DEPOZYTU PRZY KONTRAKTACH TERMINOWYCH

Kontrakty forward obsługiwane przez banki i firmy brokerskie 
są najczęściej związane z koniecznością wpłacenia depozytu. Z 
uwagi na ugruntowaną pozycję naszej firmy, najczęściej oferujemy 
klientom depozyt początkowy 0%.

WYDAJNA DYSTRYBUCJA

Zrobimy co w naszej mocy, by transfer Twoich środków 
finansowych był zorganizowany w możliwie jak najbardziej 
efektywny sposób.

Nasza kompleksowa usługa wykonywania płatności gwarantuje 
szybkie i proste przesyłanie środków do kilku kontrahentów, 
partnerów biznesowych, czy też placówek Twojej firmy na całym 
świecie. Płatności wykonujemy w wielu walutach, znacznie 
redukując poziom skomplikowania transakcji.
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Nowy szekel izraelski 
Dinar kuwejcki  
Rial omański

Real brazylijski  
Peso argentyńskie 

Nowy sol peruwiański Naira nigeryjska
Rand południowoafrykański 

Szyling tanzanijski

30+ 10+
30+

Euro
Funt brytyjski
Rubel rosyjski

Juan chiński 
Jen japoński
Rupia indyjska

20+ 30+

ROZWIĄZANIA WALUTOWE

Funkcjonowanie na rynku międzynarodowymi niesie za sobą poważne ryzyko, które może 
mieć realny wpływ na Twoją firmę. Ebury gwarantuje pomoc dedykowanego specjalisty, który 
wesprze Cię na każdym kroku procesu.
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Handel międzynarodowy tak prosty, jak krajowy

WSPÓŁPRACA  
Z EBURY

R E J E S T R A C J A 

Wypełnij formularz online lub 
prześlij pocztą elektroniczną. 
Zarejestrujesz się bez opłat.

P R O C E D U R A  
Z G O D N O Ś C I

Dokonujemy identyfikacji 
Twojej firmy pod kątem 

bezpieczeństwa i zgodności z 
przepisami prawa

P O Z N A J  N A S Z E G O 
S P E C J A L I S T Ę 

Razem porozmawiamy 
o potrzebach Twojego 

przedsiębiorstwa.

W S P Ó Ł P R A C A  
Z  E B U R Y 

Po dokonaniu rejestracji masz 
dostęp do szeregu nowych 

możliwości.  
Bez granic.

PROSTY PROCES REJESTRACJI

Zadbaliśmy o to, by rejestracja konta była procesem szybkim i 
prostym. Jednocześnie spełniamy wszystkie wymogi prawne, by 
oferowany przez nas system gwarantował bezpieczeństwo Twoich 
funduszy.

DOŚWIADCZENIE I  NASZE KOMPETENCJE

Jesteśmy na bieżąco z sytuacją ekonomiczną na świecie. Nasi 
specjaliści posiadają dogłębną wiedzę na temat lokalnych rynków, 
popartą wiarygodnymi informacjami i danymi. Ty również możesz 
skorzystać z tej wiedzy. Śledzimy aktualne trendy kursowe i sami 
również opracowujemy komentarze i prognozy walutowe. Naszemu 
doświadczeniu i wiedzy zaufało już ponad 8000 firm.

SZYBKOŚĆ I  ŁATWOŚĆ TRANSAKCJI

Bez względu na to, czy rozliczasz transakcję walutową, czy składasz 
wniosek o finansowanie biznesu - szybko i sprawnie wykonamy 
każde zlecone przez Ciebie zadanie. 

FINTECH

Wszystkie nasze działania są związane z nowoczesną technologią, 
chcemy bowiem zapewnić naszym Klientom najwyższą jakość, 
szybkość, prostotę i bezpieczeństwo usług. Nasze rozwiązania są 
projektami autorskimi Ebury lub są dostarczane przez najlepsze 
firmy na rynku.

2 3 41
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“Rozwiązania hedgingowe Ebury nie mogły zostać nam 

zaproponowane w lepszym czasie. Zmienność kursowa była dla nas 

ogromnym problemem, a znalezienie tak stabilnej i godnej zaufania 

firmy zajmującej się zabezpieczeniem ryzyka kursowego, jak Ebury, 

było dla nas ogromną ulgą.”

Firma z branży energii odnawialnej, operujca na rynku międzynarodowym

CASE
STUDY

WYZWANIA BIZNESOWE

Firma zajmująca się energią odnawialną otrzymała rentowny 
kontrakt na obszarze Tajlandii.

Płatności za projekt wykonywane były w 100% w bahcie tajskim, 
jednak podwykonawcy oczekiwali zapłaty w dolarach (USD). 
Zmienność na rynku walutowym odgrywała więc bardzo dużą rolę, 
mając negatywny wpływ na końcowe zyski firmy.

Sytuacja ekonomiczna w Tajlandii była bardzo niestabilna z uwagi 
na napięcie polityczne oraz częste zamieszki. Miało to bezpośredni 
wpływ na kurs tajskiego bahta, który charakteryzował się bardzo 
dużą zmiennością. 

Firma nie uzyskała wsparcia ze strony kontrahentów, a także 
lokalnych banków w Tajlandii. Nie zaoferowano jej porady, kredytu, 
ani rozwiązań hedgingowych. 

Jednocześnie została zachwiana płynność finansowa firmy, przez 
brak przewidywalnych terminow wpłat za kolejne etapy projektu. 
Potencjalne rozwiązania hedgingowe musiały by uwzględnić 
możliwość opóźnień w projekcie.

Dodatkowo firma nigdy wcześniej nie operowała na rynku 
tajskim, nie posiadała informacji dotyczących specyfiki otoczenia 
ekonomicznego i politycznego Tajlandii.

ROZWIĄZANIA EBURY

Specjaliści Ebury dokonali dogłębnej analizy sytuacji polityczno - 
ekonomicznej Tajlandii, szczególną uwagę poświęcając napięciom 
politycznym występującym w kraju.

Dopasowując rozwiązania do aktualnej sytuacji firmy, 
zaprojektowano indywidualną strategię hedgingową, która w 
najlepszy mozliwy sposób ograniczała straty firmy wynikające ze 
zmienności kursowej. Firmie przedstawiono pięć różnych opcji 
zabezpieczenia ryzyka kursowego.

Wybierając tą z opcji, która była najlepiej dopasowana 
do jej potrzeb, firma otrzymała pełne wsparcie w zakresie 
zabezpieczenia ryzyka kursowego. Dało to możliwość 
zaplanowania budżetu, a także spowodowało, że firma nie była 
narażona na zmienności walutowe.

Zgodnie z wymaganiami biznesowymi Klienta, Ebury wprowadziło 
elastyczne rozwiązania hedgingowe, które spowodowały, iż 
opóźnienia w projekcie nie miały znacznego wpływu na zyski 
płynące z kontraktu. Firma, dzięki profesjonalnemu wsparciu 
Ebury, otrzymała rozwiązanie, które pomogło jej ostatecznie 
poradzić sobie ze zmniennością kursową tajskiego bahta.

Jak wsparliśmy firmę z branży energetycznej
w rozwinięciu biznesu poza granicami kraju
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S Z Y B K A 
F O R M A  W Y M I A N Y 

W A L U T Y 

Innowacyjna platforma internetowa dla polskich 
przedsiębiorców

EBURY 
ONLINE

Nasza platforma online jest innowacyjnym połączeniem 
platformy wymiany walut oraz systemu do inkasa należności i 
dokonywania płatności zagranicznych. Oferujemy tym samym 
łatwą i bezpośrednią wymianę waluty, która omija kosztowne 
i skomplikowane procedury. Ebury Online umożliwia sprawne 
i bezpieczne realizowanie przelewów w ponad 50 walutach z 
całego świata, bez konieczności posiadania oddzielnego konta 
walutowego.

DOSTĘP 24/7

Dostęp do platformy 24/7 za pośrednictwem komputera i tabletu, 
status płatności i transakcji podany w czasie rzeczywistym.

SZYBKA FORMA WYMIANY WALUTY

Pełna kontrola nad płatnościami przy jednoczesnym zdobyciu 
lepszych warunków transakcyjnych. Korzystaj z opcji MultiPayment 
– wielokrotnych płatności: dodaj beneficjentów pojedynczo, bądź 
załaduj listę z pliku CSV, aby wprowadzić większą listę kontrahentów

BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

Nasze procesy są szybkie i zgodne z regulacjami, które gwarantują 
bezpieczeństwo Twoich funduszy. 

Platforma może być efektywnie zarządzana przez jedną osobę z 
firmy, jednak dostępna jest możliwość posiadania nieskończonej 
ilości kont. Poziomy dostępu mogą być indywidualnie dopasowane 
dla każdego użytkownika, natomiast podwójna autoryzacja 
gwarantuje bezpieczeństwo przy logowaniu do systemu.

2 4 / 7  
D O S T Ę P  N O N  S T O P

B E Z P I E C Z E Ń S T W O  
T R A N S A K C J I
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“Platforma Ebury Online jest bardzo szybka i prosta w obsłudze. 

Dobrze jest mieć w jednym miejscu wszystko, czego potrzebuję. 

Wprowadzanie danych dotyczących płatności także jest bardzo 

proste i intuicyjne”

Sprzedawca z portalu Amazon, korzystający z usług 83 międzynarodowych dostawców

Jak wsparliśmy sprzedawcę działającego na portalu 
Amazon w rozwinięciu biznesu poza granicami kraju

WYZWANIA BIZNESOWE
 
Firma dokonuje transakcji na 100 000$ i 20 000 € miesięcznie, 
więc fluktuacja kursów walutowych może mieć duży wpływ na jej 
działalność. Wyzwaniem dla firmy okazało się zarządzanie dużą 
ilością płatności w tym samym momencie. 

Firma ma stały dopływ nowych dostawców. Przetwarzanie dużej 
ilości międzynarodowych płatności było ogromnym obciążeniem.

Ponadto, firmie brakowało możliwości podglądu przychodzących 
wpłat w euro. 

ROZWIĄZANIA EBURY

W celu zaoszczędzenia czasu i pieniędzy, firma skorzystała z 
platformy Ebury Online. Platforma zagwarantowała firmie większą 
kontrolę, podgląd transakcji w czasie rzeczywistym, a także 
wydajność w zarządzaniu wieloma transakcjami na raz. Szybkość 
transakcji także uległa znacznemu polepszeniu.

Aktualnie firma wykonuje wiele płatności do wielu kontrahentów w 
tym samym czasie, dzięki możliwościom oferowanym przez Ebury 
Online. Platforma ma także możliwość wielokrotnego wgrywania 
danych, umożliwiającą szybkie wprowadzanie nowych danych 
dotyczących płatności do kont kontrahentów, co znacznie ułatwia i 
przyspiesza operacje. 

Dzięki platformie Ebury Online, firma przejęła kontrolę nad 
przychodzącymi płatnościami, w tym samym czasie oszczędzając 
czas i uzyskując możliwość wymiany walut po atrakcyjnym kursie.

CASE
STUDY
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B R A K  O P Ł A T 
P O C Z Ą T K O W Y C H

1 5 0  D N I 
N A  S P Ł A T Ę  K R E D Y T U 

1 4 0 +  D O S T Ę P N Y C H
W A L U T

Rozwijaj swój biznes dzięki
naszemu elastycznemu finansowaniu

FINANSOWANIE
BIZNESU

BRAK OPŁAT POCZĄTKOWYCH 
 
W Ebury nie wierzymy w naliczanie opłat za coś, z czego nie 
korzystasz. Dlatego nie pobieramy prowizji za przyznanie czy 
odnowienie limitu ani opłat administracyjnych. Płacisz odsetki tylko 
od kwoty limitu, którą faktycznie wykorzystujesz. 

Nie rościmy sobie prawa do Twoich dóbr, nie przejmujemy kontroli 
nad Twoim biznesem. Nasza firma jedynie integruje się z Twoim 
systemem i wspomaga go dopływem gotówki. Nasze finansowanie 
biznesu nie wpływa na oferowane rabaty, a także na istniejące 
kredyty bankowe i relacje finansowe Twojej firmy, działamy bowiem 
na innych obszarach. 

150 DNI NA SPŁATĘ KREDYTU

Dzięki terminowi spłaty kredytu, który wynosi 150 dni, Ebury 
daje Ci szansę na dokonanie transakcji w dowolnym momencie i 
swobodne zarządzanie dodatkowaymi funduszami bez żadnych 
opłat przez określoną ilość czasu. 

Ebury nie nalicza opłat za wcześniejszą spłatę kredytu.

PONAD 140 WALUT

Finansowanie biznesu oferowane przez naszą firmę może zostać 
połączone z pozostałymi usługami walutowymi, które znajdują się w 
naszym portfolio. Pozwala to na płacenie dostawcom w ich własnej 
walucie, nawet w przypadku wyjątkowo egzotycznych krajów. 

Płatności są rozliczane szybko, a cały proces jest transparentny. 
Dzięki naszym rozwiązaniom, pozwalającym na zabezpieczenie 
ryzyka kursowego, nie będziesz narażony na zmienności na rynkach 
walutowych. Dokonywanie transakcji w walutach preferowanych 
przez Twoich dostawców jest niezwykle korzystne - dostawca 
bowiem nie jest zmuszony nałożyć dodatkowych kosztów, które 
pokryłyby jego potencjalne straty związane z ryzykiem kursowym. 
Finansowanie pozwala na negocjowanie cen z dostawcami, a co za 
tym idzie - na uzyskanie znacznych oszczędności.
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FINANSOWANIE
BIZNESU

K R O K  1 
Rejestracja i przyznanie
linii kredytowej firmie

K R O K  2
Ustalenie warunków
zakupu z dostawcą

K R O K  3
Odbiór zamówionego
towaru

K R O K  4
Ebury płaci dostawcy
100% wartości faktury

K R O K  5
Na uregulowanie
zobowiązania firma
ma 150 dni

Zapewniamy kapitał na pokrycie zakupów importowych i krajowych za pomocą elastycznej linii 
kredytowej, tak abyś nigdy nie stracił okazji do rozwoju swojego biznesu.

11



Zoptymalizuj swój proces zakupowy
dzięki zaawansowanej strategii

FINANSOWANIE
BIZNESU

WYNEGOCJUJ LEPSZE WARUNKI 

Czy kiedykolwiek sądziłeś, że finansowanie biznesu może dać 
Ci lepsze pole do negocjacji z dostawcami? Mając zaplecze 
finansowe, dzięki któremu będziesz w stanie zapłacić za 
pewne dobra z góry, masz lepsze warunki do negocjacji, a 
także możliwość budowania trwalszych relacji biznesowych z 
kontrahentami. 

Oferując podwykonawcom płatność w ich własnej walucie, możesz 
starać się o dalsze rabaty. Dla dostawców działających na rynkach 
międzynarodowych korzystny może okazać się fakt, że nie będą 
musieli przejmować się formalnościami związanymi z wymianą 
walut. 

WYKORZYSTAJ NASZĄ WIEDZĘ

Od lat pielęgnujemy naszą wiedzę dotyczącą runków walutowych. 
Zatrudniamy specjalistów, opracowujących prognozy i raporty 
walutowe. Chcemy dzielić się tą wiedzą z Tobą, abyś mógł 
nawiązywać jeszcze lepsze relacje biznesowe z kontrahentami.

POLEGAJ NA NAS W PRZYPADKU PŁATNOŚCI W 
LOKALNYCH WALUTACH

Z nami masz pewność, że podwykonawca otrzyma płatność 
terminowo. Zajmiemy się formalnościami, dokonując transakcji w 
lokalnej walucie kontrahenta. 
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“Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem firmy Ebury. Zespół 

posiada ogromną wiedzę i jest zorientowany na zapewnienie 

zysku swoim klientom. Dzięki Ebury posiadamy elastyczny sposób 

na opłacenie naszych transakcji, który jest prosty i nie wymaga 

zbędnych formalności. Zarówno my, jak i nasz dostawca ze Stanów 

Zjednoczonych, jesteśmy bardzo zadowoleni.”

Matt Rymell, Operartions Manager, Dyrhoff

WYZWANIA BIZNESOWE

Firma Dyrhoff specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu 
niezatapialnych, gumowych tam dla projektów infrastrukturalnych. 
Firma jest zaagażowana w tworzenie tam od roku 1989, natomiast 
od roku 1997 specjalizuje się także w bramach przelewowych. 

Firma ma długotrwałe relacje biznesowe z dostawcą ze Stanów 
Zjednoczonych, dotąd używała akredytywy jako zapewnienia 
płatności. Akredytywa jest pewną formą gwarancji, jednak jest 
kosztowna i brak jej elastyczności. 

Z racji na zaufanie, jakie przez lata wytworzyło się pomiędzy 
stronami, firma Dyrhoff zdecydowała się poszukać prostszego 
i szybszego rozwiązania, które pomijałoby żmudne i zbędne 
formalności. 

Firma Dyrhoff szukała także szybkiego i efektywnego mechanizmu 
płatności, który nie kolidowałby z istniejącymi ustaleniami 
finansowymi, natomiast dostawcy zależało na wiarygodnej 
gwarancji oraz szybkiej płatności, która odbędzie się zaraz po 
wysłaniu dóbr.

Firma Dyrhoff realizuje jedynie projekty, na które nabywca złożył 
już zamówienie. Istniało więc zapotrzebowanie na finansowanie 
jedynie pierwszej części transakcji, związanej z zamówieniem 
komponentów u podwykonawcy.

ROZWIĄZANIA EBURY

Proces przyznania finansowania biznesu trwał mniej niż dwa 
tygodnie - licząc od dnia pierwszego zgłoszenia, do przyznania 
funduszy.

Firmie Dyrhoff zaoferowano 120-to dniową datę spłaty kredytu, z 
elsatyczną możliwoscią wcześniejszej spłaty. Od tego czasu firma 
spłaca kredyt co 30 dni, co pokryło się z jej cyklem zakupowym. 
Firma Dyrhoff płaci jedynie za wykorzystane środki oraz za czas 
ich wykorzystywania, ponieważ usługa nie przewiduje żadnych 
dodatkowych kosztów administracyjnych.

Dzięki naszemu efektywnemu procesowi zarządzania ryzykiem 
walutowym, od razu oczywiste było, że jesteśmy w stanie 
zapewnić rozwiązanie, które będzie korzystne zarówno dla firmy 
Dyrhoff, jak i jej dostawcy.

Rozwiązania zaproponowane przez Ebury wzmocniły relację 
pomiędzy firmą Dyrhoff i jej kontrahentem. Dostawca uzyskał 
gwarancję, której potrzebował, a płatności są realizowane 
natychmiastowo, w walucie, którą preferuje.

Firma Dyrhoff posiada dostęp do elastycznej linii kredytowej z 
przejrzystymi opłatami, która pozwoliła firmie efektywnie zarządzić 
kapitałem oraz cyklem sprzedażowym.

Jak wsparliśmy firmę Dyrhoff
w rozwinięciu biznesu poza granicami kraju

CASE
STUDY
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Poznaj nasz Zarząd

ZARZĄD

 

SALVADOR GARCIA 
PREZES I  WSPÓŁZAŁOŻYCIEL

Wiedza i energia Salvadora w 
znacznym stopniu przyczyniły się do 
międzynarodowego sukcesu Ebury. Nasz 
rozwój oraz ekspansja geograficzna, 
napędzane są jego pomysłami 
oraz determinacją, aby dostarczać 
wyspecjalizowane usługi finansowe 
przedsiębiorcom z sektora MŚP. Przed 
założeniem Ebury Salvador pracował w 
bankach inwestycyjnych i funduszach 
hedgingowych – m.in. w ABN Amro, 
Rabobank i Vega Capital.

JUAN LOBATO 
DYREKTOR I  WSPÓŁZAŁOŻYCIEL

Juan jest przedsiębiorcą od lat związanym 
z nowymi technologiami. Jako dyrektor 
generalny Basekit, były dyrektor generalny 
BEAM.TV, członek zarządu Oneview 
GmbH oraz inwestor, wspierający 
start-upy z całej Europy, Juan jest 
doświadczony w tworzeniu i prowadzeniu 
firm, od pomysłu, aż do pełnego sukcesu. 
Miłośnik innowacji, mający za sobą wielkie 
osiągnięcia w dziedzinie biznesu, dba 
o to, by rozwój Ebury był niezmiennie 
ukierunkowany na odniesienie sukcesu.

ANDRAS MECSER 
CHIEF FINANCIAL OFFICER

Andras dołączył do Ebury w maju 
2014. Jako Chief Financial Officer, jest 
odpowiedzialny za zarządzanie finansami 
firmy. Przed pracą w Ebury, Andreas 
zajmował stanowisko Strategy and 
Portfolio Manager w firmie Centrica PLC. 
Pracował także w firmie McKininsey & Co, 
doradzając instytucjom finansowym oraz 
klientom prywatnym. Andreas posiada 
tytuł MBA z London Business School 
oraz MA z inwestycji finansowych oraz 
zarządzania ryzykiem z Uniwersytetu 
Corvinus w Budapeszcie.
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TOBY YOUNG 
DYREKTOR DS. TECHNOLOGII

Jako CTO w City Index, specjalizował się 
w technologii stojącej za zarządzaniem 
ryzykiem.  Wcześniej był pracownikiem 
Tullett Prebon, natomiast w Inter Dealer 
Broker zajmował stanowisko Global Head 
of Trading Technology. Pracował także 
jako konsultant w przemyśle paliwowym. 
Posiada tytuł magistra z University of Bath, 
a także inżyniera chemii z Uniwersytetu w 
Edynburgu.

JAKUB MAKURAT 
DYR. GENERALNY EBURY POLSKA

Jakub jest specjalistą z wieloletnim 
doświadczeniem w obszarze finansów. 
Jest zaangażowany w rozwój handlu 
zagranicznego w firmach sektora MŚP 
w Polsce. Na co dzień współpracuje 
z przedsiębiorcami w celu ułatwienia 
im dostępu do efektywnych rozliczeń i 
skutecznych metod zarządzania ryzykiem  
nansowym. Wcześniej pracował w 
Raiffeisen Bank, Fortis Bank i Deutsche 
Bank, gdzie pomagał klientom w 
skutecznym zarządzaniu finansami.

ENRIQUE DIAZ-ALVAREZ 
DYREKTOR DS. OCENY RYZYKA

Enrique to analityk i komentator 
światowych rynków finansowych. 
Regularnie opracowuje analizy 
walutowe m.in. dla agencji Bloomberg. 
Jednocześnie koncentruje się na 
tworzeniu strategicznych rozwiązań 
mających na celu ochronę finansów firm 
przed wahaniami na rynkach walutowych. 
Enrique pracował wcześniej jako dyrektor 
w banku Société Générale w Nowym 
Jorku oraz jako konsultant w firmie 
doradczej McKinsey & Co.

ZARZĄD
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BEZPIECZEŃSTWO I REGULACJE PRAWNE

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Twoich finansów, dlatego gwarancja 

bezpiecznych i rzetelnych transakcji jest podstawą wszystkich naszych działań. 

Podlegamy przepisom prawnym, ustawom oraz dyrektywom dotyczącym regulacji 

na rynku finansowym.

Będąc  firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, posiadamy 
uprawnienia do przeprowadzania transakcji w całej Unii Europejskiej 
i podlegamy ścisłej kontroli i nadzorowi finansowemu.

URZĄD DS. OPERACJI FINANSOWYCH

Ebury podlega regulacji Urzędu ds. Operacji Finansowych (Finan-
cial Conduct Authority), który jest brytyjskim odpowiednikiem pol-
skiej Komisji Nadzoru Finansowego. Jesteśmy w nim zarejestrow-
ani jako Autoryzowana Instytucja Płatnicza (Authorised Payment 
Institution). Numer naszej rejestracji to 522933.

WYPŁACALNOŚĆ

Ebury posiada zezwolenie Financial Conduct Authority (FCA) 
w zakresie obrotu pieniężnego. Urząd ten nadzoruje naszą 
adekwatność kapitałową w zakresie prowadzonej działalności.

OCHRONA ŚRODKÓW KLIENTA

Środki naszych klientów umieszczone są na oddzielnych rachunkach 
bankowych i nigdy nie są deponowane na rachunkach operacyjnych 
Ebury. Taki sposób przechowywania środków jest zgodny z 
regulacjami nadzoru finansowego i gwarantuje bezpieczeństwo 
Twoich pieniędzy. Rachunki rozliczeniowe Ebury w Polsce znajdują 
się w banku Bank Zachodni WBK.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM

W Ebury ściśle przestrzegamy zasad ładu korporacyjnego i 
procedur operacyjnych w zakresie przeprowadzanych transakcji. 
Proces rejestracji klientów oraz wykonywane transakcje są 
monitorowane w ramach wewnętrznych kontroli operacyjnych i 
zasad compliance.
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BEZPIECZEŃSTWO I REGULACJE PRAWNE

EUROPEJSKI PASZPORT

Podlegamy prawu w Wielkiej Brytanii jako Autoryzowana 
Instytucja Płatnicza. Posiadamy uprawnienia do wykonywania 
naszych usług we wszystkich krajach Unii Europejskiej (oraz w 
krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

STATUS MIĘDZYNARODOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ

Ebury posiada status Międzynarodowej Instytucji Płatniczej. 
Tego typu instytucje działają w ramach wspólnych dla całej 
Unii Europejskiej przepisów, które weszły w życie w 2007 roku i 
wprowadziły możliwość rozliczeń dla innych podmiotów niż tylko 
banki. Instytucje płatnicze są w związku z tym alternatywą do 
tradycyjnych metod płatności.

OCHRONA DANYCH

Ebury wypełnia obowiązki związane z ochroną danych osobowych, 
zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych (Data Protection 
Act) z 1998 roku. W celach marketingowych i promocyjnych, 
informujemy naszych klientów o usługach Ebury, pod warunkiem 
wyrażenia uprzedniej zgody przez klienta na tego typu działania. 
Nie udostępniamy osobom, ani podmiotom trzecim, informacji
na temat naszych Klientów.

17

Lokalne konto  Spain, Poland and Belgium

Lokalne konto  United Kingdom, France

Lokalne konto    Netherlands

Lokalne konto  Africa

Lokalne konto  Poland



+48 22 128 7021 | info@ebury.pl | ebury.pl
ul. Królewska 18 | 00-103 | Warszawa

 © Copyright 2009-2017


