
 

LABORAL KUTXA CONFIRMING 
 

 

BEZEROARENTZAKO IRTENBIDEA (agindu-emailea) 

 

Laboral Kutxa Confirming hornitzaileei ordaintzeko zerbitzu globala da. Haren 

erabiltzaileak ETEak, enpresa eta organismo ofizial handiak, enpresak eta erakundeak 

dira, eta ordaintzeko prozesuak honako oinarri hauek ditu: 

 

 Hornitzaileei egindako ordainketak geroratzea. 

 Fakturak balidatzeko prozesu arina. 

 

Fakturak mugaeguneratu baino lehenago ordaintzeko agintzen duten 

bezeroentzat balio du. 

 

Adibide praktikoa: 

 

Bezeroak ordainketa 90 egunez geroratzea hitzartzen du hornitzailearekin eta 

bezeroak 30 eguneko epea du fakturak balidatzeko. Adibidearen arabera, fakturak 

aurreratzeko epe maximoa 60 egunekoa da ordainketa-egunarekiko (90 eguneko epea 

ordaintzeko - 30 eguneko epea balidatzeko = 60 eguneko epe maximoa hornitzailearen 

fakturak aurreratzeko).  

 

 

 
 
 



ABANTAILAK 

 

 Zure enpresak bere irudia hobetzen du hornitzaileen aurrean. 

 Ordainketak kudeatzeko administrazio-kostuak nabarmen aurrezten dira 

(efektuen ordainketa berdinkatzea eta ordainagiriak helbideratzea). 

 Hornitzaileekin negoziatzeko malgutasun handiagoa. 

 Zure enpresaren diruzaintzaren kontrola eta optimizazioa hobetzea.  

 Zure hornitzaileei finantzaketa eskuratzen laguntzen zaie, hornitzaileen 

banku-arriskua handitu gabe. 

 Ordainbideak jaulki eta manipulatzeko lanak (txekeak eta ordaindukoak 

jaulkitzea, gutun-azaletan sartzea eta postaz bidaltzea) saihestu egiten dira. 

 Zure enpresari balioa ematen ez dioten zeregin guztiak saihestu egiten 

dira, hain zuzen efektuen esleipena, ordainagiriak helbideratzea, txekeak edo 

ordaindukoak galtzea… Horri esker, zure enpresak balio handiagoa ematen 

dioten zereginetan jardun dezake. 

 

JARDUTEKO MODUA 

  

1) Bezeroak fakturak balidatu dituenean, hornitzaileei ordaindu beharreko 

fakturen zerrenda duen fitxategia bidaliko dio Laboral Kutxari.   Bi aukera:  

o Laboral Kutxa Neten Confirming eredua: ordainketa sortak sortzeko 

aukera ematen du, enpresan inolako garapen informatikorik egin gabe. 

Hornitzaile eta faktura kopuru mugatua duten enpresentzat da. 

o Laboral Kutxa Confirming araua: hornitzaileei ordaindu beharreko 

fakturen fitxategia Laboral Kutxaren bidez bidaltzeko aukera ematen du, 

Laboral Kutxa Confinmingek diseinatutako fitxategi-formatuaren 

arabera.  Hornitzaile eta faktura kopuru handia duten enpresek 

erabiltzen dute. Ordainketen fitxategia kontabilitate-aplikazioan sortzen 

da, eta Laboral Kutxa Net erabiltzen da Confirmingeko fitxategia Laboral 

Kutxara transmititzeko. 

 

2) Laboral Kutxak jakinarazpena bidaltzen die hornitzaileei (paperez edo 

emailez), kobratu beharreko fakturak, horien zenbatekoa eta ordainketa-data 

zehazteko. Horrez gain, fakturen kobrantza aurreratzeko aukera eskaintzen 

dugu (dagozkion interesak eta komisioak fakturen nominaletik kentzen dira). 

 
 
 



 

3) Ordainketa-datan, Laboral Kutxak bezeroaren kontuan zordunduko ditu 

fakturak.  

 

Gainera, Laboral Kutxa Netek honako gai hauen inguruko informazio zabala eskainiko 

dizu: 

 

 Izapidetutako Confirming sorten xehetasuna. 

 Hornitzaileek kobratutako eta kobratu gabeko faktura mugaeguneratuen 

kontsulta historikoa. 

 Bidalitako fakturen kontsulta, ordainketa-dataren arabera. Bidalitako fakturen kontsulta, ordainketa-dataren arabera. 

  

  

HORNITZAILEARENTZAKO IRTENBIDEA (onuraduna) HORNITZAILEARENTZAKO IRTENBIDEA (onuraduna) 

 

Laboral Kutxak fakturen zenbatekoa aurreratzeko zerbitzua jartzen du 

hornitzaileen esku. Horri esker, hornitzaileei ordaintzeko Kutxa Confirming 

erabiltzen duten bezeroen kobrantzen gestio eraginkorra egiten da. 

 

Laboral Kutxan, faktura-aurrerakinak arin eta erraz gestionatzen dira, ez baita 

kreditu-izapiderik egin behar horretarako. 

 

Aurrerakinari esker, hornitzaileak berehala kobratzen du, baita Internet bidez 

ere. 

 

 
 
 



 
 
 

Confirming zerbitzuko aditu talde batek zure eskariak bideratu eta 

kobrantza eskatzen den egun berean egitea bermatuko du, edozein 

entitatetan, Laboral Kutxa Confirmingen "Expres" zerbitzuaren bidez.  

 

Bi modalitate: 

 

 Aurrerakin automatikoa: aurrerakinak automatikoki egiten dira Laboal Kutxari 

fakturen ordainketa egiaztatzen zaion unean.  

 

 Unean uneko aurrerakina: hornitzaileak eskatzen duen unean egiten dira 

aurrerakinak, Horretarako, hornitzaileak kredituak lagatzeko kontratua sinatu 

behar du aurrerakina eskatzen duen bakoitzean, era bertan adierazi behar 

du zer faktura aurreratzea nahi duen eta zer datatan. 

 

Kobrantza aurreratzen ez bada, Laboral Kutxak ordaindu egingo du ordainketen 

gestore hutsa balitz bezala edo ordainketa arrunta balitz bezala, mugaegunean banku-

txekea bidaliz edo transferentzia eginez. 

 

ABANTAILAK 

 

 Kobratzeko era arina eta eraginkorra. 

 Aurrerakin automatikoari esker, hornitzaileak berehala kobratuko du 

ordainketa egiaztatzen duzun unean, gure entitatean inolako agiririk aurkeztu 

gabe. 

 Aurrerakinak ez du kreditua eskatzeko ohiko izapiderik behar. 

 Aurrerakinek ez dute banku-arriskurik kontsumitzen. 

 Aurrerakinaren kasuan, ez-ordainduen arriskua saihesten da. 

 Kobrantzaren atzerapena saihesten da. 

 

Zure hornitzaileak kobratzeko dituen faktura egiaztatuak kontsultatu eta nahi 

duenean unean uneko aurrerakinak eskatu ahal ditu Laboral Kutxaren bidez. 



MODALITATEAK 

 

AZKAR KOBRATZEKO CONFIRMINGA 

 

- Hornitzaileengandik azkar ordaintzeagatik deskontuak lortzen dituzten enpresentzat. 

 

- Konturako ordainketak dira, transferentzia bidez, hornitzaileari interesik edo 

komisiorik kobratu gabe. 

 

- Modalitate horretan, agindu-emaileak hartzen ditu bere gain finantzaketaren 

kostuak.  

 

- Modalitate hori interesgarria da hornitzaileak azkar ordaintzeagatik egiten duen 

deskontua finantzaketaren kostua baino handiagoa denean. 

 

(Adibidez) 

 “A” enpresak 1.000 euroren torlojuak erosten dizkio “B” enpresari, 60 egunetan 

ordaintzeko. “B” enpresak % 2ko deskontua eskaintzen dio “A” enpresari, azkar 

ordaintzekotan. 

 “A” enpresak LABORAL KUTXAra jotzen du finantzaketa bila, deskontuaz 

baliatuta “B” enpresari ordaindu behar dizkion 980 euroak ordaintzeko.  

 Laboral Kutxak EURIBORRA + % 4ko interesa eskaintzen dio. 

     

A enpresa                                                                                     B enpresa 
                                                       1.000 euro 60 egunetan. 

   

       

                                                   % 2ko deskontua = 20 €. 

 

 
                                                                 
 
                                                      (finantzaketa-kostua: Euriborra + % 4) 

 

 

Zenbateko nominala: 1.000 €                                                             

Azkar ordaintzeagatiko deskontua: (% 2*1.000) = 20 €.                                  

Eskura ordaindu beharreko zenbatekoa: 1.000 €- 20 € = 980 €.  

Finantzaketaren kostua:  (980*4.15*60)/(360*100)= 6,77 €   

60 egunetan ordaindu beharreko zenbateko osoa: 980 € + 6.77 € + 986.77 € 

 

ENPRESARENTZAKO ETEKINA GUZTIRA   20 € - 6,77 € = 13.23 € 

 
 
 



 
 
 

FINANTZATUTAKO CONFIRMINGA 

 

- Ordainketa guztien zordunketa automatikoki geroratzean datza, bai hornitzaileek 

aurreratutakoak bai mugaegunean ordaindutakoak.   

 

- Hornitzaileek hitzartutako datan kobratzen dute, eta agindu-emaileak 

mugaegunaren ondoren ordainduko du, geroratzearen finantza-kostua bere gain 

hartuz. 

 

 

Laboral Kutxa Confirmingeko adituekin harremanetan jartzeko, honako bide hauek 

erabil ditzakezu: 

 

 Emaila helbide honetara: confirming@cajalaboral.es 

mailto:confirming@cajalaboral.es

