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1. Käesolevad kasutustingimused kohalduvad kliendi poolt käesoleva veebilehe kaudu Factor Finance OÜ (edaspidi: 

Factor) kliendi ostja kohta Ostja faktooringulimiidi taotluse esitamisel. 

2. Käesolevates tingimustes käsitatakse kliendina juriidilist isikut, kes on sõlminud Factoriga faktooringulepingu ja 

esitab Factorile oma ostja kohta Ostja faktooringulimiidi taotluse või esitab Factorile faktooringulepingu 

sõlmimise eelsete läbirääkimiste käigus Ostja faktooringulimiidi taotluse käesoleva veebilehe kaudu. 

3. Käesolevates tingimustes käsitatakse ostjana juriidilist isikut, kellele klient müüb või kavatseb müüa kaupu või 

teenuseid või teha tööd ning kellega seotud müügiarve(te) faktoorimise võimalus(te) selgitamiseks klient 

käesoleva taotluse esitab. 

4. Taotluse esitamisel tuleb kliendil maksta Factorile tasu. Klient näeb tasu suurust veebilehel. 

5. Kui klient soovib pärast tasu suurusega tutvumist Ostja faktooringulimiidi taotluse esitada, täidab klient 

veebilehel kõik kohustuslikud andmeväljad kliendi enda ja ostja kohta. Seejärel tasub klient Ostja 

faktooringulimiidi tasu pangalingi kaudu või pangaülekandega arve alusel. 

6. Arve Ostja faktooringulimiidi tasu kohta ning kliendi poolt esitatud Ostja faktooringulimiidi taotluse koopia 

saadetakse kliendile e-maili teel kasutades kontaktandmeid, mis klient Ostja faktooringulimiidi taotluse esitamisel 

andis. 

7. Saadud Ostja faktooringulimiidi taotluse põhjal teostab Factor ostja finantsvõimekuse analüüsi, mille tulemusel 

selgub, kas ning millises summas ja tingimustel on Factor valmis faktoorima konkreetse ostjaga seotud 

müügiarveid. 

8. Factor teostab osta analüüsi pärast seda, kui kliendi poolt tasutud Ostja faktooringulimiidi tasu on laekunud 

Factori arvelduskontole. 

9. Factor annab kliendile vastuse Ostja faktooringulimiidi taotluse kohta esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 7 

tööpäeva jooksul arvates Ostja faktooringulimiidi tasu laekumisest. 

10. Kui Ostja faktooringulimiidi taotluse esitamisel Factorile esitatud andmed on ebaselged või mittetäielikud või kui 

muul põhjusel on Factoril enne ostja kohta analüüsi teostamist tarvilik andmeid täpsustada, võtab Factor 

kliendiga ühendust kasutades neid kontaktandmeid, mis klient Ostja faktooringulimiidi taotluse esitamisel andis. 

Sellisel juhul loetakse, et tähtaeg ostja analüüsi teostamiseks algab nõutava lisainfo andmisest Factorile. 

11. Factor teavitab klienti Ostja faktooringulimiidi taotluse tulemusest e-posti teel. 

12. Factori vastus selle kohta, et ta on nõus konkreetse ostjaga seotud müügiarveid faktoorima, ei tähenda, et Factor 

on kohustatud antud ostjaga seotud müügiarveid faktoorima. Kliendi müügiarve faktoorimiseks tuleb sõlmida 

faktooringleping ning tasuda arve faktoorimisega seotud tasud. 

13. Ostja faktooringulimiidi taotlusele keelduva vastuse andmise korral või kui Factori poolt ostjale antav Ostja 

krediidilimiit on väiksem kui kliendi taotletud Ostja faktooringulimiidi summa, Ostja faktooringulimiidi tasu 

kliendile ei tagastata. 

14. Factor kasutab Ostja faktooringulimiidi taotluse esitamisel temale teatavaks saanud andmeid üksnes ostja 

maksevõime analüüsimiseks, võimaliku makseriski hindamiseks ning faktooringlepingu sõlmimiseks vajalike 

toimingute tegemiseks. 

15. Küsimuste korral või kui Ostja faktooringulimiidi taotluse esitamisel tekib probleeme, saab klient pöörduda Factori 

poole kirjalikult e-posti aadressil info[at]factor.ee. 


