
Eesti Energia kontserni faktooringprogrammi tutvustus 
 
Pakume oma partneritele võimalust liituda Eesti Energia kontserni võtmetarnija faktooringprogrammiga. 
Programmi raames pakub AS SEB Liising („SEB“) Eesti Energia kontserni valitud partneritele 
faktooringfinantseerimist. Programmiga liitudes on partneril võimalik saada Eesti Energia kontsernile 
esitatud arvete eest avanss enne maksetähtaega.  
 
Faktooringprogrammi eelised partneri jaoks 
 Kiiremad laekumised ja väiksemad nõuded ostjate vastu (avanss makstakse partnerile kohe peale 

arve kinnitamist ostja poolt, tavaliselt umbes 1 nädala jooksul arve saamisest) 
 Faktooringu intressimäär ei sõltu partneri krediidiriskist ega -limiitidest pangas  
 Väiksem vajadus kaasata arvelduskrediiti või muud laenu 
 Madalam finantskulu 
 
Faktooringu skeem 
 

 
 
Faktooringu pakkumine Eesti Energia partnerile 
 

Faktooringu pakkuja AS SEB Liising 

Püsitasu (aastas) 100 EUR 

Intressimäär (aasta kohta) 0,87% + 3 kuu EURIBOR aasta kohta (kuid mitte vähem kui 0%) 
Väljamaksed faktooringlepingu 
alusel 

Avanss 99% arve summast 1-2 tööpäeva jooksul peale arve 
kinnitamist ostja poolt, ülejäänud 1% maksetähtajal (miinus 
faktooringu kulud) 

 
 Faktooringu kulu SEB-le tasub partner. Faktooringu hind on kõigile meie partneritele sama.  
 Kulude kohta esitab SEB partneritele arve (üks kord kuus, eelmise kuu kohta). 
Vaata näidet faktooringu väljamaksete ja intressikulu arvutuse kohta. 
 
Faktooringuga liitumine 
Faktooringprogramm on avatud Eesti Energia võtmetarnijatele, kes esitavad hankelepingu kohaselt arveid 
maksetähtajaga 95 päeva alates arve saamisest (kuid avansiline makse partnerile tehakse kohe, kui ostja 
on arve kinnitanud). 
 
Faktooringteenuse pakkuja on AS SEB Liising. Programmiga liitumiseks peab partner sõlmima SEB-ga 
faktooringlepingu, kus sätestatakse täpsed teenuse tingimused. SEB jätab endale õiguse keelduda 
konkreetse partneriga lepingu sõlmimisest (nt juhul kui partneril on maksehäired) ning neil on õigus 
lepingus sätestatud tingimustel leping üles öelda, muuta intressimäära ja avansi tasumisosa suurust.  
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Faktooringprogrammiga liitumiseks või lisainfo saamiseks pöörduge oma senise Eesti Energia kontakti 
poole või Eesti Energia finantsosakonda (kontakt Darja Lunina, telefon 46 52 888, 
darja.lunina@energia.ee). 
 
Faktooringprogrammis osalevad Eesti Energia üksused 
Programmi raames saab faktooringusse suunata arved, mida partner esitab järgmistele Eesti Energia 
ettevõtetele: 

 Eesti Energia AS 
 Enefit Power AS 

 Enefit Solutions AS 
 Elektrilevi OÜ 

 Enefit Connect OÜ  

 Enefit Green AS 

 Narva Soojusvõrk AS 

 Enefit Wind OÜ 

 


