
Korduma kippuvad küsimused faktooringprogrammi kohta 
 
 
1. Kas faktooringprogrammiga liitumiseks tuleb ka muude pangateenuste osas hakata SEB 

kliendiks? 
Partner ei pea olema muude teenuste osas SEB klient. Soovi korral maksab SEB avansilise summa 
faktooritud arvete eest partneri arvelduskontole muus pangas Eestis. 
 

2. Mida tuleb teha faktooringprogrammiga liitumiseks? 
Faktooringprogrammiga liitumise eeldus on, et partner aktsepteerib maksetähtaega 95 päeva alates 
arve saamisest ja see on fikseeritud kirjalikus lepingus.  Liitumise soovist teatage oma senisele Eesti 
Energia kontaktile või Eesti Energia finantsosakonda (kontakt Darja Lunina, telefon 46 52 888, 
darja.lunina@energia.ee).  
 
Faktooringlepingu projekti vormistamiseks saatke palun enda kohta ka järgmised andmed:  
 tarnija nimi ja registrikood 
 lepingu allkirjastaja (esindusõigusega isik, tavaliselt juhatuse liige) 
 e-maili kontakt faktooringulepingu küsimustes 
 kas lepingut soovitakse sõlmida digitaalselt või SEB pangakontoris 
 arvelduskonto number (kuhu soovitakse laekumisi - peab olema Eesti pangas) 
 soovitud arvete/raportite kanal – SEB internetipank (kui olete SEB klient) või e-mail 
 Eesti Energia ettevõte, kellega on sõlmitud hankeleping 
 
Kui programmiga liitumise tingimused on täidetud, teavitab Eesti Energia SEB-s meie konkreetset 
kontaktisikut, et partner soovib programmiga liituda. SEB saadab partnerile faktooringlepingu 
tutvumiseks ja allkirjastamiseks. 
 

3. Kas faktooringulepingu sõlmimiseks tuleb minna kohale SEB pangakontorisse? 
Kui partner pole juba SEB klient, peab partneri esindaja ühekordselt isiku tuvastamiseks ja 
dokumendikoopiate tegemiseks pöörduma SEB pangakontorisse. Juhul kui partner juba on SEB 
klient, saab faktooringulepingu sõlmimise protsessi läbi viia elektroonselt. 
 

4. Kas peale faktooringuga liitumist tuleb arvete peal midagi muuta? 
Kõik arved tuleb esitada 95 päeva maksetähtajaga ning arvele tuleb lisada loovutusmärge ehk 
järgmine tekst: „Käesoleva arve aluseks olev nõue on loovutatud AS-ile SEB Liising  ja kõik arvel 
olevad summad tuleb maksta AS-i SEB Liising arvelduskontole EE771010052045861006 AS-is SEB 
Pank. Kogu info, mis on seotud käesoleva arvega, tuleb teatavaks teha AS-ile SEB Liising.” 
 

5. Kas peale faktooringuga liitumist tuleb partneril arved saata ka SEB-sse? 
Arved tuleb saata samamoodi nagu enne faktooringprogrammiga liitumist. Partner ei pea arveid SEB-
sse saatma. Arvete info esitab SEB-sse Eesti Energia peale arve kinnitamist. 
 

6. Mitmendal päeval peale arve esitamist maksab SEB välja avansi arve eest? 
SEB maksab avansi arve eest välja peale seda, kui ostja (Eesti Energia) on arve kinnitanud. Tavaliselt 
võtab see aega umbes 1 nädal alates arve saamisest. 
 

7. Kas faktooringusse peab suunama kõik arved, mis me Eesti Energia ettevõtetele esitame? 
Faktooringu kasutamine ei ole partnerile kohustuslik, kuid kui partner liitub faktooringuga, siis tuleb 
faktooringusse suunata ühe lepingu raames kõik arved, mis partner esitab. 



  
8. Kas faktooringprogrammist on võimalik väljuda? 

Soovi korral võib partner faktooringprogrammist igal ajal väljuda (teenustasusid ei kaasne) ja edasi 
tegutseda ilma faktooringuta või asuda kasutama mõne enda valitud teenusepakkuja 
faktooringteenust. Faktooringprogrammi lõpetamiseks edastage vastavasisuline e-mail Eesti Energia 
finantsosakonda (kontakt Darja Lunina, telefon 46 52 888, darja.lunina@energia.ee).   
 

9. Kas faktooringu tingimused võivad muutuda? 
Faktooringu teenust pakub partneritele AS SEB Liising ning täpsed teenused tingimused sätestatakse 
faktooringulepingus. SEB-l on õigus lepingus sätestatud tingimustel leping üles öelda, muuta 
intressimäära ja avansi tasumisosa suurust.  
 

10. Mul juba on faktooring, mis sellest saab? 
Juhul kui partner juba faktoorib arveid mõne panga kaudu ja soovib seda jätkata, siis selle teenuse 
tingimuste ega tööprotsessi osas midagi ei muutu.  

 


