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UAB „SME Finance“ grupp  
Faktooringulepingu Krediidikindlustuse tingimused  
 
Kehtivad alates 17. oktoober 2022. 
 
Käesolevad, UAB SME Finance (registrikood 304254910, registrijärgne asukoht Antano Tumėno g. 4-15, LT–01109 
Vilnius, Leedu Vabariik, mis on registreeritud Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris), UAB SME Loans 
(registrikood 305484387, registrijärgne asukoht Antano Tumėno St. 4, LT–01109 Vilnius, Leedu Vabariik, mis on 
registreeritud Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris), UAB SME Credit (registrikood 304940973, registrijärgne 
asukoht Antano Tumėno St. 4, LT–01109 Vilnius, Leedu Vabariik, mis on registreeritud Leedu Vabariigi juriidiliste 
isikute registris), UAB SME Capital, (registrikood 304703440, registrijärgne asukoht Antano Tumėno St. 4, LT–01109 
Vilnius, Leedu Vabariik, mis on registreeritud Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris), UAB SME Capital 2 
(registrikood 305209590, registrijärgne asukoht Antano Tumėno St. 4, LT–01109 Vilnius, Leedu Vabariik, mis on 
registreeritud Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris), UAB SME Captial 3, (registrikood 305228886, registrijärgne 
asukoht Antano Tumėno St. 4, LT–01109 Vilnius, Leedu Vabariik, mis on registreeritud Leedu Vabariigi juriidiliste 
isikute registris), edaspidi „Grupi ettevõtted“, Krediidikindlustuse üldtingimused (edaspidi „CI Tingimused“) 
kohalduvad  klientide suhtes (edaspidi „Klient“), kes on sõlminud Grupi ettevõttega Faktooringulepingu, milles on 
kokkulepitud Krediidikindlustuse kohaldamises (Finantseerija kindlustuspoliisi alusel). Kui käesolevad CI Tingimused 
on Kliendile kohalduvad, siis need on Faktooringulepingu lahutamatu osa. Grupi ettevõtet ja Klienti nimetatakse 
edaspidi koos Pooled ning eraldi Pool. 
 
 
1. SELGITUS 
1.1. Käesolevad CI Tingimused kehtivad, kui Pooled on Faktooringulepingus kokkuleppinud Krediidikindlustuse 

kohldamises. 
1.2. Faktooringlulepingus ja käesolevates CI Tingimustes defineeritud mõisteid kasutatakse edaspidi suure 

algustähega ja kasutatakse määratletud tähenduses, kui kontekst ei eelda teistsugust tõlgendust. 
1.3. Sõltuvalt kontekstist võivad Faktooringulepingus ja käesolevates CI Tingimustes ainsuses kasutatavad 

mõisted tähendada mitmust ja mitmuses kasutatavad mõisted võivad tähendada ainsust. 
1.4. Faktooringulepingu ja/või käesolelvate CI Tingimuste osade ja punktide pealkirjad on mõeldud 

Faktooringulepingu ja/või käesolevate CI Tingimuste mugavamaks kasutamiseks ning neile ei või tugineda 
Faktooringulepingu ja/või käesolevate CI Tingimuste tõlgendamisel. 
 

2. KREDIIDIKINDLUSTUSE TINGIMUSED 
 

2.1. Krediidikindlustuse teenusepakkuja (edaspidi „Kindlustusandja“) on valitud ühepoolselt Finantseerija poolt. 
Kliendi soovil ning Finatseerija ühepoolsel otsusel võidakse esitada iga Kindlustusandja tingimuste ja nõuete 
täielik info. Finantseerija on iga sellise Krediidikindlustuse poliisi tõeline ja lõplik omanik ning jätab endale 
õiguse tsenseerida kohalduvaid Krediidikindlustuse tingimusi osas selliselt, et kaitsta Finantseerija mistahes 
äriliselt tundlikku teavet. 

2.2. Kui Faktooringulepingu Eritingimustes on kokkulepitud Krediidikindlustuse kohaldamises, siis 
Faktooringulepingu kehtivuse ajal Finantseerijale loovutatud Ostja võlgnevus(ed) (võlad) müüdud kaupade 
ja osutatud teenuste eest (regressinõudeta) on kindlustatud tasumata jätmise riski eest (Finantseerija 
kindlustuspoliisi alusel), mis tekib Ostja maksejõuetuse või pikaajalise maksehäire tõttu. 

2.3. Krediidikindlustust kohaldatakse ainult Finantseerijale loovutatud Ostja võlgnevuse suhtes. Kindlustatud osa 
moodustab kuni 90 protsenti Ostja võlgnevusest, mis loovutatakse Finantseerijale. Igal juhul vastutab Klient 
Finantseerija ees loovutatud nõude selle osa eest, mida kindlustus ei kata ja/või mille eest kindlustushüvitist 
ei ole välja makstud (Kliendi vastutus).  

2.4. Krediidikindlustust kohaldatakse Kliendi poolt loovutatud Ostja võlgnevuse(te) suhtes järgmistel juhtudel:  
2.4.1 Ostja tegutseb kindlustatud riikide territooriumil ja kaup on Ostjale tarnitud või teenused on 

Ostjale osutatud kindlustuskaitse kehtivuse ajal;  
2.4.2 maksimaalse maksetähtaja nõudest on kinni peetud;  
2.4.3 Arvest tulenevad nõudeõigused on Finantseerijale üle antud hiljemalt 7 (seitse) päeva enne 

algset kuupäeva, mil Ostja peab Lepingu alusel oma võla tasuma;  
2.4.4 kui Ostja asub Saksamaal, Madalmaades või Belgias, jääb Kliendi ja Ostja vahelise Lepingu 

alusel tarnitud kauba omandiõigus Kliendile kuni kauba üleandmiseni;  
2.4.5 Faktooringulepingu ja Krediidikindlustuse tingimused on täidetud; 
2.4.6 Arve, mille alusel Ostja kohustus/võlgnevus tekkis, on väljastatud hiljemalt 30 (kolmekümne) 

kalendripäeva jooksul pärast kaubate tarnimist ja teenuste osutamist vastavalt Lepingule. 
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2.5. Krediidikindlustuse kindlustuskaitse kehtib võlgnevuse (krediidi) tasumata jätmise korral, mille põhjuseks on 
Ostja Maksejõuetus või Pikaajaline maksehäire. 

 
2.6. Krediidikindlustuse kindlustuskaitse ei kehti järgmistel juhtudel: 

 
2.6.1. kui Ostja on a) eraisik, b) Kliendiga seotud üksus või c) avaliku sektori hankija või d) Kliendile 

teadaolevalt tarnepäeva seisuga maksejõuetu. 
2.6.2. kui a) loovutatud võlgnevus tuleneb Lepingust, mille kohaselt tuleb makse teha enne tarnimist; b) 

võlgnevuse summa on väiksem kui 1000 eurot või muu kindlustustingimustes sätestatud summa; 
c) Klient ei täida mõnda Lepingu või Faktooringulepingu tingimust; d) kindlustuslepingu tingimuste 
kohaselt ei või võlgnevust loovutada; e) võlgnevuse suhtes kehtivad kolmandatele isikutele antud 
õigused (sealhulgas täitmise tagatised) või f) võlgnevuse moodustavad viivised või 
leppetrahvid/kahjud. 

2.6.3. kui loovutatud võlgnevus tuleneb tarnetest, a) mille Klient on Ostjale teinud pärast teadet, et 
kindlustuskaitse ei kehti; (b) mille Klient on teinud Ostjale, kes raskuste tõttu ei täida oma kohustusi, 
või Ostjale, kes võib olla võimetu võlgnevust tasuma; või c) mis tehti kohaldatavaid õigusakte või 
Lepingu tingimusi rikkudes. 

2.6.4. kui loovutatud võlgnevus on vaidlustatud. 
2.6.5. mis tahes kahjude suhtes, mis on tekkinud valuutakursside kõikumise tõttu. 
2.6.6. mis tahes maksete/võlgnevuste suhtes, mis on tingitud a) poliitilisest arengust, b) 

loodusõnnetusest, c) tuumaõnnetusest, d) sõjast, e) seadusandlike asutuste või haldusasutuste 
otsustest või vastavatest rakendatud meetmetest. 

2.6.7. muudel kindlustustingimustes sätestatud juhtudel. 
 
2.7. Krediidikindlustuse kindlustuskaitset kohaldatakse kooskõlas muude Üldtingimustega, Poolte kirjalikult 

kokklepitud Eritingimustega ja Finantseerija konkreetse kindlustuspoliisiga. 
2.8. Kõik juhtumid peavad olema kooskõlas kohalduvate CI Tingimustega, kindlustuspoliisiga ja teiste 

kindlustustingimustega, mis prevaleerivad Faktooringulepingu tingimuste ees.  
2.9. Kui Kindlustusandja keeldub kindlustushüvitise või selle osa maksmisest Finantseerijast sõltumatute 

asjaolude tõttu või kui osa Finantseerijale üle antud Ostja võlgnevusest on kindlustamata, kohustub Klient 
täitma Arvetest tulenevad Ostja täitmata (puudulikult täidetud) kohustused ning tasuma tähtaja ületanud 
Arvete kohased summad Finantseerijale 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast Finantseerija vastavat nõuet. 
Klient on kohustatud tasuma omavastutuse summa ja hüvitama kõik Finantseerija kahjud, mida 
Krediidikindlustus ei kata. Käesolev säte ei mõjuta Kliendi vastutuse kohaldamist. Käesolev säte kehtib 
sõltumata sellest, kas Pooled on Faktooringulepingus kokku leppinud Kliendi vastu suunatud regressiõiguse 
kohaldamises või mitte.  

2.10. Kliendil on õigus katta Ostja võlgnevus Finantseerija ees mis tahes summas enne, kui Finantseerija esitab 
Kindlustusandjale avalduse kindlustushüvitise saamiseks Ostja tähtaja ületanud võlgnevuse eest. Klient 
kinnitab, et sellisel viisil Ostja võlgnevuse katmisega ei teki Kliendil õigusi kindlustushüvitistele või muudele 
Kindlustusandjalt saadud maksetele. 

2.11. Kahtluste vältimiseks sätestakse, et  Klient lõplikult ja täielikult vastutab, et iga Arve oleks kooskõlas ja järgiks 
kehtivaid CI Tingimusi ja Finantseerija kindlustuspoliisi 
 

3. KREDIIDIKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSTE MUUTMINE 
 
3.1. Finantseerijal on õigus käesolevaid CI Tingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest Kliendile 30 

(kolmkümmend) päeva ette Kliendi Faktooringulepingus märgitud e-posti aadressil. Kliendi mittenõustumisel 
CI tingimuste muudatustega on Kliendil õigus Faktooringuleping lõpetada vastavalt Faktooringulepingu 
tingimustes sätestatule. 


