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JÄRELMAKSULEPINGU TEENUSETINGIMUSED  

 

02.01.2019 

I Mõisted 

Faktoor  

ESTO AS (registrikood: 14180709; aadress: Tornimäe 2, Tallinn, 15010), 
kellele Müüja on loovutanud Järelmaksulepingust tulenevad nõuded Ostja vastu 
ning kes teostab neist tulenevaid õigusi (muu hulgas nõude sissenõudmise 
õigust).  

Hinnakiri Käesolevate Järelmaksulepingu Teenustingimuste lisaks olev hinnakiri 

Intress  Ostja poolt Faktoorile Järelmaksulepingu ja Maksegraafiku alusel makstav tasu 
Krediidisumma kasutamise eest. Intressi arvutatakse Järelmaksulepingus 
sätestatud määra alusel Krediidisummalt. Järelmaksulepingus sätestatud 
intressimäär kujutab endast fikseeritud aastamäära. 

Järelmaksuleping  Müüja, Ostja ja Faktoori vahel Süsteemi vahendusel sõlmitav Järelmaksuleping 
Kauba järelmaksuga omandamiseks. Järelmaksulepingu lahutamatuks osaks on 
Järelmaksulepingu Teenusetingimused, Hinnakiri ja Kliendiandmete Töötlemise 
Põhimõtted, mille kehtivad versioonid on kättesaadavad Faktoori veebilehel.  

Jääkmaksumus  Ostja poolt kasutusel olev krediidisumma, mille arvutamiseks lahutatakse 
Kauba maksumusest tehtud Sissemakse ja igakuised põhiosamaksed (st 
Maksegraafikust nähtuv osamakse osa, mille ulatuses tehakse Jääkmaksumuse 
tagasimakse).  

Kaup  Järelmaksulepingus sisalduva või Järelmaksulepinguga finantseeritava 
müügilepingu esemeks olev asi või teenus.  

Kauba maksumus  Kauba hind koos käibemaksuga. Hinna sisse arvestatakse ka kulleri- või 
veokulud, kui Ostjat pole vastupidisest teavitatud.  

Krediidisumma  Ostjale Kauba omandamiseks võimaldatav tarbijakrediit (järelmaks), mille 
Ostja kohustub krediidisumma tagasimaksetena tagastama/tasuma 
Järelmaksulepingus toodud tingimustel koos kõrvalkuludega Müüja asemel 
Faktoorile.  

Krediidi kogukulu  Krediidi brutosumma ehk Järelmaksulepingu alusel tasumisele kuuluva 
Sissemakse, Osamaksete (sh intressi, lepingutasu ja haldustasu) ja kõikide 
muude kulude summa koos käibemaksuga (Järelmaksulepingu sõlmimise aja 
seisuga).  

Krediidikulukus määr  Krediidi kogukulu, mis on väljendatud aastase protsendimäärana kasutusse 
võetud krediidisummast ja mille väärtus on toodud Järelmaksulepingus.  

Maksegraafik  Ostja ja Müüja vahel kokkulepitud kord Sissemakse ja järgnevate Osamaksete 
tasumiseks, maksete suurused ja maksete tegemise tähtpäevad, mis on lisatud 
Järelmaksulepingule ning mis on Süsteemi vahendusel Ostjale kättesaadav.  

Muud tasud ja kulud  Faktoori tasud, mille määrad on kehtestatud Hinnakirjas, Osamakse(te) 
tasumisega viivitamise ning Järelmaksulepingust taganemise korral, tasu e-
posti või SMS-i teel saadetud meeldetuletuskirja eest, tasu posti teel saadetud 
meeldetuletuskirja eest, tasu e-posti või posti teel Faktoori poolt saadetud 
Järelmaksulepingust taganemise teatise eest, inkasso menetluse tasu ja muud 
Hinnakirjas fikseeritud tasud, samuti muud Ostja huvides teostatud vajalike 
toimingute teostamise tegelikud kulud.  

Müüja  Faktooriga koostöölepingu sõlminud isik, kes müüb Ostjale Kauba. Müüja on 
määratud Järelmaksulepingus. 
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Ostja  Isik, kes omandab Järelmaksulepingu alusel Müüjalt Kauba ning kohustub selle 
eest tasuma Järelmaksulepingus sätestatud tingimustel ja korras.  

Osamakse  Vastavalt Maksegraafikule tasumisele kuuluv Jääkmaksumuse igakuine 
tagasimakse, millele lisandub perioodi peale jaotatud lepingutasu, igakuine 
intress ning igakuine haldustasu vastavalt Järelmaksulepingus sätestatule. 

Sissemakse  Ostja poolt Järelmaksulepingu alusel Müüjale tasutav esimene 
maksegraafikujärgne osamakse. Sissemakse võib olla graafikujärgselt ka 0.  

Süsteem Faktoori poolt kasutatav infotehnoloogiline lahendus, mille vahendusel 
sõlmitakse Järelmaksuleping. 

Teenustingimused Käesolevad Järelmaksulepingu teenustingimused. 

Viivis Rahalise kohustuse täitmisega (sh Osamaksete tasumisega) viivitamise korral 
Ostja poolt tasumisele kuuluv viivisintress Hinnakirjas sätestatud määras. 
Lisaks intressile ning viivisele on Faktooril õigus nõuda Ostjalt viivist ületava 
kahju ning kulude hüvitamist. Viivist ei arvestata Intressilt. 

 

II Üldsätted 

1. Järelmaksulepingu alusel ning selles sätestatud tingimustel müüb Müüja Ostjale Kauba ning Ostja kohustub selle eest 
tasuma Faktoorile vastavalt Järelmaksulepingule (sh Maksegraafikule).  

2. Järelmaksulepingu alusel Müüja poolt Ostjale antavaks krediidiliigiks on järelmaks (tarbijakrediit asja omandamiseks või 
teenuse osutamiseks).  

3. Ostja võtab Krediidisumma kasutusse tervikuna pärast Järelmaksulepingu sõlmimist. 
4. Käesolevad Teenusetingimused on Järelmaksulepingu lahutamatuks osaks. Vastuolude korral Teenusetingimuste ja 

Järelmaksulepingu tingimuste vahel lähtutakse Järelmaksulepingust. Lisaks Teenusetingimustele kohaldatakse 
Järelmaksulepingule kehtivat Hinnakirja ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid.   

5. Lisaks punktis II.4 loetletud tingimustele kohalduvad Kauba müügile Müüja poolt kehtestatud ja Järelmaksulepingu 
sõlmimise hetkel kehtivaid täiendavad tingimused ulatuses, milles need ei ole punktis II.4 loetletud tingimustega vastuolus.  

6. Järelmaksulepingu sõlmimisega ja Järelmaksulepingu muutmisega kinnitab Ostja, et ta on tutvunud ja nõustub kehtivate 
Teenusetingimustega, Hinnakirjaga ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetega. Kehtivad Teenusetingimused, Hinnakiri ja 
Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on kättesaadavad Faktoori veebilehel www.esto.ee.  

7. Järelmaksulepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.  

  

III Üldsätted 

1. Müüja annab Kauba Ostjale üle kohe pärast Järelmaksulepingu sõlmimist Müüja asukohas, interneti teel sõlmitud 
Järelmaksulepingu puhul vastavalt kokkuleppele kas Müüja või Ostja asukohas või muus kokkulepitud kohas. Koos Kaubaga 
annab Müüja Ostjale üle ka Kauba juurde kuuluvad dokumendid ja kasutusjuhised ning muud päraldised ning teavitab 
vajadusel Ostjat täiendavalt Kauba sihtotstarbelisest kasutamisest. Kui Müüja annab Kaubale garantii, annab Müüja Ostjale 
täiendavalt üle ka garantiidokumendid ja -tingimused. 

2. Kauba Ostjale üleandmise hetkest vastutab Ostja Kauba korrashoiu ja säilimise tagamise ja heaperemeheliku kasutamise 
eest ning kannab kõik Kauba korrashoiu, säilimise ja kasutamisega seotud kulud ning riisiko. 

3. Kauba vastuvõtmisel on Ostja kohustatud koheselt Kaupa kontrollima Kauba vastavuse ning ilmsete puuduste 
väljaselgitamise eesmärgil. 

4. Kauba omandiõigus läheb Ostjale üle pärast viimase Osamakse ning kõigi muude Järelmaksulepingu alusel tasumisele 
kuuluvate maksete tasumist (omandireservatsioon), va Teenusetingimuste punktides III.5 ja III.6 nimetatud juhtudel. 
Makse loetakse tasutuks alates vastava summa laekumisest Faktoori pangakontole. 

5. Teenusetingimuste III peatükki ei kohaldata Kaubale, mille objektiks on teenused selles osas, milles see ei ole olemuslikult 
võimalik. 

6. Kui Kaubaks on sõiduk, antakse selle omandiõigus Ostjale üle Järelmaksulepingu sõlmimisel. 
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IV Ostja kinnitused 

 
1. Ostja kinnitab, et ta on teadlik, et Müüja on Faktoorile loovutanud kõik Järelmaksulepingust tulenevad nõuded, sealhulgas 

Ostja vastu tekkinud Osamaksete ja muude Järelmaksulepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete tasunõuded ning 
tasunõuete kõrvalnõuded (eelkõige Viivise ning tasumise kohustuse rikkumisest tekkivad kahju hüvitamise nõuded).  

2. Ostja on teadlik ja nõustub, et Järelmaksulepingu alusel tehtavad maksed loetakse täidetuks ainult nende täitmise korral 
Faktoorile. Faktoor väljastab Ostjale igakordse e-arve, mis põhineb Maksegraafikul ning Maksegraafikus kajastamata 
igakordsel muul Järelmaksulepingu kohaselt tasumisele kuuluval summal. Ostja kohustub edastama Müüjale teabe enda 
Eestis tegutsevas krediidiasutuses avatud konto osas (so konto numbri ja krediidiasutuse nime) ja tellima e arve läbi 
vastava krediidiasutuse. Ostja saab võimalusel leppida kokku Faktooriga maksmise püsikorralduse abil läbi Faktoori 
veebilehe.  

3. Ostja kinnitab, et ta: 
3.1. on täisealine isik ning Järelmaksulepingu sõlmimine vastab tema krediidivõimele;  
3.2. on saanud kätte Järelmaksulepingu osas õigusaktidega nõutava teabe enne Järelmaksulepingu allkirjastamist, sh 

Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe sõlmitava Järelmaksulepingu osas, teda on lepingueelselt nõustatud 
või pakutud selleks võimalust ning ta on tutvunud Järelmaksulepingu tingimuste, Teenusetingimuste, Hinnakirja ja 
Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetega ja ta nõustub nendega;  

3.3. ei ole esitanud ning ei esita Müüjale ega Faktoorile valeandmeid ega -dokumente;  
3.4. esitab Müüja või Faktoori nõudmisel oma 6-12 kuu sissetulekuid tõendava tõendi (panga poolt kinnitatud 

kontoväljavõtte);  
3.5. on teadlik, et Faktoor väljastab Ostjale ainult e-arveid ja võimalusel saab kokku leppida Faktooriga maksmise 

püsikorralduse abil läbi Faktoori veebilehe;  
3.6. teavitab Müüjat ja Faktoori punktis V.8 nimetatud asjaoludest; 
3.7. on teadlik, et hoolimata nõuete loovutamisest Faktoorile vastutab Kauba vastavuse eest Müüja, mistõttu kõik Kauba 

puudusi puudutavad teated tuleb esitada Müüjale, ning et Faktoor ei vastuta ei Kauba puuduste ega vastavasisuliste 
teadete edastamise eest.  

3.8. tal ei esine Järelmaksulepingu sõlmimiseks erakorralist vajadust, sõltuvussuhet või kogenematust.  
4. Ostja kinnitab, et Müüja või Faktoor on teda hoiatanud, et Osamaksete või muude tasude kohasel tasumata jätmisel võivad 

olla Ostja jaoks tõsised negatiivsed tagajärjed (nt sissenõude pööramine Ostja varale) ning selline teguviis võib raskendada 
Ostja poolt krediidi saamist tulevikus.  

5. Ostjal on kohustus tasuda Faktoorile Järelmaksulepingu täitmisega, muutmisega või lõpetamisega seonduvalt Muud tasud 
ja kulud.  

6. Ostjal on õigus saada viivitamata teavet tema krediidivõimelisuse hindamiseks kasutatud andmete kohta.  

  

V Lepingupoolte õigused ja kohustused 

1. Faktooril on õigus nõuda ning Ostja kohustub tasuma Osamakseid ning muid Järelmaksulepingu alusel tasumisele kuuluvaid 
makseid ja tasusid vastavalt Järelmaksulepingule (sh Maksegraafikule). Ostja on kohustatud tasuma Järelmaksulepinguga 
sätestatud Osamakseid ning muid Järelmaksulepingu alusel tasumisele kuuluvaid makseid ka juhul, kui Kaup on peale selle 
üleandmist Ostjale, kuid enne viimase Osamakse tasumist, hävinud, kahjustunud või kaotsi läinud, sõltumata sellest, kas 
Ostja vastutab Kauba hävimise, kahjustumise või kaotsimineku eest. Järelmaksulepingust tulenevate maksekohustuste 
nõuetekohase täitmise kohustust ei mõjuta arve väljastamine Faktoori poolt või selle kättesaamine Ostja poolt. Kui Ostja 
poolt tasutud summadest ei piisa kõigi Ostja kohustuste täitmiseks, siis loetakse, et täitmine on toimunud esmalt võla 
sissenõudmiseks tehtud kulutuste, seejärel krediidisumma tagasimaksete, kolmandaks juba sissenõutavaks muutunud 
Intressi ning lõpuks Viivise, leppetrahvide ja muude tasude ning kulude katteks.  

2. Faktooril on õigus Järelmaksulepingust tulenevaid nõudeid Ostja vastu edasi loovutada. Faktoor teavitab Ostjat nõude 
loovutamisest vastavalt võlaõigusseaduse regulatsioonile.  

3. Teenusetingimuste punktis III.4 nimetatud tingimuse saabumiseni (so Kauba omandiõiguse Ostjale üleminekuni) on Müüjal 
õigus Kauba omandiõigus üle anda Faktoorile tingimusel, et vastava üleandmise tehinguga ei välistata ega piirata Kauba 
omandiõiguse üleminekut Ostjale pärast viimase Osamakse ning kõigi muude Järelmaksulepingust tulenevate kohustuste 
täitmist. Müüja teavitab Ostjat käesolevaga Kauba omandiõiguse ülekandmisest Faktoorile.  

4. Müügigarantiist, Järelmaksulepingust ja seadusest tulenevaid Kaupa puudutavaid kohustusi, sealhulgas neid, mis 
tõusetuvad seoses Kauba lepingutingimustele mittevastavusega, täidab Müüja. Kui Müüja rikub Järelmaksulepingus 
sisalduvat või Järelmaksulepinguga finantseeritavat müügilepingut, eelkõige kui Kaup ei vasta müügilepingu tingimustele, 
võib Ostja oma müügilepingust või seadusest tulenevad nõuded esitada Müüja vastu. Ostja on kohustatud Müüjat Kauba 
lepingutingimustele mittevastavusest teavitama kahe kuu jooksul pärast seda kui Ostja sai mittevastavusest teada. Kui 
Müüja ei täida Kauba üleandmise kohustust või kui Kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele ning Müüja on õigustamatult 
keeldunud õiguskaitsevahendite rahuldamisest, võib Ostja Järelmaksulepingust taganeda vastavalt peatükile VII. Ostjal ei 
ole õigust Järelmaksulepingu kohaselt tasumisele kuuluvaid nõudeid tasaarvestada oma nõuetega Faktoori või Müüja vastu.  
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5. Ostja ei või Järelmaksulepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi kolmandatele isikutele üle anda.  
6. Ostja kohustub tagama Kauba säilimise kogu Järelmaksulepingu kehtivuse jooksul kuni kõigi Järelmaksulepingust 

tulenevate kohustuste kohase täitmiseni seisundis, milles see oli Kauba Ostjale üleandmise hetkel, arvestades Kauba 
sihtotstarbelisest kasutamisest tingitud loomulikku ja tavapärast kulumist.  

7. Ostja ei või kuni kõigi Järelmaksulepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete tasumiseni ning Kauba omandiõiguse Ostjale 
üleminekuni Kaupa käsutada või ükskõik millisel viisil koormata.  

8. Lisaks Müüja teavitamisele kohustub Ostja Järelmaksulepingu kehtivuse perioodil viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie 
(5) kalendripäeva jooksul teavitama Faktoori kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Müüja poolsest 
Järelmaksulepingus sisalduva või sellega finantseeritava müügilepingu rikkumisest, Kauba kahjustumisest, osalisest või 
täielikust hävinemisest või kaotsiminekust, või asjaoludest ning sündmustest, mis võivad takistada või muuta võimatuks 
Järelmaksulepingust tulenevate Ostja kohustuste nõuetekohase täitmise.  

9. Faktooril on volitus Müüja esindajana esitada Ostjale kõiki Järelmaksulepinguga seotud tahteavaldusi.  
  

VI Vastutus ja leppetrahv 

1. Järelmaksulepingu osapool vastutab kahju eest, mis ta on teisele Järelmaksulepingu osapoolele tekitanud oma kohustuse 
täitmata jätmise või mittekohase täitmisega tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Faktoor ei vastuta kaudsete kahjude eest 
(sh saamata jäänud tulu). Faktoor välistab õigusaktidega lubatavas maksimaalses ulatuses enda vastutuse kahju eest, 
mille on põhjustanud:  
1.1. kolmandad isikud, sh Faktoori vahendusel osutatud teenuste või edastatud teabe läbi;  
1.2. Faktoori infosüsteemide toimimise tõrked;  
1.3. Faktoori poolne teavitamiskohustuse mittekohane täitmine;  
1.4. Faktoori teadmatus isiku õigus- või teovõime piiratusest või otsusevõimetusest.  

2. Ostja vastutab täielikult ja tingimusteta Kauba säilimise ja korrasoleku eest alates Kauba vastuvõtmise hetkest kuni 
Järelmaksulepingu lõppemise või lõpetamiseni. Kauba väljaminek Ostja valdusest, hävimine, kaotsiminek, kahjustumine 
või muu samalaadne juhtum ei vabasta Ostjat vastutusest ja Järelmaksulepingujärgsete kohustuste täitmisest.  

3. Kui mõni Ostja poolt Teenusetingimuste punktis IV.3 antud kinnitus (va punktis IV.3.7 või IV.3.8 antud kinnitus) ei vasta 
tõele või kui Ostja rikub Teenusetingimuste punktis V.7 või IX.3 sätestatud kohustusi, on Ostjal kohustus tasuda Faktoorile 
leppetrahvi Hinnakirjas sätestatud määras.  

4. Leppetrahvi maksmine ei vabasta Ostjat rikutud kohustuse või muu Järelmaksulepingu järgse kohustuse täitmisest ega 
võta Faktoorilt õigust Järelmaksuleping sama rikkumise eest Järelmaksulepingus sätestatud alusel või õigusaktides 
sätestatud muul alusel ennetähtaegselt üles öelda.  

  

VII Lepingu muutmine, ennetähtaegne ülesütlemine, lõppemine ja 
lepingust taganemine 

1. Järelmaksulepingut võib muuta kokkuleppel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kusjuures Faktoor on Müüja 
tagasivõtmatu volituse alusel volitatud Järelmaksulepingut muutma Müüja esindajana järelmaksu tingimuste osas. Faktooril 
ja Ostjal on õigus ilma Müüjaga kooskõlastamata sõlmida kokkuleppeid Järelmaksulepingu muudatuste osas, mis on seotud 
Faktoorile loovutatud Järelmaksulepingust tuleneva nõudeõiguse täitmisega.  

2. Faktooril on õigus Järelmaksulepingu Teenusetingimusi, Hinnakirja ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted ühepoolselt 
muuta, teavitades Ostjat sellistest muudatustest Faktoori veebilehe www.esto.ee kaudu või muul viisil vähemalt 30 
(kolmkümmend) päeva ette, kui õigusaktidest ei tulene teisiti. Juhul kui Ostja ei nõustu selliste muudatustega, on Ostjal 
õigus Järelmaksuleping kõnealuse etteteatamistähtaja jooksul vastavalt käesolevates tingimustes sätestatud korrale üles 
öelda. Kui Ostja Järelmaksulepingut eelpooltoodud tähtaja jooksul üles ei ütle, siis loetakse, et Ostja on tervikuna 
aktsepteerinud kõik muudatused.  

3. Faktooril on õigus ühepoolselt ilma etteteatamistähtajata muuta Järelmaksulepingu Teenusetingimusi, Hinnakirja ja 
Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted Ostja jaoks soodsamas suunas või juhul, kui seda nõuab kohalduv õigus või pädev 
järelevalveasutus, teavitades Ostjat sellistest muudatustest viivitamatult Faktoori veebilehe www.esto.ee kaudu või mõnel 
muul viisil.   

4. Järelmaksuleping lõpeb Ostja poolt Järelmaksulepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmisega, Järelmaksulepingust 
taganemisega või Järelmaksulepingu ülesütlemisega.  

5. Ostjal on õigus taganeda Järelmaksulepingus sisalduvast või Järelmaksulepinguga finantseeritavast müügilepingust põhjust 
avaldamata 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Sellisel juhul loetakse Ostja taganenuks ka Järelmaksulepingus 
sisalduvast tarbijakrediidilepingust. Ostjal on õigus taganeda Järelmaksulepingus sisalduvast tarbijakrediidi lepingust 
põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates Järelmaksulepingu sõlmimisest ning Ostja loetakse taganenuks ka sellega 
seonduvast müügilepingust, kui Ostja ei ole otseselt väljendanud teistsugust tahet. Taganemisõiguse kasutamiseks esitab 
Ostja Müüjale ja Faktoorile taganemisavalduse e-kirja või posti teel Järelmaksulepingus märgitud aadressil 
eelpoolnimetatud tähtaja jooksul. Järelmaksulepinguga seonduvast müügilepingust taganemise korral peab Ostja Müüjale 
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tagastama Kauba või hüvitama selle väärtuse. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Ostja olema Kauba pakendi avanud 
ettevaatlikult ja selliselt, et Kauba pakend ei ole kahjustunud. Ostja peab Kauba tagastama 30 kalendripäeva jooksul pärast 
seda, kui ta on saatnud Järelmaksulepingust taganemise avalduse, vastasel korral loetakse, et Ostja ei ole 
Järelmaksulepinguga seonduvast müügilepingust taganenud. Järelmaksulepingus sisalduvast tarbijakrediidilepingust 
taganemise korral peab Ostja tasuma Faktoorile kasutusse võetud krediidisumma ning maksmise kuupäevaks kogunenud 
intressi hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui ta on saatnud Järelmaksulepingust taganemise avalduse, 
vastasel juhul loetakse, et Ostja ei ole Järelmaksulepingust taganenud. Juhul, kui Ostja taganeb Järelmaksulepinguga 
seonduvast müügilepingust ja tagastab Kauba ning sellega seoses loetakse Ostja taganenuks ka tarbijakrediidilepingust, 
tasub/tagastab Faktoorile kasutusse võetud krediidisumma Ostja eest Müüja (tagastamisele kuuluva Kauba müügihinna 
arvelt). Järelmaksulepingust taganemine toimub Ostja kulul ning Ostja on kohustatud hüvitama Müüjale Kauba tagastamise 
tavalised kulud, võttes arvesse õigusaktidest tulenevaid imperatiivseid piiranguid.  

6. Müüjapoolse Järelmaksulepingu rikkumise korral võib Ostja kasutada võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid. 
Müüjapoolse rikkumise tõttu ei või Ostja endapoolse kohustuse täitmisest Faktoorile keelduda, välja arvatud seaduses 
imperatiivselt sätestatud juhul. Kui Ostjal on seadusest tulenev õigus öelda üles kestvatele sooritustele suunatud teenuse 
osutamise leping (nt raviplaanil põhinev tervishoiuteenuse leping), siis peab Ostja jätkama osutatud teenuste eest tasumist, 
kuid ei pea tasuma pärast ülesütlemist Müüja poolt veel teostamata teenuste eest ning võib Faktoorilt Müüja esindajana 
taotleda Järelmaksulepingu alusel tasumisele kuuluvate viimaste maksete kehtetuks tunnistamist summas, mis vastab 
osutamata teenuste väärtusele, millest on maha arvatud Müüja poolt teenuse osutamiseks juba kantud kulud. Kui Müüja 
ei täida Kauba üleandmise kohustust või kui Kaup ei vasta lepingutingimustele ning Müüja on õigustamatult keeldunud 
Ostja õiguskaitsevahendite rahuldamisest, võib Ostja Järelmaksulepingust taganeda.  

7. Faktoor võib Järelmaksulepingu ennetähtaegselt üles öelda ka juhul, kui Ostja poolt Teenusetingimuste punktis IV.3 antud 
mistahes kinnitus (va punktis IV.3.7 või IV.3.8 antud kinnitus) on ebaõige või ebatäpne.  

8. Faktoor võib Järelmaksulepingu ennetähtaegselt üles öelda, kui:  
8.1. Ostja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme (3) üksteisele järgneva Osamakse või selle osa tasumisega 

ja Faktoor on andnud Ostjale edutult kahe (2) nädalase täiendava tähtaja viivituses oldud summa tasumiseks koos 
hoiatusega, et Faktoor ütleb Järelmaksulepingu üles selle tähtaja jooksul maksete tasumata jätmise korral ja nõuab 
kogu võla tasumist;  

8.2. Ostja rikub mis tahes muud Faktoori või temaga ühte kontserni kuuluva äriühinguga sõlmitud lepingut ning ei ole 
rikkumist kõrvaldanud ka Faktoori poolt antud kahe (2) nädalase täiendava tähtaja jooksul;  

8.3. Ostja või Ostja esindaja on esitanud ebaõigeid või puudulikke andmeid või dokumente või keeldub Faktoori või Müüja 
poolt küsitud dokumentide ja/või andmete esitamisest;  

8.4. Ostja või Ostja esindaja ei ole Faktoorile või Müüjale esitanud oma isiku isikusamasuse tuvastamiseks või raha 
seadusliku päritolu kinnitamiseks piisavalt andmeid või dokumente või Faktooril ja/või Müüjal on muul mõjuval 
põhjusel Ostja suhtes rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus;  

8.5. Ostja ei ole esitanud Faktoorile tegelikkusele vastavaid andmeid oma majandusliku olukorra kohta või ei ole 
informeerinud Faktoori oma majandusliku olukorra halvenemisest või muudest asjaoludest, mis võivad Ostjat 
takistada oma kohustusi korrektselt täitmast;  

8.6. esineb muu õigusaktidest tulenev alus, sh kui Järelmaksulepingu jätkamist takistab mõni seaduslik takistus nagu 
teovõime piirang, esindusõiguste vastuolulisus või puudumine, või kui Järelmaksulepingu lõpetamist nõuab Eesti või 
välisriigi järelevalveasutus.  

 

VIII Krediidi ennetähtaegse tagastamise õigus 

Ostja võib Järelmaksulepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt, esitades Faktoorile 
vastavasisulise avalduse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning tasudes Faktoorile Jääkmaksumuse või 
osa sellest ennetähtaegselt. Sel juhul on Faktooril õigus nõuda Ostjalt mõistlikku hüvitist, mis on võrdne 1%-ga 
ennetähtaegselt tagasimakstud Krediidisummast, kui krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja Järelmaksulepingu 
lõppemise vaheline periood on pikem kui 1 aasta, või mis on võrdne 0,5%-ga ennetähtaegselt tagasimakstud 
Krediidisummast, kui vastav periood on lühem kui 1 aasta. 

 

IX Avalduste ja teadete edastamise kord 

1. Kõik Järelmaksulepingu järgsed või sellega seonduvad avaldused ja teated, mis tuleb teha kirjalikult või kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis, edastatakse vastavale Järelmaksulepingus nimetatud posti või e-posti aadressile. 

2. Faktoor teavitab teisi Järelmaksulepingu osapooli uutest kontaktandmetest oma Faktoori veebilehel www.esto.ee. 
3. Ostja kohustub Järelmaksulepingu kehtivuse ajal Faktoori viivitamata kirjalikult või e-posti teel teavitama oma muutunud 

posti või e-posti aadressist. Andmed loetakse vastavalt muutunuks alates teate kätte saamisest. 
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X Rahapesu tõkestamine 

1. Faktoor rakendab meetmeid selleks, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist. Meetmed lähtuvad riskipõhisest ja 
„tunne oma klienti“ põhimõttest, st Faktoor valib ja kohaldab asjakohast meedet ulatuses, mis vastab konkreetse kliendi 
ja/või tehingu riskiastmele.  

2. Järelmaksulepingu sõlmimisel peavad Faktoor ja Müüja tuvastama Ostja ja Ostja esindaja isikusamasuse ning küsima 
täiendavat teavet. Ostja kohustub Faktoori ja Müüjat koheselt teavitama, kui toimuvad muutused Ostja poolt esitatud 
teabes. Faktooril on õigus tuvastada isikusamasus Faktoori poolt aktsepteeritaval viisil.  

3. Faktoor tuvastab Füüsilise isiku Ostja isikusamasuse Faktoori poolt aktsepteeritavate dokumentide alusel, mis vastavad 
kehtivate õigusaktide nõuetele (eelkõige ID-kaart, Mobiil-ID).  

4. Faktoor tuvastab Eestis registreeritud juriidilise isiku (sh filiaali) isikusamasuse äriregistri registrikaardi alusel ja/või muude 
Faktoori poolt nõutud dokumentide alusel. Juriidilise isiku esindaja tuvastatakse füüsilise isiku isikusamasuse tuvastamise 
reeglite kohaselt.  

5. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks on Faktooril muuhulgas õigus: 
5.1. kontrollida regulaarselt Ostja, Ostja esindajate ja Ostja tegelike kasusaajate isikusamasuse tuvastamise aluseks 

olevat teavet ja vajadusel nõuda Ostjalt lisateabe ja/või -dokumentide esitamist; 
5.2. tuvastada uuesti Ostja ja/või Ostja esindaja isikusamasus, kui on tekkinud kahtlus eelneva isikusamasuse tuvastamise 

käigus kogutud teabe õigsuses;  
5.3. kehtestada Faktoori poolt määratud ulatuses ja kestvusega piiranguid Ostja poolt teenuse kasutamisele;  
5.4. nõuda teabe ja dokumentide esitamist Ostja kohta, Ostja tegevuse kohta, Ostja planeeritava tehingu kohta, Ostja 

rahaliste vahendite päritolu kohta, Ostja tegelike kasusaajate kohta.  

 

XI Muud tingimused 

1. Järelmaksulepingu osaks ei loeta varasemaid tahteavaldusi ega kokkuleppeid, mis ei sisaldu Järelmaksulepingus.  
2. Viivitus Järelmaksulepingust tuleneva õiguse maksmapanekul või kohustuse täitmisel ei tähenda sellest õigusest või 

kohustusest loobumist; ühegi õiguse eraldi või osaline maksmapanek või teostamine ei välista selle õiguse maksmapanekut 
või teostamist muus osas ega muu õiguse ja/või kohustuse teostamist.  

3. Järelmaksulepingu üksiku sätte kehtetus ei vabasta osapoole Järelmaksulepingu teiste sätete täitmise kohustusest ning ei 
too kaasa kogu Järelmaksulepingu või Järelmaksulepingu teiste sätete kehtetust.  

4. Ostja võib kõik kaebused esitada vastavalt Müüja või Faktoori Järelmaksulepingus märgitud posti- või e-posti aadressile. 
Kaebuste lahendamise kord on leitav Faktoori veebilehelt www.esto.ee.  

5. Faktoor töötleb Ostja isikuandmeid kooskõlas Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetega. Iga pöördumisega Faktoori või 
Ostja poole seonduvalt Järelmaksulepinguga (sh avalduse esitamisega, Järelmaksulepingu sõlmimisega, teate 
edastamisega) Ostja aktsepteerib Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid ja annab Faktoorile ning Müüjale ja Faktooriga 
või Müüjaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele isikutele oma nõusoleku töödelda Ostja isikuandmeid vastavalt 
Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetele. 

6. Järelmaksuleping jõustub, kui  
6.1. Ostja on selle allkirjastanud ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil ja 
6.2. Faktoor on pannud sellele oma juhatuse liikme allkirja mehhaanilise jäljendi, 
sidevahendi vahendusel sõlmitud Järelmaksulepingu korral Kauba kättesaamisest ning Ostja isikusamasuse tuvastamisest 
(tingimusel, et seejuures on täidetud punktides XI.6.1 ja XI.6.2 sätestatud tingimused). 

7. Järelmaksulepingu sõlmimisel esindab Müüjat Faktoor (st Järelmaksulepingu sõlmimiseks ei ole peale Faktoori Müüja ühegi 
teise esindaja tahteavaldus vajalik). 
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Lisa Hinnakiri 
 

Kliendiprofiil 

Kliendiprofiili avamine TASUTA 

Kliendiprofiili kasutamise tasu (kuu) TASUTA 

Kliendiprofiili sulgemise tasu TASUTA 

Arve väljastamine internetipanka (kliendi soovil) TASUTA 

Arve väljastamine paberkandjal (kliendi soovil) 10 EUR 

Järelmaks 

Lepingu muutmise tasu 25 EUR 

Võlalepingu sõlmimine 25 EUR 

Osamaksete tasumisega viivituses olemise eest saadetud 
meeldetuletused 

kuni 5 EUR 

Tasu e-posti või posti teel saadetud taganemise teatise 
eest (võlgnevuse korral) 

20 EUR 

Sissenõudmiskulud pärast lepingu lõppemist kogusummas kuni 30 EUR (seejuures võib esimese 
krediidisaajale saadetava tasulise meeldetuletuskirja eest 
nõuda kuni 15 EUR ning kummagi järgmise kahe kirja 
eest kuni 5 EUR), kui nõue on kuni 500 EUR;  

kogusummas kuni 40 EUR (seejuures võib esimese 
krediidisaajale saadetava tasulise meeldetuletuskirja eest 
nõuda kuni 20 EUR ning kummagi järgmise kahe kirja 
eest kuni 5 EUR), kui nõue on 501-1000 EUR; 

kogusummas kuni 50 EUR (seejuures võib esimese 
krediidisaajale saadetava tasulise meeldetuletuskirja eest 
nõuda kuni 25 EUR ning kummagi järgmise kahe kirja 
eest kuni 5 EUR), kui nõue on üle 1000 EUR 

Tõendite ja dokumentide koostamise ning väljastamise 
tasu 

5 EUR 

Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu 1% ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui 
krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu 
lõppemise vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja 
lühema perioodi puhul 0,5% ennetähtaegselt 
tagasimakstud krediidi summast 

Viivise määr aastas lepingus fikseeritud intressimäär; selle puudumisel või 
kui see on järgnevast madalam, siis Euroopa Keskpanga 
poolt kohaldatav intressimäär, millele lisandub tasumata 
jäänud osamakse(te)lt kaheksa(8)% aastas 

Viivise määr päevas 1/360 viivise määrast aastas 
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Leppetrahv Järelmaksulepingu Teenustingimustes toodud 
kohustuste rikkumise eest (Järelmaksulepingu 
Teenusetingimuste VI. peatükis kirjeldatud) 

20% Kauba maksumusest, kuid mitte vähem kui 100 
EUR 

 


