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Faktooringu taotlus 
 
Taotleja andmed 

 

Taotleja esindaja 
Ees- ja perekonnanimi Isikukood Ametikoht 

 Telefon E-post Esindamise alus 

 

Taotleja raamatupidaja 
Ees- ja perekonnanimi Isikukood E-post Telefon 

 

Kehtivad kohustused finantseerimisasutuste ees (laenud, liisingud, faktooring, garantiid jm)  
Pank või muu 
finantseerimisasutus 

Kohustuse liik Kohustuse jääk Igakuine tagasimakse Lõpptähtaeg Tagatis 

      

      

      

      

 

  

Ärinimi 

 

Registrikood Asutamisaasta 

Aadress Postiaadress 

Telefon E-post 

Peamine tegevusala 

Arvelduskonto nr Coop Pank AS-is Arvelduste osakaal (%) 

Kontod teistes pankades Arvelduste osakaal (%) 

Taotleja osanikud/aktsionärid (nimi ja osalus %) 

 

Kas taotleja on kasutanud faktooringut 

                                                                                    jah                     ei 

Töötajate arv                    
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Ülevaade taotleja tegevusest 
Prognoositav käive 
järgneval 12 kuul 

Arveid kuus Kreeditarvete kogusumma 
eelneva 12 kuu jooksul 

 

Ostjate arv Keskmine maksetähtaeg 
ostjatele 

Keskmine arve summa 

Osakaal käibest Kodumaine müük (%) EL-i müük (%) Müük väljaspoole EL-i (%) 

   

Peamised sihtriigid  

Suuremad ostjad  

 

Debitoorse võla saldo eelneva 12 kuu lõpus 
Kuupäev       

Saldo       

Kuupäev       

Saldo       

 

Taotluse tingimused 
Taotletav limiit Taotletav faktooringulimiiidi tähtaeg 

 

Ostja andmed (1) 
Ostja ärinimi ja kaubamärk 

 

Registrikood Telefon E-post 

Postiaadress (riik, linn, tänav, maja, indeks) Kontaktisik Koostöö algus 

Tarne alus (tellimus, 
lepingu nr) 

Tarne- ja 
maksetingimused 

Keskmine arve summa Arvete arv kuus 

 

Soovitud osalimiit Ostja makseviivitused 
eelneva 12 kuu jooksul: 

 jah 
 ei 

 
Ostja andmed (2) 
Ostja ärinimi ja kaubamärk 

 

Registrikood Telefon E-post 

Postiaadress (riik, linn, tänav, maja,indeks) Kontaktisik Koostöö algus 

Tarne alus (tellimus, 
lepingu nr) 

Tarne- ja 
maksetingimused 

Keskmine arve summa Arvete arv kuus 

 

Soovitud osalimiit Ostja makseviivitused 
eelneva 12 kuu jooksul: 

 jah 

 ei 

 
  



Coop Pank AS       Narva mnt 4, 15014 Tallinn, Eesti       tel +372 669 0966 
e-post info@cooppank.ee       registrikood 10237832       SWIFT EKRDEE22       www.cooppank.ee

Ostja andmed (3) 
Ostja ärinimi ja kaubamärk Registrikood Telefon E-post

Postiaadress (riik, linn, tänav, maja,indeks) Kontaktisik Koostöö algus 

Tarne alus  
(tellimus, lepingu nr) 

Tarne- ja 
maksetingimused 

Keskmine arve summa Arvete arv kuus Soovitud osalimiit Ostja makseviivitused 
eelneva 12 kuu jooksul: 

jah 

ei 

Ostja andmed (4) 
Ostja ärinimi ja kaubamärk Registrikood Telefon E-post

Postiaadress (riik, linn, tänav, maja,indeks) Kontaktisik Koostöö algus 

Tarne alus  
(tellimus, lepingu nr) 

Tarne- ja 
maksetingimused 

Keskmine arve summa Arvete arv kuus Soovitud osalimiit Ostja makseviivitused 
eelneva 12 kuu jooksul: 

jah 

ei 

Ostja andmed (5) 
Ostja ärinimi ja kaubamärk Registrikood Telefon E-post

Postiaadress (riik, linn, tänav, maja, indeks) Kontaktisik Koostöö algus 

Tarne alus (tellimus, 
lepingu nr) 

Tarne- ja 
maksetingimused 

Keskmine arve summa Arvete arv kuus Soovitud osalimiit Ostja makseviivitused 
eelneva 12 kuu jooksul: 

jah 

ei 

Käesolevale taotlusele allakirjutamisega kinnitab taotluse esitaja, et: 

1) kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja Coop Pank AS-i (pank) nõudel dokumentaalselt tõestatavad;
2) taotluses nimetatud füüsilised isikud on andnud nõusoleku oma isikuandmete avaldamiseks pangale ning on teadlikud, et pank töötleb nende

isikuandmeid faktooringutaotluse läbivaatamiseks ja faktooringulepingu täitmiseks ning nad on teadlikud panga isikuandmete töötlemise
põhimõtetest, mis on leitavad aadressilt: https://www.cooppank.ee/s3fs-public/tingimused/Kliendiandmete_tootlemise_PM_est.pdf

3) taotleja on nõus tasuma ostja krediidianalüüsiga seotud kulud.

Kuupäev Nimi ja allkiri 

https://www.cooppank.ee/s3fs-public/tingimused/Kliendiandmete_tootlemise_PM_est.pdf
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