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TARNIJAKREDIIDI KINDLUSTUSE TAOTLUS 
 
 

1. OSA: ÜLDINFORMATSIOON 
 

1.1 TAOTLEJA (EKSPORTIJA) 

1. Nimi ja kontaktandmed  

Ärinimi:  

Kontaktisik / ametikoht:   

Aadress:  

Postiindeks:  

Linn:  

Maakond:  

Riik:  

Tel.:  

E-post:  

Registrikood:  

2. Taustainfo  

Asutamisaasta:  

Tööstusharu/põhitegevusala: 

Toote/teenuse kirjeldus:  

Varasem kogemus sarnase toote/teenuse müügil: 

  

Taotleja konkurentsieelis: 

Suurimad ostjad: 

Suurimad hankijad: 

Olemasolevad laenud/liisingud: 

Turg ja konkurendid: 

Juhtkond (lühiülevaade): 

Omanik(ud) (lühiülevaade): 

 

Töötajate arv:  

Loodavate töökohtade arv:  töötajat 

Eelmise aasta käive / ekspordi osakaal (%):    % 

Käesoleva aasta käive (prognoos) / ekspordi osakaal (%)    % 

 

1.2 TAOTLUS 

1. Taotletav kindlustus  Tarnijakrediidi kindlustus (esitamisele kuuluvad taotlusvormi 1. ja  2. osa) 

 Kindlustuskaitse tootmisperioodiks (esitamisele kuuluvad taotlusvormi 1. 

ja 3. osa)  

 Tarnijakrediidi kindlustus, sh kindlustuskaitse tootmisperioodiks 

(esitamisele kuuluvad taotlusvormi 1., 2. ja 3.osa) 

 Tarnijakrediidi kindlustus, sh taotletakse ekspordilaenu (esitamisele 

kuuluvad taotlusvormi 1., 2. ja 4.osa) 

 Tarnijakrediidi kindlustus, sh taotletakse ekspordilaenu ja 

kindlustuskaitset tootmisperioodiks (esitamisele kuuluvad taotlusvormi 1., 2., 

3. ja 4.osa) 

2. Kindlustuskaitse  Kommerts- ja poliitiline risk 

 Ainult poliitiline risk  

 Ainult kommertsrisk 
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3. Tehinguvaluuta  EUR 

 muu (täpsustada) 

1.3 OSTJA  

1. Nimi ja kontaktandmed 

Ärinimi:  

Kontaktisik / ametikoht:   

Aadress:  

Postiindeks:  

Linn:  

Maakond:  

Riik:  

Tel.:  

E-post:  

Registrikood:  

2. Ostja juriidiline staatus 

 

  

 eraomandis olev ettevõte 

 riigi või kohaliku omavalitsuse omandis olev ettevõte  

 muu (täpsustada) 

 

1.4 KINDLUSTATAV TEHING 

1. Tehingu väärtus ja valuuta:   

2. Ettemaks:  % 

3. Tehingu/tarnitava(te) too(de)te üldine kirjeldus, s.h. kogused ja tarnetingimused: 

 

 

 

4. Ekspordilepingu sõlmimise kuupäev (eeldatav):  

5. Tarnitava toote/teenuse päritolu 

Eesti päritolu osakaal  % 

Sihtriigi päritolu osakaal  % 

Muu välisriigi päritolu osakaal  % 

6. Ajagraafik 

Tootmine/töötlemine: alates  kuni  

Transport:  alates  kuni  

Paigaldamine: alates  kuni  

Üleandmine: alates  kuni  
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2. OSA: TARNIJAKREDIIDI KINDLUSTUS 
 

2.1 KREDIIT 

1. Krediidisumma:   

2. Tarneaeg (kui tarnitakse osade kaupa, siis täpsustada): 

      

3. Maksegraafiku pikkus:  kuud 

4. Tagasimaksete arv aastas ja 

esimese tagasimakse aeg: 

 

5. Tehinguintressi määr:  % 

 
2.2 GARANT (VAJADUSEL) 

1. Nimi ja kontaktandmed 

Nimi:  

Kontaktisik / ametikoht:   

Aadress:  

Postiindeks:  

Linn:  

Maakond:  

Riik:  

Tel.:  

E-post:  

Registrikood:  

2. Garandi juriidiline staatus 

 

  

 eraomandis olev ettevõte 

 riigi või kohaliku omavalitsuse omandis olev ettevõte  

 muu (täpsustada) 

 

2.3 TÄIENDAVAD TAGATISED 

1. Täiendavad tagatised  

 

  

 

2.4 TAOTLEJA SENINE KOGEMUS OSTJAGA  

1. Senine koostöö ostjaga  

 Uus ostja, koostöökogemus puudub 

 Varasem koostöökogemus ostjaga alates: 

2. Ekspordi maht ostjale  

Ekspordi käive ostjale käesoleva ajani:   

Kindlustusandja poolt käesoleva ajani kindlustatud ekspordi maht:   

3. Nõuded ostja vastu  

Kehtivate nõuete kogusumma:   

Ületähtajaliste nõuete summa:   

Ületähtajaliste nõuete maksetähtpäev(ad):  

4. Kommentaarid: 
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2.5 MUU INFORMATSIOON  

1. Ekspordilepingust tuleneva nõudeõiguse loovutamise piirangud 

 Puuduvad                    

 On olemas (palun täpsustada):  

2. Lisainformatsioon: 
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3. OSA: TOOTMISPERIOODI KINDLUSTUSKAITSE 
 

3.1 TOOTMISPERIOODIKS VAJALIK KINDLUSTUSKATE 

1. Tootmisperioodi pikkus ja tootmiskulude maht: 

 

 

3.2 RAHASTAMINE 

1. Info tootmise rahastamise kohta: 

 

 

3.3 TAOTLEJA SENINE KOGEMUS OSTJAGA  

1. Senine koostöö ostjaga  

 Uus ostja, koostöökogemus puudub 

 Varasem koostöökogemus ostjaga  

alates:   

2. Ekspordi maht ostjale  

Ekspordi käive ostjale käesoleva ajani:   

Kindlustusandja poolt käesoleva ajani kindlustatud ekspordi maht:   

3. Nõuded ostja vastu  

Kehtivate nõuete kogusumma:   

Ületähtajaliste nõuete summa:   

Ületähtajaliste nõuete maksetähtpäev(ad):  

4. Kommentaarid: 

 

 

3.4 MUU INFORMATSIOON 

1. Ekspordilepingust tuleneva nõudeõiguse loovutamise piirangud  

 Puuduvad                   

 On olemas (palun täpsustada):  

2. Ostja suhtes rakendatavate sanktsioonide kohustuslikkus ekspordilepingus: 

 Kinnitan, et olen teadlik kindlustusandja õigusest keelduda tootmisperioodil tekkinud kahju hüvitamisest, 

kui ekspordileping ei sätesta ostja kohustust hüvitada kahju, mis tekib taotlejale ostjapoolse ekspordilepingu 

rikkumise tõttu (sh kui see rikkumine tingib ekspordilepingust taganemise või ekspordilepingu ülesütlemise). 
3. Lisainformatsioon: 
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4. OSA: EKSPORDILAEN 
 

4.1 EKSPORDILAEN 

1. Laenusumma:   

2. Laenuga seotud muud kulud nende olemasolul (vajadusel): 

 

3. Kas kindlustuspreemia lisatakse laenusummale?  Jah  

 Ei 

4. Laenusumma  väljamakse periood 

alates  kuni  Perioodi pikkus (kuudes)  

5. Laenuperioodi pikkus:  Kuud (24-120 kuud) 

7. Tagasimaksete arv aastas:                                                    (minimaalselt 2 makset aastas)    

8. Laenusumma kasutusse võtmise soovitud kuupäev:   
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KINNITUS ALTKÄEMAKSUGA MITTESEOTUSE KOHTA 

 
Käesolevaga mina, allakirjutanu, annan enda ja esindatava äriühingu nimel järgmised kinnitused: 

1. Olen teadlik, et Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus (kindlustusandja) lähtub krediidikindlustuse 

pakkumisel muuhulgas OECD juhendist: Recommendation of the Council on Bribery and Officially 

Supported Export Credits.   

2. Olen teadlik, et Eestis kehtiva Karistusseadustiku kohaselt on karistatavad nii avaliku kui erasektori 

altkäemaksusüüteod, muuhulgas ka välisriigis toime pandud altkäemaksusüüteod, ning et selliste 

süütegude korral on karistuseks ettenähtud rahatrahv või vanglakaristus ning süüteoga omandatud 

vara konfiskeerimine.      

3. Käitun rahvusvahelistes äritehingutes vastutustundlikult ja rakendan mõistlikku hoolt selleks, et ära 

tunda ja ära hoida korruptsiooniohtlikke olukordi ning vältida seotust altkäemaksu andmise, saamise 

ning vahendamisega seoses äritehinguga, millest tulenevate ostja makseriskide kindlustamiseks on 

vajalik Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus pakutav teenus.  

4. Tegutsen kooskõlas altkäemaksu keelavate õigusaktidega, jälgin, et minu tegevus oleks kooskõlas 

kõigi nende riikide õigusaktidega, mis omavad puutumust äritehinguga, millest tulenevate ostja 

makseriskide kindlustamiseks on vajalik Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus pakutav teenus.  

5. Nõustun andma Aktsiaseltsile KredEx Krediidikindlustus täielikku ja tõest informatsiooni äritehingu 

kohta, millest tulenevate ostja makseriskide kindlustamiseks on vajalik Aktsiaseltsi KredEx 

Krediidikindlustus pakutav teenus, sh informatsiooni kõigi tehingus osalevate isikute (sh pooled, 

finantseerijad, agendid jne) ja kõigi tehinguga seoses makstavate tasude kohta. 

6. Minu esindatav äriühing ega selle äriühingu nimel seoses äritehinguga, millest tulenevate ostja 

makseriskide kindlustamiseks on vajalik Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus pakutav teenus, 

tegutsev ükski isik (sh füüsiline ja juriidiline isik) ei ole seoses selle äritehinguga ega sellega seotud 

muude kokkulepetega võtnud, pakkunud ega vahendanud altkäemaksu ega kavatse altkäemaksu 

võtta pakkuda ega vahendada. 

7. Minu esindatav äriühing ega selle äriühingu nimel seoses äritehinguga, millest tulenevate ostja 

makseriskide kindlustamiseks on vajalik Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus pakutav teenus, 

tegutsev ükski isik (sh füüsiline ja juriidiline isik) ei ole avaliku ega erasektori altkäemaksusüütegudes 

süüdistatav, kahtlustatav või muul moel uurimise all Eestis ega välisriigis. Kui mõni isik on 

süüdistatav, kahtlustatav või muul moel uurimise all, siis avaldan selle kohta tõese ja täieliku info 

allpool kinnituse andja selgitusena. 

8. Minu esindatav äriühing ega selle äriühingu nimel seoses äritehinguga, millest tulenevate ostja 

makseriskide kindlustamiseks on vajalik Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus pakutav teenus, 

tegutsev ükski isik (sh füüsiline ja juriidiline isik) ei ole viie aasta jooksul enne Aktsiaseltsilt KredEx 

Krediidikindlustus krediidikindlustuse taotlemist ei avaliku ega erasektori altkäemaksusüüteos kohtu 

poolt süüdi mõistetud ega ühegi vahekohtu otsuse kohaselt seotud altkäemaksu andmise, saamise 

või vahendamisega ega muu samaväärse meetme subjektiks. Kui mõni isik on süüdi mõistetud või 

olnud seotud altkäemaksu andmise, saamise või vahendamisega, siis avaldan selle kohta tõese ja 

täieliku info allpool kinnituse andja selgitusena. 

9. Äritehinguga, millest tulenevate ostja makseriskide kindlustamiseks on vajalik Aktsiaseltsi KredEx 

Krediidikindlustus pakutav teenus, seoses mis tahes teistele juriidilistele isikutele või füüsilistele 

isikutele makstud või maksmisele kuuluvad tasud on eranditult õiguspärased.  

10. Olen teadlik, et tehingus osaleva isiku, eelkõige kindlustusvõtja, seotus altkäemaksuga võib 

tähendada, et Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus ei sõlmi kindlustuslepingut, peatab 

kindlustushüvitise väljamaksed, ütleb üles varem sõlmitud kindlustuslepingu või nõuab tagasi juba 

välja makstud kindlustushüvitise.   

11. Kohustusn viivitamatul informeerima Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus sellest, kui mõni 

ülaltoodud punktides antud kinnitustest osutub ebaõigeks.  

 

 

Kinnituse andja selgitused seoses ülal toodud kinnitustega (vajadusel):  
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5. TAOTLEJA KINNITUS 

Volitatud isiku nimi / ametikoht Allkiri  Kuupäev ja koht 

   

  

 
 

 

TAOTLUSVORMI JA LISADOKUMENTIDE KONTROLL-LOEND  

 

 Taotlusvormi 1. osa (üldinformatsioon)  

 Taotlusvormi 2. osa, kui taotleja soovib tarnijakrediidi kindlustust 

 Taotlusvormi 3. osa, kui taotleja soovib kindlustuskaitset tootmisperioodiks 

 Taotlusvormi 4. osa, kui taotleja soovib ekspordilaenu 

 Taotleja kinnitus altkäemaksuga mitteseotuse kohta 

 Taotleja viimase lõppenud majandusaasta aruanne 

 Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne (mille aruandeperioodi lõppemisest ei ole 

taotluse esitamise hetkel möödunud rohkem kui kaks kuud) 

 


