SPLOŠNI POGOJI ZA FAKTORING
(v nadaljevanju imenovani “Splošni pogoji”)

zapadlosti plačila, vendar ne dlje kot do izteka
maksimalnega obdobja financiranja.
(xix) Maksimalno obdobje financiranja - znaša 60 dni od
zapadlosti terjatve, razen če ni v Pogodbi o faktoringu to
obdobje drugače določeno.
(xx) Kritje – je Faktorjevo kritje (prevzem) tveganja neplačila
Terjatev. Kritje nastopi samo tedaj in samo v primerih,
za katere je s Pogodbo o faktoringu izrecno določeno,
da Faktor krije tveganje neplačila (neregresni faktoring).
(xxi) Račun faktoringa – je Faktorjeva evidenca, v kateri
Faktor beleži dnevno stanje zneskov, ki jih je nakazal
Odstopniku, zneskov, ki so jih Faktorju plačali Sprejeti
dolžniki, zneskov provizij in drugih Faktorjevih stroškov,
ki nastanejo v procesu faktoringa za posameznega
Odstopnika in stanje poplačila odstopljenih Terjatev.
(xxii) Račun financiranja – je Odstopnikov račun, na
katerega Faktor pod pogoji iz pogodbe plačuje zneske,
s katerimi financira Terjatve v odstotku, določenem s
pogodbo ali zneske s strani Sprejetih dolžnikov
poplačanih terjatev.
(xxiii) Spor – je kakršnokoli nesoglasje o vsebini Gospodarske
pogodbe in/ali o obstoju, vsebini, resničnosti in/ali
zapadlosti Terjatve ali njene višine, ki nastane med
Odstopnikom in Sprejetim dolžnikom; tudi v primeru, če
se spor ne rešuje po sodni (ali arbitražni) poti.
(xxiv) Odstop terjatev nazaj – je posel, s katerim Faktor vse
ali nekatere Terjatve, ki jih je Odstopnik odstopil
Faktorju,
prenese
na
Odstopnika.
Odstop
Terjatve/Terjatev Odstopniku se izvrši tako, da Faktor
Odstopniku pošlje seznam računov/Terjatev in izjavi, da
odstopa od nakupa teh Terjatev, ter jih zato odstopa in
prenaša (nazaj) na Odstopnika. S trenutkom, ko Faktor
Odstopniku pošlje izjavo o odstopu od nakupa, so vse
Terjatve, navedene v seznamu, prenesene nazaj na
Odstopnika. Terjatve so vrnjene Odstopniku že na
podlagi samega odstopa od nakupa in za prenos
Terjatev ni potrebno nobeno dodatno pravno dejanje,
niti ni potrebo Odstopnikovo soglasje oziroma njegova
izjava o sprejemu Terjatev.

1. Definicije in razlage
1.1. Če ni izrecno drugače določeno, imajo spodaj navedene besede,
naslednji pomen:
(i)
Stranka – so Odstopnik in/ali Faktor in/ali Porok
(ii) Odstopnik – je oseba (pravna ali fizična), ki je sklenila
pogodbo s Faktorjem in njeni pravni nasledniki. Odstopnik
je tudi oseba, na katero je bila pogodba prenesena pod
pogojem, da je Faktor s tem predhodno pisno soglašal.
(iii) Faktor – je S-Factoring, faktoring družba d.d., Ljubljana.
(iv) Porok - je oseba, ki je sklenila pogodbo s Faktorjem kot
solidarni porok in njeni pravni nasledniki. Porok je tudi
oseba, ki se je naknadno zavezala kot porok ali na katero
je bila pogodba prenesena pod pogojem, da je Faktor s tem
predhodno pisno soglašal.
(v) Dolžnik – je oseba, ki je dolžna plačati Odstopniku, kot
upniku, za dobavljeno blago ali opravljeno storitev.
(vi) Pogodba o faktoringu – je pogodba, ki jo skleneta Faktor
in Odstopnik, z vsemi aneksi k Pogodbi o faktoringu, brez
Splošnih pogojev.
(vii) Splošni pogoji – so ti Splošni pogoji.
(viii) Pogodba – je Pogodba o faktoringu s temi Splošnimi
pogoji, ki so njen sestavni del.
(ix) Gospodarska pogodba – je pogodba, sklenjena med
gospodarskimi subjekti tj. prodajalcem (izvoznikom) blaga
in/ali izvajalcem storitev (Odstopnik) in kupcem oziroma
naročnikom le-teh, ki za stranki v zvezi s predmetom
pogodbe ustvarja pravice in obveznosti, ne glede na to, ali
je bila podpisana kot pisna pogodba ali pa je bil dogovor
sklenjen na drug način (na primer konkludentno, s
sprejemom ponudbe, naročilnice, ipd.).
(x) Terjatev – je znesek, ki ga je kupec ali naročnik (Dolžnik)
dolžan plačati prodajalcu (izvozniku) blaga ali izvajalcu
storitev (tj. Odstopniku). Ker so Terjatve v glavnem
izkazane z izdanimi (neplačanimi) računi, je včasih
namesto izraza Terjatev uporabljen tudi izraz Račun in
obratno.
(xi) Odstop terjatev – je prenos Odstopnikovih terjatev
Faktorju. Če ni v Pogodbi o faktoringu drugače določeno,
so Terjatve odstopljene Faktorju s podpisom pogodbe.
(xii) Sprejeti dolžnik – je kupec (uvoznik) Odstopnikovega
blaga in/ali naročnik njegovih storitev, ki je hkrati tudi
dolžnik terjatev, ki jih Odstopnik po Pogodbi o faktoringu
odstopa Faktorju, in ki ga je Faktor sprejel za izvajanje
faktoring poslov z Odstopnikom (člen 4 Splošnih pogojev).
(xiii) Posel faktoringa – je prenos Odstopnikovih Terjatev, ki
izvirajo iz Gospodarskih pogodb, sklenjenih z enim ali več
Sprejetimi dolžniki, Faktorju in posledično še katera od
naslednjih storitev:
(a) upravljanje terjatev; (b) nadzor nad plačili;
(c) financiranje; (d) varovanje pred tveganjem neplačila
(kritje).
(xiv) Datum zapadlosti plačila – je datum, ko mora Dolžnik
glede na Gospodarsko pogodbo, sklenjeno med
Odstopnikom in Dolžnikom in/ali glede na izdani račun,
plačati svojo obveznost tj. poplačati Terjatev. Pri Datumu
zapadlosti plačila se ne upoštevajo morebitna naknadna
podaljšanja roka plačila.
(xv) Kupnina - je znesek, ki ga Faktor plača Odstopniku za
kupljeno in prevzeto Terjatev.
(xvi) Datum zapadlosti kupnine – je datum, do katerega mora
Faktor Odstopniku za kupljeno in prevzeto Terjatev plačati
Kupnino.
(xvii) Financiranje – nastopi v primeru, če Faktor Odstopniku
izplača del kupnine pred datumom zapadlosti kupnine (za
to izplačilo pa je včasih uporabljen tudi izraz predujem ali
znesek financiranja).
(xviii) Obdobje financiranja – je tisto obdobje, ki se prične z
datumom, ko Faktor plača predujem in traja do datuma, ko
Sprejeti dolžnik poplača Terjatev, ne glede na datum

2. Predmet pogodbe
2.1. Odstopnik s sklenitvijo Pogodbe, pod pogoji določenimi s
Pogodbo, proda in odstopi Faktorju tiste terjatve do Sprejetih
dolžnikov, za katere je tako dogovorjeno v Pogodbi o
faktoringu.
2.2. Če ni v Pogodbi o faktoringu izrecno drugače določeno,
postane Faktor imetnik in upnik Terjatev, ki so mu odstopljene
s Pogodbo, s sklenitvijo Pogodbe.
2.3. Lastninski pridržek, s katerim si je Odstopnik zavaroval
poplačilo Faktorju prodane in odstopljene Terjatve, preide na
Faktorja. Izročitev blaga se po potrebi nadomesti s tem, da
Odstopnik kot fiduciar brezplačno in ločeno od ostalega blaga
hrani predmete za Faktorja. Če Sprejeti dolžnik blago proda
pred poplačilom Terjatve, je Faktorju odstopljena tudi
Terjatev, ki jo ima Odstopnik na podlagi podaljšanega
pridržka lastninske pravice do kupca tega blaga.
2.4. S Terjatvijo preidejo na Faktorja vse pravice, dejanja, zastave,
poroštva ali katerakoli druga obstoječa ali v prihodnje nastala
zavarovanja, ki jih ima Odstopnik do sprejetega dolžnika po
zakonu, Gospodarski pogodbi in/ali sklenjenimi stranskimi
sporazumi o zavarovanju.
2.5. Če se stranske pravice ne prenesejo s sklenitvijo Pogodbe ali
po samem zakonu, se Odstopnik zavezuje, da bo na
Faktorjev poziv nanj nemudoma prenesel vse pravice, ki
služijo uveljavljanju in zavarovanju Terjatev.
2.6. Faktor plača Odstopniku, za tiste prodane in odstopljene
Terjatve, ki jih ni odstopil nazaj, Kupnino. Kupnina za vsako
od Terjatev je :
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2.7.

2.8.

v primeru Terjatve, za katero Faktor ne prevzema Kritja:
enaka vrednosti bruto zneska (vključen vsakokrat veljavni
DDV) na izdanem računu, zmanjšanega za morebitne
popuste, dogovorjene med Odstopnikom in sprejetim
dolžnikom;
v primeru terjatve, za katero Faktor prevzema Kritje: enaka
vrednosti neto zneska na izdanem računu, zmanjšanega za
morebitne popuste, dogovorjene med Odstopnikom in
Sprejetim dolžnikom;
v primeru Terjatve, za katero Faktor prevzema Kritje in
Sprejeti dolžnik Terjatve ne poravna do Datuma zapadlosti
kupnine: enaka znesku financiranja.
Datum zapadlosti kupnine nastopi sedmi dan od dneva, na
katerega je bila prevzeta Terjatev Faktorju v celoti poplačana. Če
je Terjatev le delno poplačana, ta znesek zapade v plačilo kot
delna Kupnina v roku sedmih dni le v primeru, če Faktor Terjatve
ni financiral. Če je Faktor Terjatev financiral, plačilo Kupnine tudi
v primeru delnih plačil zapade v roku sedmih dni od dneva, ko
Faktor prejme celotno poplačilo odstopljene Terjatve. Če Sprejeti
dolžnik ne poplača Terjatve, ki je predmet Kritja, nastopi Datum
zapadlosti kupnine sedmi dan od dneva, ko zavarovalnica
izplača Faktorju zavarovalnino, vendar najkasneje na dan, ko
izteče Maksimalno obdobje financiranja.
Faktor pred plačilom Kupnine opravi pobot svojih obveznosti, ki
jih ima do Odstopnika, z obveznostmi, ki jih ima Odstopnik do
Faktorja. Za te pobotane obveznosti se zmanjša znesek
Kupnine, ki jo Faktor nakaže Odstopniku.

5.4.

5.5.

5.6.

3. Obveznosti Faktorja
3.1. Faktor nudi Odstopniku storitve za Posle faktoringa, navedene v
Pogodbi o faktoringu, v odobrenih okvirih in v skladu s pogoji iz
Pogodbe.
3.2. Faktor bo vsaj enkrat v vsakem koledarskem mesecu na zahtevo
Odstopnika le-temu poslal izpisek iz Računa faktoringa, ki bo
prikazoval vse Posle faktoringa v tekočem mesecu.

5.7.

4. Sprejem Dolžnikov
4.1. Seznam Dolžnikov, ki jih je Faktor sprejel za izvajanje Poslov
faktoringa z Odstopnikom (Sprejeti dolžniki) in morebiten limit
financiranja za vsakega Sprejetega dolžnika, je v prilogi
Pogodbe. Skupni limit financiranja (za vse sprejete dolžnike) je
določen v Pogodbi o faktoringu.
4.2. Odstopnik se izrecno strinja in je seznanjen, da Faktor lahko
višino morebitnega limita financiranja za vsakega Sprejetega
dolžnika oziroma skupni limit financiranja enostransko spremeni
iz razlogov navedenih v točki 5.7. Splošnih pogojev in o tem
obvesti Odstopnika na način iz 14. člena Splošnih pogojev.
Sprememba učinkuje z odpremo obvestila.
4.3. Sprejem Dolžnika oziroma prevzem Odstopnikovih Terjatev do
tega Dolžnika je veljaven pod pogojem, da je Odstopnik Faktorju
razkril vsa zapadla oziroma zamujena plačila, dejansko višino
Terjatev in vse spore v zvezi s Terjatvami, ki so nastali pred
podpisom pogodbe. Če je Odstopnik Faktorju zamolčal ta dejstva
ali druge okoliščine, ki so bile bistvene za Faktorjevo odločitev o
sprejemu Dolžnika, lahko Faktor z enostransko izjavo, poslano
Odstopniku, odstopi od nakupa in prevzema Terjatev do tega
Dolžnika in odstopi terjatve nazaj.
4.4. Če Faktor odstopi od nakupa in prevzema Terjatev od enega ali
več Sprejetih dolžnikov, ne pa od vseh, ali če odstopi od nakupa
in prevzema nekaterih Terjatev, Pogodba glede ostalih Terjatev,
ki niso bile odstopljene nazaj, ostaja v veljavi.
5. Financiranje terjatev
5.1. Faktor ima izključno pravico, da se odloči, ali bo ali ne bo
financiral posamezne odkupljene Terjatve. Financiranje bo
odobreno največ do limitov, določenih v Pogodbi.
5.2. Po tem, ko je blago dobavljeno in/ali so storitve dejansko
opravljene, bo Odstopnik takoj po izdaji računov sporočil Faktorju
nastanek Terjatev, ki se nanašajo na Gospodarske pogodbe z
določenim Sprejetim dolžnikom tako, da mu bo poslal podatke o
računu in kopijo računa po elektronski pošti (e-mail-u), razen če
je v Pogodbi o faktoringu določeno, da je potrebno Faktorju
dostaviti original računa.
5.3. Računi morajo biti jasni in morajo odražati resnične dobave blaga
ali opravljene storitve ter morajo biti sestavljeni v skladu z
zahtevami, ki izhajajo iz veljavnih predpisov in vsebovati vse

5.8.
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navedbe, ki jih morajo vsebovati po veljavnih predpisih in
pogodbi.
Ko Odstopnik pošlje Faktorju listine o odstopljenih računih, iz
katerih izhajajo Terjatve, se to dejanje šteje kot njegov
predlog za Financiranje teh Terjatev, upoštevaje odstotek
Financiranja, naveden v Pogodbi. Odstopnik lahko zaprosi za
Financiranje vrednosti Računa največ do odstotka
Financiranja in do višine dogovorjenega limita, navedenih v
Pogodbi. Če je predlagani znesek Financiranja drugačen
(manjši) od odstotka Financiranja, navedenega v pogodbi, je
dolžan Odstopnik sporočiti ta predlog Faktorju najkasneje
takrat, ko mu pošlje ta račun.
Faktor lahko kadarkoli pogojuje Financiranje katerekoli
Terjatve s tem, da mu Odstopnik predhodno: (i) izroči
pogodbo, na kateri bo podpis njegovega zakonitega
zastopnika overil notar; (ii) izroči originale oziroma overjene
prepise računov in katerihkoli drugih dokumentov, ki jih Faktor
šteje za potrebne kot dokazilo o obstoju in višini Terjatve; (iii)
predloži dokazilo, navedeno v pogodbi, kot tudi katerikoli drug
dokument; (iv) v primeru, če je katerikoli dokument v tujem
jeziku, predloži prevod dokumenta v slovenski jezik, ki ga
opravi sodni tolmač; (v) kot tudi s tem, da neposredno pri
Sprejetih dolžnikih preveri resničnost Terjatev, ki so predmet
faktoringa.
Faktor ima enostransko pravico, da se za vsako izmed
Terjatev odloči bodisi, da jo bo financiral (»odobritev
Financiranja«) bodisi, da je ne bo financiral (»zavrnitev
Financiranja«). Odstopnik nima možnost izbirati ali se bo
posamezna Terjatev Financirala ali ne. Terjatev V primeru
zavrnitve Financiranja Terjatev lahko Faktor ne glede na
določbe 17.1. točke Splošnih pogojev Odstopnika o zavrnitvi
obvesti s katerimkoli komunikacijskim sredstvom iz 14. člena
Splošnih pogojev.
Faktor lahko zavrne Financiranje predvsem v naslednjih
primerih (seznam ni izključen): (i) če niso bile upoštevane
bistvene določbe Gospodarske pogodbe; (ii) če Odstopnik
Faktorju ni predložil izjave, podpisane s strani pooblaščene
osebe Sprejetega dolžnika, da brez pridržka soglaša z
odstopom Terjatve Faktorju (vzorec obvestila je priloga
pogodbe); (iii) če Odstopnik ne upošteva obveznosti iz člena
7.4. te pogodbe; (iv) če so bili dokumenti in/ali izdani računi
nepravilno izpolnjeni (napake ali pomanjkljivosti), ali ne
vsebujejo klavzule, da je bila Terjatev odstopljena Faktorju;
(v) če je bila katera od odstopljenih Terjatev kljub jamstvu
Odstopnika (člen 7 Splošnih pogojev) pobotana; (vi) če se je
finančno ekonomski položaj Sprejetega dolžnika ali
Odstopnika poslabšal (na primer: izguba, zapadla plačila,
dolgovana Faktorju, bankam ali drugim inštitucijam, uvedba
prisilne poravnave ali stečajnega postopka, itd.); (vii) je nastal
kakršenkoli spor; (viii) je Odstopnik le delno dobavil blago ali
opravil storitev, ali je Sprejeti dolžnik dobavljeno
blago/izvršene storitve le delno prevzel; (ix) so se poslabšali
ekonomski ali politični odnosi z državo sprejetega dolžnika;
(x) če gre za terjatev do povezanih oseb Odstopnika; pri
čemer se za povezane štejejo osebe, ki so v takšnih razmerjih
kot jih določa 527.čl. Zakona o gospodarskih družbah
(Ur.l.42/2006) oziroma osebe, v katerih ima Odstopnik
neposreden ali posreden nadzor ali obratno oziroma v katerih
ima Odstopnik neposredno ali posredno udeležbo ali obratno;
(xi) če je Terjatev kljub jamstvu Odstopnika obremenjena z
zastavno pravico ali drugimi pravicami tretjih oseb; (xii) če
obstaja kakšna druga okoliščina, iz katere izhaja, da Terjatev
ob zapadlosti morda ne bo poplačana.
Faktor zlasti tudi ne financira naslednjih Terjatev (seznam ni
izključen): (i) ki ne izvirajo iz Gospodarske pogodbe in/ali iz
veljavnih prodaj, dobav blaga in/ali opravljenih storitev; (ii) iz
odloženih in pogojnih prodaj; (iii) iz prodaje odpadnega blaga;
(iv) ki nastanejo iz menjalne pogodbe; (v) iz navideznih ali
začasno izstavljenih računov; (vi) ki so bile (delno) poplačane
z avansom pred dobavo blaga ali preden je bila storitev
opravljena; (vii) Terjatev, pri katerih je datum zapadlosti
plačila že nastopil (so Terjatve zapadle v plačilo); (viii) iz
dobav s povratnim plačilom; (ix) če naj se poplačilo izvrši z
nepreklicnim dokumentarnim akreditivom, ki ga je potrdila
banka iz Odstopnikove države (razen če je takšen način
plačila pogodbeno dogovorjen med Faktorjem in
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6. Poplačilo Terjatev
6.1. Ko Sprejeti dolžnik poplača Terjatev, bo Faktor Odstopniku do
datuma zapadlosti Kupnine nakazal: (i) če Terjatve ni
financiral: prejeti znesek, zmanjšan za vse obveznosti, ki mu
jih tedaj dolguje Odstopnik (Faktor opravi pobot
Odstopnikovih obveznosti do Faktorja); (ii) če je Terjatev
financiral: prejeti znesek, zmanjšan za dotlej izplačani znesek
financiranja in za vse obveznosti, ki mu jih tedaj dolguje
Odstopnik (Faktor opravi pobot Odstopnikovih obveznosti do
Faktorja).
6.2. Če Sprejeti dolžnik plača Terjatev neposredno Odstopniku,
mora Odstopnik prejeti znesek v roku enega delovnega dneva
nakazati Faktorju in mu v istem roku predložiti dokazilo, da ga
je plačal Sprejeti dolžnik. V tem primeru se šteje, da je
zadevne račune izterjal Faktor, ki je upravičen, da od
prejetega zneska pobota Odstopnikove obveznosti, kot je
določeno v prejšnji točki, razliko pa nakaže Odstopniku. Če
Odstopnik od Dolžnika prejetega zneska ne nakaže Faktorju,
se šteje, da Terjatev ni plačana. Zato se za Financirane
zneske še naprej obračunavajo stroški financiranja in druga
plačila kot če Terjatev ni plačana in za čas dokler ni v celoti
plačana Faktorju.
6.3. Odstopnik se zavezuje, da bo sodeloval s Faktorjem, tako da
mu bo nudil vso potrebno pomoč in ga obveščal o vseh
dejstvih, ki bi mu bila lahko v pomoč pri tem, da je Terjatev
poplačana. Odstopnik soglaša, da lahko Faktor od Sprejetih
dolžnikov zahteva podrobnosti o njihovih plačilih in
kakršnekoli druge informacije, povezane s temi plačili in
Terjatvami.
6.4. V primeru prenehanja Pogodbe je Faktor kljub prenehanju še
vedno imetnik tistih Terjatev, ki so mu bile odstopljene do
prenehanja Pogodbe in je zato upnik, kateremu mora Sprejeti
dolžnik plačati svojo obveznost. Faktor bo sprejemal ta
plačila, dokler ne bodo v celoti plačani vsi zneski, ki mu jih
dolguje Odstopnik. Takrat bo Faktor odstopil nazaj tudi
Terjatve, ki niso bile predmet Financiranja.
6.5. Če so Faktorju plačane terjatve, ki jih je Faktor že odstopil
nazaj Odstopniku, bo Faktor te zneske nakazal Odstopniku
na Račun financiranja.
6.6. Plačila na račun Terjatev določenega Dolžnika, ki jih prejme
Faktor ali Odstopnik ali kdorkoli v njunem imenu, se za
potrebe izvrševanja Pogodbe poračunajo tako, da se
poplačajo Terjatve tega Dolžnika po vrstnem redu glede na
datum zapadlosti Terjatve.

Odstopnikom); (x) med Odstopnikom in Sprejetimi dolžniki
pobotanih Terjatev; (xi) če je bil račun, s katerim je izkazana
Terjatev, izdan po poteku 30 dni od odpreme blaga ali izvedbe
storitev po pogodbi med Odstopnikom in Dolžnikom; (xii) če je
Odstopnik podaljšal rok plačila Terjatve, dogovorjen s pogodbo
med Odstopnikom in Dolžnikom, razen če je Faktor soglašal s
podaljšanjem roka plačila.
Faktor ne bo financiral Terjatev, ki: (i) izvirajo iz spornih
Gospodarskih pogodb; (ii) za katere Sprejeti dolžnik uveljavlja
pobot, ali uveljavlja, da je terjatev prenehala na katerikoli drug
način; (iii) če si Odstopnik skladno s Pogodbo ni po najboljših
močeh prizadeval, da bi z Dolžnikom, ki je v Nemčiji ali
Združenem Kraljestvu, dogovoril prodajo z lastninskim
pridržkom, ter je brez nepotrebnega odlašanja ukrenil vse
potrebno po pravu Dolžnikove države, da bi uveljavil oziroma
zaščitil vsa upravičenja na podlagi prodaje z lastninskim
pridržkom.
Nadalje Faktor, kot del Skupine Erste & Sparkasse, ne sodeluje
s strankami/Odstopniki, ki poslujejo (tudi posredno) z državami
(vključujoč tudi vse posameznike, entitete, blago, storitve,
pristanišča...), zoper katere so uveljavljeni kakršnikoli omejevalni
ukrepi. Konkretno Faktor trenutno ne vstopa v nobena poslovna
razmerja, ki so posredno ali neposredno povezana s Sirijo,
Severno Korejo, Sudanom, Južnim Sudanom, Krimom,
Sevastopolom in Iranom. Prav tako so zelo omejene možnosti
sodelovanja glede Venezuele, Kube, Rusije in Belorusije.
Omejitve poslovanja z navedenimi državami so informativne
narave in se lahko spreminjajo. Poslovanje Faktorja z
Odstopnikom je lahko v primeru sodelovanja z državami, oz. s
podjetji/posamezniki, zoper katere so uveljavljeni kakršnikoli
omejevalni ukrepi, prekinjeno, oz. bo Faktor Odstopnika v
določenih primerih zaprosil za dodatna pojasnila, dokumentacijo,
podatke o nasprotni stranki (npr. lastniška struktura
kupca/dobavitelja, dodatni podatki o blagu, ki je predmet
transakcije, informacije o morebitnem posredniku, ipd.).
Po tem, ko je Odstopnik Faktorja obvestil o nastanku odstopljenih
Terjatev z računi (in drugimi dokumenti, če jih Faktor zahteva) in
Faktor odobri Financiranje Terjatev, bo Faktor financiral
Odstopnika v skladu z Odstopnikovo prošnjo za financiranje,
vendar največ v določenem odstotku skupne vrednosti odobrenih
terjatev, v višini/odstotku in v valuti, navedenih v Pogodbi o
faktoringu ter v skladu s stanjem Računa faktoringa v tistem
trenutku. V primerih, ko je odstopljena Terjatev v tuji valuti, Faktor
ne prevzame/nosi nobenega valutnega tveganja in ne prevzema
stroškov iz naslova morebitnih tečajnih razlik. V teh primerih se
Kupnina, preračunana v valuto po Pogodbi o faktoringu, izračuna
po tečaju, ki je veljal na dan plačila Terjatve. Če je bila Terjatev
plačana v več delih, se upoštevajo tečaji, veljavni na dan
posameznih delnih plačil, v sorazmerju z višino delnega plačila
na določen dan.
Ko Faktor izvrši plačilo predujma za Račune, za katere je odobril
Financiranje, obračuna faktoring provizijo, določeno s Pogodbo
in izvede pobot tako, da se znesek predujma zmanjša za znesek
provizije.
Kadar Faktor ne odobri Financiranja Terjatve v skladu s to
pogodbo, bo Faktor to, za Financiranje zavrnjeno Terjatev,
nadziral do poplačila in bo zanjo plačal Odstopniku Kupnino na
Datum zapadlosti kupnine.
V primeru, da Sprejeti dolžnik zamuja s plačilom odstopljene
Terjatve, je Odstopnik dolžan Faktorju na njegovo zahtevo
posredovati vse informacije in podatke o razlogih, zaradi katerih
Sprejeti dolžnik zamuja s plačilom odstopljene Terjatve. V
primeru, da Faktor ne dobi vseh informacij in podatkov, ki so
potrebni, da ugotovi dejanski razlog za zamudo pri plačilu
odstopljene Terjatve, je upravičen takšno Terjatev odstopiti nazaj
Odstopniku. V primeru iz te točke se šteje, da Faktor Terjatve, ki
jo je v skladu s to točko odstopil nazaj Odstopniku, ni financiral.
Faktor je upravičen in pooblaščen pobotati vsako svojo zapadlo
in neplačano Terjatev do Odstopnika, ne glede na to, iz katerega
naslova izvira, s katerokoli Terjatvijo Odstopnika do Faktorja, ne
glede na to, iz katerega naslova izvira, zlasti pa s katerokoli
Odstopnikovo Terjatvijo oziroma delom Terjatve iz naslova
Kupnine za katerokoli odstopljeno Terjatev, ne glede na to iz
katerega pravnega razmerja izhaja.

7. Obveznosti in jamstva Odstopnika
7.1. Odstopnik se obvezuje, da bo Sprejete dolžnike obvestil o
obstoju Pogodbe in da bo Faktorju predložil s strani
pooblaščene osebe Sprejetega dolžnika podpisano soglasje,
s katerim je brez pridržka izjavil, da privoli v odstop Terjatev
(vzorec obvestila je priloga Pogodbe).
7.2. Faktor je s sklenitvijo Pogodbe pooblaščen, da lahko v
primeru, če Odstopnik ne bi obvestil Sprejetih dolžnikov in ne
bi predložil soglasja iz prejšnjega odstavka, v imenu in na
račun Odstopnika sam obvesti Sprejete dolžnike o odstopu.
7.3. Vsa Odstopnikova ravnanja morajo biti usmerjena v to, da
bodo Sprejeti dolžniki odstopljene Terjatve poplačali
neposredno Faktorju.
7.4. Predmet Pogodbe tj. odstopa Faktorju so Terjatve, ki
obstajajo ob podpisu Pogodbe in so navedene v Pogodbi o
faktoringu in vse Terjatve, ki bodo do Sprejetega dolžnika
nastale v času trajanja oziroma veljavnosti Pogodbe. Zato je
Odstopnik dolžan, da tudi vse tiste Terjatve, ki nastanejo do
sprejetega dolžnika po podpisu Pogodbe, obravnava kot
Posel faktoringa, dogovorjen s Faktorjem. Odstopnik se
obvezuje, da bo Faktorju takoj, najkasneje pa takrat, ko bo
račun poslan Sprejetemu dolžniku, sporočil nastanek vseh
Terjatev, ki se nanašajo na Gospodarske pogodbe, sklenjene
s Sprejetim dolžnikom.
7.5. Odstopnik jamči, da:
(i)
vse Terjatve, ki so predmet Pogodbe, obstajajo in so
veljavno nastale, Odstopnik pa je njihov zakoniti imetnik;
(ii)
je Faktor s sklenitvijo Pogodbe postal imetnik in upnik
Terjatev, ki so mu odstopljene s Pogodbo;
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7.12. Če Odstopnik krši določbe člena 7.4. Splošnih pogojev v zvezi
z vključitvijo vseh Terjatev do Sprejetega dolžnika, ki
nastanejo po podpisu Pogodbe, v faktoring sistem ali določbe
člena 7.5. Splošnih pogojev o jamstvih danih glede
odstopljenih terjatev, mora Faktorju plačati pogodbeno kazen
v višini 10 % od zneska Terjatve, v zvezi s katero so bile te
določbe kršene.
7.13. V primeru, če so Terjatve s strani Dolžnikov plačane ali
zavarovane z menicami, mora Odstopnik Faktorju odstopiti
menice, ki so jih Sprejeti dolžniki uporabili za plačilo svojih
obveznosti, ki so predmet odstopa oziroma Pogodbe o
faktoringu.
7.14. V primeru, ko Faktor financira Terjatev, si je Odstopnik po
najboljših močeh dolžan prizadevati, da bo z Dolžnikom, ki je
v Nemčiji ali Združenem Kraljestvu, dogovoril prodajo z
lastninskim pridržkom, ter je dolžan brez nepotrebnega
odlašanja ukreniti vse potrebno po pravu Dolžnikove države,
da bi uveljavil oziroma zaščitil vsa upravičenja na podlagi
prodaje z lastninskim pridržkom. Šteje se, da si je Odstopnik
po najboljših močeh prizadeval, da bi z Dolžnikom dogovoril
prodajo z lastninskim pridržkom, če je:
(i) od Dolžnika zahteval, da pisno sprejme lastninski
pridržek,
(ii) v primeru, ko od Dolžnika po 30 dneh od zahteve za
sprejem lastninskega pridržka ni prejel odgovora,
Dolžniku poslal opomnik,
(iii) v primeru, da je Dolžnik dogovor o lastninskem pridržku
zavrnil ali pa v 30 dneh od opomnika na opomnik ni
odgovoril, Odstopnik v zvezi z ustanovitvijo lastninskega
pridržka ni dolžan opraviti nobenega dejanja več.
Odstopnik je dolžan Faktorja v roku 3 tednov potem, ko je
Dolžnik zavrnil dogovor o lastninskem pridržku, oziroma od
odpreme opomnika obvestiti, da so bila njegova prizadevanja
neuspešna. V primeru neplačila Terjatve je Odstopnik dolžan
Faktorju nemudoma izročiti kopijo korespondence iz te točke
z Dolžnikom.
7.15. Odstopnik je dolžan ukreniti vse, kar je mogoče, da bi bile
Terjatve poplačane oziroma da prepreči ali zmanjša škodo.
To vključuje zlasti izvrševanje, uveljavitev, ohranitev oziroma
zavarovanje vseh pravic na dobavljenem blagu in vseh pravic
oziroma zahtevkov nasproti Dolžniku ali tretjim osebam.
Odstopnik je dolžan ukreniti tudi vse, kar zahteva Faktor v
zvezi z morebitno ali dejansko izgubo, vključno s sprožitvijo
pravnega postopka.
7.16. Odstopnik je dolžan na zahtevo Faktorja kadarkoli izročiti
Faktorju kakršnekoli dokumente ali listine v kopiji ali originalu,
ki se nanašajo na Dolžnika ali Terjatev, zlasti pa: (i) naročila
in potrditev naročil, pogodbe o dobavi ali prodaji, morebitne
druge veljavne okvirne pogodbe, pogodbe o odstopu ali
zavarovanju, druge dokumente, ki se nanašajo na materialno
pravno razmerje med Odstopnikom in Dolžnikom, (ii) potrdila
o dostavi, (iii) podpisane račune, ki izkazuje Terjatve. (iv)
podpisane izpiske za posameznega Dolžnika, ki izkazujejo
številke računov, datume dobave blaga oziroma opravljanja
storitev, datume izdaje računa, datume zapadlosti računa,
datume prejema plačila, vključno z gotovinskim plačili in
vsemi postavkami, ki zmanjšujejo ali povečujejo Terjatve, in
sicer za katerokoli obdobje, ko je Odstopnik posloval z
Dolžnikom, (v) izpiski iz prejšnje alineje morajo biti poleg v
podpisani fizični obliki, posredovani tudi v elektronski obliki,
in sicer v formatu excel tabele, (vi) izpisek odprtih postavk, ki
vsebujejo številke računov, datume opravljanja storitev
oziroma dobave blaga, datume računov, roke zapadlosti
računov in zneske računov.
7.17. Odstopnik je dolžan: (i) kadarkoli, nemudoma in ves čas
posredovati in razkriti vse informacije in dokumente, ki bi
lahko vplivale na plačilo Terjatev ali na oceno tveganja
neplačila Terjatve ali na oceno Dolžnika; (ii) kadarkoli,
nemudoma in ves čas posredovati in razkriti vse informacije
in dokumente, ki se nanašajo na izpolnjevanje njegovih
obveznosti po Pogodbi; (iii) sodelovati s pooblaščenim
revizorjem ali drugim neodvisnim strokovnjakom, ki ga
angažira Faktor ali kdo drug za njegov račun v zvezi s
pregledom in potrditvijo pravilnosti in točnosti izpiskov in
podatkov, ki se nanašajo na Terjatve ali Dolžnike.

(iii)

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

ne obstajajo in ne bodo obstajale nasprotne Terjatve
Sprejetega dolžnika, ki bi jih pobotal s katero od
odstopljenih Terjatev;
(iv) Terjatve niso zastavljene in na njih ni drugih pravic v korist
tretjih oseb;
(v) s Sprejetim dolžnikom ni bila dogovorjena prepoved
odstopa Terjatev;
(vi) Terjatve do vključno trenutka odstopa niso bile poplačane
Odstopniku;
(vii) med njim in Sprejetim dolžnikom ne obstajajo drugi popusti
kot tisti, ki izhajajo iz izdanega računa;
(viii) bo Faktorju sporočil kakršnokoli prejeto informacijo od
kateregakoli Sprejetega dolžnika, v zvezi z kakršnimikoli
ugovori;
(ix) bo izvršil vse ukrepe za mirno rešitev kakršnegakoli
ugovora Sprejetega dolžnika zoper Terjatev;
(x) so Pogodbo in druge listine v zvezi s to Pogodbo podpisale
osebe, ki so vpisane v sodni oziroma drug ustrezen register
kot zastopniki oziroma osebe, ki so pooblaščene s strani
zakonitega zastopnika Odstopnika;
(xi) da so vsi podatki in dejstva, ki jih je Odstopnik oziroma od
njega pooblaščene osebe posredoval Faktorju v zvezi z
sklenitvijo pogodbe resnični, verodostojni in popolni;
(xii) da Odstopnik ni zamolčal podatkov, zaradi katerih Faktor te
Pogodbe ne bi sklenil, če bi zanje vedel ter, da proti njemu
ne poteka noben sodni postopek, ki bi lahko imel bistven
negativen vpliv na njegovo poslovanje, njegove obveznosti
ali premoženjsko stanje.
Odstopnik podeljuje Faktorju ekskluzivno pravico za Posle
faktoringa s Sprejetimi dolžniki za celotno obdobje veljavnosti
Pogodbe in se zavezuje, da v času njenega trajanja ne bo sklepal
pogodb, katerih vsebina bi bil faktoring oziroma odstop Terjatev
drugim osebam.
Odstopnik je dolžan Faktorja pisno obvestiti o kateremkoli
dogodku, ki bi lahko povzročil, da Odstopnik ne bi bil več
sposoben izpolniti svojih obveznosti iz te Pogodbe in/ali zaradi
katerega Faktor ne bi mogel več uveljaviti svoje pravice regresa
ter obveščati Faktorja o vseh drugih okoliščinah, dogodkih in
dejanjih, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje obveznosti in
izvrševanje pravic po tej Pogodbi.
Odstopnik je dolžan Faktorja v roku osmih delovnih dni pisno
obvestiti o spremembi sedeža, kontaktnih podatkov, dejavnosti,
pooblaščenih zastopnikov, postopkih zaradi insolventnosti in
postopkih prenehanja pravne osebe ter o vseh drugih podatkih,
ki se vpisujejo v sodni oziroma drug ustrezen register, ne glede
na to, ali gre za vpis na predlog strank ali za vpis po uradni
dolžnosti.
Odstopnik je dolžan Faktorja pisno obvestiti o kakršnikoli
spremembi glede izpolnjevanja Gospodarske pogodbe ali stanja
Sprejetega dolžnika, vključno z nastankom Spora, prav tako pa
ga je nemudoma dolžan obvestiti o vseh okoliščinah ali dogodkih,
zaradi katerih bi lahko prišlo do neplačila Terjatve. Takšne
okoliščine in dogodki so zlasti:
(i) Dolžnik prosi za podaljšanje roka plačila Terjatve za več kot
30 dni od Datuma zapadlosti plačila,
(ii) Dolžnik ne prevzame blaga ali dokumentov na prvi poziv v
primerih, ko je dogovorjen dokumentarni inkaso,
(iii) Dolžnikova insolventnost,
(iv) Dolžnik ni sposoben ali obstaja verjetnost, da ni sposoben
izpolniti obveznosti oziroma pogojev v pogodbi,
(v) Dolžnik ne izpolni menice ali čeka zaradi pomanjkanja
sredstev,
(vi) začetek kakršnegakoli postopka zoper Dolžnika zaradi
neplačila ali zaradi dolgovanega zneska,
(vii) če nastopijo kakršnekoli druge okoliščine ali če Odstopnik
izve za kakršnekoli druge informacije v zvezi z Dolžnikovim
finančnim položajem, ugledom ali plačevanjem obveznosti.
Odstopnik se zavezuje, da bo podpisal vse dokumente, ki mu jih
bo predložil Faktor v predpisani obliki za polno pravno veljavnost
določb Pogodbe.
Faktor ima pravico, da do celotnega plačila vseh odstopljenih in
medsebojnih Terjatev, ki izvirajo iz izpolnjevanja te Pogodbe,
zahteva kakršnekoli informacije in dokumente o postopku
izstavljanja računov, poslovnih knjigah Odstopnika in njegovem
ekonomsko finančnemu stanju, Odstopnik pa mora zahtevane
informacije in listine predložiti Faktorju v razumnem roku.
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7.18. Odstopnik ali oseba, ki ga zastopa ali deluje v njegovem imenu,
sta dolžna izpolniti vse obveznosti po pogodbi, sklenjeni z
Dolžnikom, in ravnati v skladu z vsemi zakoni ali odredbami,
odloki ali uredbami, ki imajo moč zakona.
7.19. V primeru, ko je med Faktorjem in Odstopnikom v Pogodbi o
faktoringu dogovorjeno, da bo tveganje neplačila Terjatev pri
zavarovalnici zavaroval Odstopnik, je Odstopnik:
(i) dolžan takoj po podpisu Pogodbe in pred financiranjem
Terjatev, ki so predmet Pogodbe, Faktorju izročil pisno
soglasje zavarovalnice, da soglaša s prenosom pravic iz
zavarovalne pogodbe Faktorju ter dokazilo o odstopu
(vinkulaciji) pravic iz zavarovalne pogodbe v celotni višini
odškodnin, ki bi, če ne bi bilo vinkulacije, pripadle
Odstopniku;
(ii) dolžan redno in pravočasno izpolnjevati vse svoje
obveznosti iz zavarovalne pogodbe ter Faktorja sproti
obveščati o vseh spremembah zavarovalne pogodbe,
(iii) dolžan z zavarovalnico dogovoriti, da bo obvestila o vseh
spremembah
zavarovalne
pogodbe,
spremembah
zavarovalnih limitov, izplačilu škod, neplačilu zavarovalne
premije,
nepodaljšanju
zavarovalne
pogodbe,
neizpolnjevanju obveznosti po zavarovalni pogodbi in o
vseh drugih okoliščinah v zvezi z zavarovanjem pošiljala
tudi neposredno Faktorju;
(iv) s podpisom Pogodbe izrecno pooblastil Faktorja za
samostojno izvedbo prenosa pravic iz zavarovalne
pogodbe na Faktorja, za pridobitev vseh informacij in
obvestil od zavarovalnice glede vsebine zavarovalne
pogodbe, njenih sprememb, kakor tudi glede morebitnega
neizpolnjevanja dolžnosti in obveznosti Odstopnika (t.j.
zavarovalca iz zavarovalne pogodbe) ter soglaša in
pooblašča Faktorja, da v primeru neizpolnjevanja
Odstopnikovih obveznosti iz zavarovalne pogodbe, zaradi
katerih bi Faktor lahko utrpel škodo, te Faktor izpolni sam
oziroma namesto Odstopnika, pri čemer je Odstopnik
dolžan Faktorju povrniti vse v zvezi s tem nastale stroške.
8. Pravica do regresa
8.1. Faktor ima, razen v primerih, za katere je v Pogodbi o faktoringu
izrecno drugače dogovorjeno, pravico do regresa in lahko od
Odstopnika zahteva takojšnje povračilo zneskov, ki mu jih je
Faktor plačal za odstopljene Terjatve.
8.2. Faktor bo uveljavljal pravico do regresa zlasti če:
(i)
Sprejeti dolžniki Terjatev ne poplačajo do izteka Obdobja
financiranja;
(ii) postane odstop Terjatev Faktorju neveljaven;
(iii) je Odstopnik spremenil plačilne ali dobavne pogoje, ne da
bi o tem predhodno obvestil Faktorja in pridobil njegovo
izrecno pisno soglasje k takšnim spremembam;
(iv) Odstopnik ali Sprejeti dolžnik nista spoštovala zakonov in
predpisov, ki vplivajo na pravilno izvedbo posla;
(v) Odstopnik ne izpolni svojih obveznosti do Faktorja;
(vi) so odstopljene Terjatve predmet spora;
(vii) Sprejeti dolžnik uveljavlja pobot v primeru obstoja svoje
terjatve ali zahtevkov do Odstopnika;
(viii) je bilo plačilo Terjatev opravljeno neposredno Odstopniku;
(ix) račun ne izkazuje resnično opravljenih storitev ali
dobavljenega blaga;
(x) so med Odstopnikom in Sprejetim dolžnikom obstajale
predhodne drugačne finančne povezave, kot so bile krite z
računom, danim v izterjavo (kot so družbeništva, poboti
in/ali vzajemna plačila in kakršnekoli podobne povezave,
če takšne povezave omogočajo Sprejetemu dolžniku, da
ugovarja plačilu), ali pa so bile te vzpostavljene po
Faktorjevi odobritvi računa, vendar pred poplačilom;
(xi) med Odstopnikom in Sprejetim dolžnikom obstajajo spori,
tudi če takšni spori niso povezani s Terjatvami, ki so
predmet te Pogodbe;
(xii) v zvezi z odstopljenimi Računi/Terjatvami poteka preiskava
ali sodni postopki;
(xiii) financirani Računi niso na razpolago zaradi ukrepov
pristojnih organov, kot so na primer zaseg ali sodna
zaplemba;
(xiv) so bile Terjatve, ki so predmet odstopa, pred sklenitvijo
Pogodbe ali v času njene veljavnosti, uporabljene za

8.3.

8.4.

8.5.

zavarovanje izpolnitve drugih obveznosti Odstopnika
kot glavnega dolžnika ali osebnega Poroka;
(xv) odstopljena Terjatev ni plačana zaradi višje sile ali
zakonskih sprememb, ki onemogočajo poplačilo na dan
zapadlosti;
(xvi) Odstopnikove Terjatve ne izvirajo iz Gospodarske
pogodbe v smislu 13. člena Obligacijskega zakonika,
temveč iz civilnega, upravnega, kazenskega ali
kateregakoli drugega razmerja;
(xvii) Terjatev, ki naj bi se izterjala, ni jasna in se ne glasi na
denar, ali pa ne zapade v plačilo na datum, ki ga je
sporočil Odstopnik;
(xviii) je Odstopnik Faktorju posredoval netočne ali nepopolne
informacije v zvezi s Terjatvijo, zaradi česar poplačilo
Terjatve ni bilo mogoče, ali pa je prišlo do bistvenega
povečanja stroškov izterjave ali do drugačne izgube
Faktorja, do katere ne bi prišlo, če bi bile informacije
točne in popolne;
(xix) so bile Terjatve odstopljene Faktorju, Dolžnik pa jih ni
sposoben plačati, ker je nesolventen, v postopku
prisilne poravnave, stečaja, sodne likvidacije ali v
kateremkoli drugem podobnem primeru, kot tudi v
primeru Dolžnikovih finančnih težav, ki še ne pomenijo
nujno Dolžnikove insolventnosti ali katerih posledica še
ni uvedba ali začetek postopka zaradi insolventnosti;
(xx) je bilo blago Dolžniku dobavljeno ali so bile storitve
Dolžniku opravljene na podlagi oziroma v skladu s
sodno ali drugo odločbo ali v zameno za blago ali
storitve (menjava) ali pa je Faktor Terjatev financiral
predno je bilo blago dolžniku dobavljeno oziroma so bile
storitve dolžniku opravljene;
(xxi) Dolžnik prosi za povračilo predujma za delno opravljeno
dobavo ali pri nespoštovanju pogodbenih pogojev;
(xxii) je prišlo do kakršnihkoli primerov prevare ali poneverbe
v zvezi s Terjatvami;
(xxiii) če Odstopnik krši določbe 7.4. ali 7.5. teh Splošnih
pogojev;
Če Faktor uveljavlja pravico do regresa, Odstopniku pošlje
pisni zahtevek, s katerim od Odstopnika zahteva vračilo
zneskov, ki jih je Odstopnik prejel na račun Terjatve, glede
katere Faktor uveljavlja pravico do regresa. S tem, ko Faktor
uveljavlja regresni zahtevek skladno s Pogodbo, se šteje, da
je Odstopnik Terjatev, glede katere Faktor uveljavlja regresni
zahtevek, Faktorju odstopil v zavarovanje Faktorjeve
regresne terjatve do Odstopnika. Odstopnik je dolžan vrniti
Faktorju prejeta plačila v roku 3 dni od prejema zahteve za
povračilo prejetih zneskov. Ko Odstopnik Faktorju v celoti
izpolni njegov regresni zahtevek, Faktor tisto terjatev oziroma
tiste terjatve, glede katerih uveljavlja regres, odstopi nazaj
Odstopniku.
Faktor lahko uveljavlja delni regres tj. zahteva vračilo le dela
financiranega zneska. V tem primeru Faktor odstopi nazaj le
temu delu ustrezen del Terjatve, skladno s točko 8.3. Splošnih
pogojev.
Če Sprejeti dolžniki do izteka obdobja financiranja ne
poravnajo svoje obveznosti, ima Faktor izključno pravico, da
ne glede na razlog, zaradi katerega Terjatev ob zapadlosti ni
bila plačana, ne uveljavlja regresa in ne odstopi terjatev nazaj,
ampak neplačane Terjatve izterja od Sprejetega dolžnika.

9. Plačilo za Posle faktoringa
9.1. Faktor je za opravljanje Poslov faktoringa upravičen do
naslednjih plačil, ki mu jih je Odstopnik dolžan plačati:
(i)
Faktoring provizije, ki se obračuna kot odstotek (%)
nominalne bruto vrednosti računov (vključno z vsakokrat
veljavnim DDV), odstopljenih Faktorju, ne glede na to,
ali se odobri financiranje ali ne. Faktoring provizija je
določena v Pogodbi o faktoringu. Razlike med plačanimi
provizijami in minimalno vrednostjo provizije, kot je
določena skladno z vsakokrat veljavno Tarifo storitev,
objavljeno na spletni strani Faktorja (http://www.sfactoring.si), oziroma v Pogodbi o faktoringu, se
obračunajo letno. Obveznost Odstopnika, da plača to
provizijo nastane na dan, ko je Faktor obveščen o
nastanku Terjatve s tem, da mu Odstopnik pošlje v
vednost kopijo računa.
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Stroškov financiranja, ki se obračunajo od salda na Računu
faktoringa, tj. od skupnega dolga Odstopnika do Faktorja,
in sicer se ti stroški obračunajo na koncu vsakega meseca
v višini 3-mesečnega ali 6-mesečnega EURIBOR-ja
povečan za toliko odstotnih točk, kot je določeno v Pogodbi
o faktoringu. Višina 3-mesečnega EURIBOR-ja se prilagodi
vsakega 01.01., 01.04., 01.07. in 01.10. v letu, višina 6mesečnega EURIBOR-ja pa vsakega 01.01. in 01.07. v
letu. Faktor si pridržuje pravico spremeniti višino stroškov
financiranja na način določen v nadaljevanju teh Splošnih
pogojev. EURIBOR je medbančna referenčna obrestna
mera in predstavlja obrestno mero za depozite znotraj
monetarne unije v EUR-ih za obdobje, ki je enako
dogovorjenemu obrestnemu obdobju, ki je objavljen na
informacijskem sistemu Reuters, stran EURIBOR01 (ali
naslednici take strani ali na podobni strani drugega
informacijskega sistema, ki ga bančno združenje Evropske
unije (»Banking Federation of the European Union«) izbere
za objavljanje medbančne obrestne mere za depozite v
EUR-ih), ali če za tako obdobje ni objavljeno, za obdobje,
ki je temu najbližje, približno ob 11.00 uri na dan določitve
obrestne mere pred pričetkom relevantnega obrestnega
obdobja. V kolikor bi bila vrednost EURIBOR oziroma
objavljena medbančna obrestna mera negativna, se šteje,
da znaša vrednost 0. Faktor obračunava pogodbeno
določene obresti na linearni in dekurzivni način z uporabo
načela dejansko število dni / 360 dni, pri čemer se upošteva
prvi dan vsakokratnega obrestnega obdobja, njegov zadnji
dan pa ne.
(iii) Strošek zamude je znesek določen v pogodbi, ki se
zaračuna Odstopniku, če sprejeti dolžnik ne plača, ali delno
ne plača kateregakoli računa, ki ga je izdal Odstopnik do
datuma zapadlosti plačila in sicer za vsak dan, ki preteče
od tega dne zamude do celotnega poplačila terjatve.
(iv) Nadomestilo izdelave in pošiljanja poročil, strošek izrednih
pregledov/poročil, izpisov in analiz, strošek opominjanja,
upravljalska provizija za uveljavljanje plačila na podlagi
izvršnice ali menice, strošek odobritve dolžnikovega limita
ter drugi stroški, ki so v skladu z vsakokrat veljavnim uradno
Tarifo storitev, objavljenim na spletni strani Faktorja.
(v) Zamudne obresti so obresti, ki se obračunajo od vsake
zapadle, neporavnane obveznosti, kot tudi od vsake
zapadle in neporavnane terjatve, ki je bila predmet
financiranja, za čas od nastanka zamude do plačila
obveznosti oz. terjatve in sicer v višini kot določa zakon.
(vi) Nadomestilo obdelave in odobritve posla ter podaljšanja
trajanja pogodbe, ki se obračuna kot odstotek (%) od
vsakokratnega odobrenega limita financiranja in se
zaračuna ob sklenitvi ter vsakokratnem podaljšanju
veljavnosti limita.
(vii) Nadomestilo za spremembe pogodbenega razmerja, kot je
določen v pogodbi. oz. po tarifi storitev, objavljeni na spletni
strani Faktorja.
(viii) Druge stroške in nadomestila, kot so določeni v pogodbi oz.
po Tarifi storitev, objavljenim na spletni strani Faktorja
(ix) Katerihkoli drugih plačil in davščin, ki nastanejo pri
opravljanju faktoring poslov.
Plačila, opisana v točki 9.1. Splošnih pogojev in katerakoli druga
plačila, ki niso določena v Splošnih pogojih, bodo določena v
Pogodbi o faktoringu. V primeru, da se obseg Terjatev, za katere
Odstopnik ocenjuje, da bodo predmet faktoringa, pomembno
razlikuje od realiziranega obsega, ima Faktor pravico, da
spremeni v Pogodbi o faktoringu opredeljene pogoje plačil.
Poleg plačil iz točke 9.1. Splošnih pogojev je Odstopnik dolžan
povrniti Faktorju stroške poslov, opravljenih v skladu s Pogodbo,
pravne in odvetniške stroške, stroške poizvedb in stroške
ugotavljanja insolventnosti, nastale do njihove izterjave, kot tudi
vse stroške v zvezi s sodnimi postopki, provizije, takse in druge
stroške vseh vrst sodnih postopkov, vključno s postopki zaradi
insolventnosti (prisilna poravnava, stečaj) in postopkih
prenehanja pravne osebe, bančne provizije in provizije za
izterjave/plačila in druge stroške nastale v zvezi z odstopom in
poplačilom Terjatev.

10. Trajanje pogodbe
10.1. Pogodba je sklenjena za obdobje enega leta. Če je nobena
od strank ne odpove v roku meseca dni pred iztekom njenega
trajanja, se veljavnost podaljša ponovno za obdobje enega
leta, v kolikor ni v Pogodbi drugače določeno. Če se
veljavnost Pogodbe podaljša za naslednje obdobje, jo imata
obe pogodbeni stranki pravico odpovedati s 3 mesečnim
odpovednim rokom.
10.2. Brez odpovednega roka in s takojšnjim učinkom lahko
Odstopnik odpove Pogodbo le ob plačilu odstopnine v višini
1% od salda na Računu faktoringa na dan odpovedi, tj.
skupnega dolga, ki ga ima Odstopnik do Faktorja. Če
odstopnina ni plačana, odpoved nima učinka.
10.3. Odpoved ne vpliva na tiste pravice in obveznosti, ki so za
stranke nastale pred trenutkom odpovedi. Zato morata stranki
ena drugi izpolniti vse obveznosti, ki so nastale preden je
Pogodba prenehala veljati.
10.4. Po odpovedi Pogodbe in v odpovednem roku lahko Faktor
prioritetno poplača zapadle zneske, ki jih Odstopnik dolguje
Faktorju iz Terjatev, ki so mu bile odstopljene s pogodbo,
preden je bila odpovedana. Faktor ni dolžan odstopiti nazaj
Terjatev, ki so nastale pred dnevom prenehanja Pogodbe,
dokler niso poravnane vse Odstopnikove obveznosti do
Faktorja, lahko pa jih po lastni presoji odstopi nazaj
Odstopniku in terja vračilo zneskov, ki jih je Odstopnik prejel
od Faktorja povečano za faktoring provizijo in stroške
financiranja.

(ii)

9.2.

9.3.

11. Odstop od pogodbe
11.1. Faktor lahko v primeru utemeljenega razloga takoj in brez
odpovednega roka, tj. s takojšnjo veljavnostjo odstopi od
pogodbe. Za utemeljen razlog se zlasti šteje, če: (i) jamstva,
ki jih je dal Odstopnik, niso resnična; (ii) Odstopnik Faktorju
na njegovo zahtevo ne zagotovi zahtevanih dokumentov; (iii)
če Odstopnik ne izpolnjuje obveznosti, ki jih ima po pogodbi;
(iv) Odstopnik ne obvesti Faktorja o pričetku postopka
finančnega ali sodnega nadzora; (v) pride do bistvene
spremembe v pravnem ali ekonomskem stanju kateregakoli
Sprejetega dolžnika ali Odstopnika in/ali dejavnosti, ki jo
opravljajo, ali do bistvenega poslabšanja njihovega
ekonomskega finančnega stanja (izgube, dalj časa trajajoči
dolgovi, itd.); (vi) v primeru, če so prodaje/storitve Odstopnika
osredotočene le na enega Dolžnika; (vii) v primeru spora
glede izpolnitve katere od Gospodarskih pogodb; (viii) je bila
zoper Odstopnika ali katerega od Sprejetih dolžnikov
predlagana uvedba stečajnega postopka; (ix) je bila zoper
Odstopnika ali katerega od Sprejetih dolžnikov predlagana
uvedba postopka prisilne poravnave; (x) če Faktor med
Obdobjem financiranja, po odobritvi Financiranja Terjatev,
ugotovi kakršnekoli kompenzacije med Odstopnikom in
Sprejetimi dolžniki, ki niso bile predhodno pisno odobrene s
strani Faktorja; (xi) kot tudi v vseh drugih primerih, ko
Odstopnik prekrši ali ne izpolni katerihkoli pogojev in/ali
obveznosti iz Pogodbe.
11.2. Odstop ne vpliva na tiste pravice in obveznosti, ki so za
stranke nastale pred trenutkom odstopa. Zato morata stranki
ena drugi izpolniti vse obveznosti, ki so nastale preden je
Pogodba prenehala veljati.
11.3. Po odstopu od Pogodbe lahko Faktor prioritetno poplača
zapadle zneske, ki jih Odstopnik dolguje Faktorju iz terjatev,
ki so mu bile odstopljene s pogodbo, preden je prišlo do
odstopa od pogodbe. Faktor ni dolžan odstopiti nazaj terjatev,
ki so nastale pred dnevom prenehanja pogodbe, dokler niso
poravnane vse Odstopnikove obveznosti do Faktorja, lahko
pa jih po lastni presoji odstopi nazaj Odstopniku in terja vračilo
zneskov, ki jih je Odstopnik prejel od Faktorja povečano za
faktoring provizijo in stroške financiranja.
12. Višja sila
12.1. Stranke so proste odgovornosti v primerih pojava dogodkov
višje sile. Za takšne dogodke se štejejo zlasti naslednji
primeri: naravni dogodki, vojne, dejanja oblasti, stavke,
socialni nemiri, itd. V takšnih primerih bo prizadeta stranka
obvestila drugo stranko v roku 2 dni. Če bo dogodek višje sile
trajal dlje kot 60 dni, se lahko stranki odločita za odpoved
Pogodbe.
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12.2. Na podlagi odpovedi Pogodbe po prejšnji točki Pogodba preneha
veljati v trenutku, ko nasprotna stranka prejme odpoved.
12.3. Odpoved ne vpliva na tiste pravice in obveznosti, ki so za stranke
nastale pred trenutkom nastopa višje sile. Stranki morata ena
drugi izpolniti vse obveznosti, ki so nastale preden je nastopila
višja sila.

dolžni varovati te podatke z enakim standardom varstva
podatkov, kot velja za Faktorja,
c) povezanim ali nadrejenim ali odvisnim družbam, za
namen poenotenja finančnih operacij, izvajanja nadzora
in izpolnjevanjem medsebojnih pogodbenih obveznosti,
kar izrecno vključuje tudi izvoz teh podatkov izven
Republike Slovenije v primeru, če je sedež matične ali
sestrske družbe Faktorja izven Republike Slovenije,
d) pristojnim državnim organom ali inštitucijam v vseh
primerih, ko po mnenju Faktorja v zvezi s sklepanjem ali
izvrševanjem te pogodbe obstojijo znaki kaznivih dejanj
ali drugih nedovoljenih ravnanj (na primer vendar ne
izključno kršitve pravil s področja pranja denarja,
davčnih obveznosti ipd.).
(v) Upravljavec podatkov in osebnih podatkov je S-Factoring
d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana. Faktor kot upravljavec
osebnih podatkov omogoči zakonitemu zastopniku in/ali
Poroku, kot posamezniku (i) da je seznanjen z vsemi
relevantnimi informacijami o obdelavi, ki jo izvaja in (ii) vse
pravice skladno z veljavno zakonodajo. Faktor je z namenom
uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave,
pripravil Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov, ki
zakonitem zastopniku in/ali Poroku na enem mestu
omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se
nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Faktor.
Splošne informacije so priloga te pogodbe, vsakokrat
veljavne so dosegljive v poslovalnicah Faktorja in na spletni
strani - https://www.s-factoring.si/varstvo-osebnih-podatkov
(vi) Soglasje za obdelavo podatkov v skladu s to pogodbo da
Odstopnik, zakoniti zastopnik in/ali Porok, s podpisom
pogodbe.
(vii) Odstopnik izrecno dovoljuje Faktorju, kot pravni osebi,
pošiljanje
novosti, ugodnosti, ponudbe in prilagojene
ponudbe, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v
nagradnih igrah ter vabila za sodelovanje pri anketiranju in
raziskavah, v zvezi s produkti in storitvami Faktorja in družb
v Skupini Sparkasse ter pogodbenih partnerjev Faktorja, z
uporabo različnih komunikacijskih poti, kot so telefon,
navadna pošta, elektronska pošta, sms/mms.

13. Pravo, ki se uporabi in sodna pristojnost
13.1. V vseh sporih, ki lahko nastanejo na podlagi te pogodbe, in za
presojo te pogodbe se uporablja pravo Republike Slovenije in je
za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.
14. Sporočila in pooblastila
14.1. Če ni izrecno drugače določeno, so katerakoli sporočila med
strankami veljavna le, če so dana v pisni obliki, preko elektronske
pošte ali s priporočenim pismom.
14.2. Za izvajanje Pogodbe, zlasti pa za podajanje in sprejemanje
izjav, sporočil, predlogov ali zahtevkov, ki jih na podlagi Pogodbe
ena stranka pošilja drugi, so poleg zakonitih zastopnikov strank
pooblaščene tudi in izključno tiste osebe, ki jih posamezna
stranka izrecno pooblasti za izvajanje Pogodbe tako, da jih
navede na pooblastilu za izvajanje pogodbe, ki je priloga
Pogodbe o faktoringu.
14.3. V primeru, da stranka posamezni pooblaščeni osebi prekliče
pooblastilo za izvajanje pogodbe ali pooblastilo za izvajanje
pogodbe podeli novi osebi, je dolžna nasprotni stranki
nemudoma predložiti novo pooblastilo za izvajanje pogodbe.
Novo pooblastilo velja od trenutka, ko ga prejme nasprotna
stranka. Z začetkom veljavnosti novega pooblastila preneha
veljavnost prejšnjega pooblastila.
14.4. Pooblastilo za izvajanje pogodbe ne vključuje pooblastila za
spreminjanje Pogodbe, za odstop od Pogodbe ali za odpoved
Pogodbe.
15. Uporaba podatkov in varstvo osebnih podatkov
(i) Informacije in podatki o Odstopniku, zakonitem zastopniku in/ali
Poroku pomenijo za Faktorja poslovno skrivnost in se
obravnavajo kot podatki zaupne narave. Faktor posreduje te
podatke državnim organom na podlagi njihovih pooblastil
skladno z zakonom na njihovo pisno zahtevo.
(ii) Faktor se zavezuje, da vse podatke in osebne podatke, ki jih bo
pridobil v zvezi s to pogodbo, obdeluje in hrani, za potrebe
izvajanja namena te pogodbe. Faktor bo z podatki ravnal v
skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo ter z osebnimi podatki
ravnal v skladu Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
in Sveta o varstvu posameznikov pri o obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov
– GDPR) in vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih
podatkov.
(iii) Odstopnik, zakoniti zastopnik in/ali Porok izrecno in nepreklicno
dovoljuje Faktorju in ga nepreklicno pooblašča, da lahko njegove
podatke in osebne podatke, podatke o tej pogodbi in v zvezi s to
pogodbo, pridobljenimi v zvezi z izvrševanjem te pogodbe, zbira,
obdeluje in hrani v svojih evidencah za potrebe izvajanja te
pogodbe. Faktor bo osebne in druge podatke zbrisal iz svojih
zbirk podatkov, ko bo dosežen namen pogodbe oziroma, ko bo
potekel zakonski rok, ki predpisuje dobo hranjenja teh podatkov.
(iv) Faktor bo podatke Odstopnika in osebne podatke zakonitega
zastopnika in/ali Poroka hranil, obdeloval in varoval, tako da ne
bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov
nepooblaščenim osebam. Faktor se zavezuje, da bo zagotavljal
najvišjo možno stopnjo varnostnih ukrepov, ki bodo zagotavljali
minimalno tveganje nepooblaščenega vpogleda v podatke,
spreminjanje podatkov in izgubo podatkov. Faktor se zavezuje,
da podatkov in osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali
prodal tretji osebi brez predhodne pridobitve privolitve imetnika
in zakonitega zastopnika in/ali Poroka oziroma brez podlage v
zakonu ali podzakonskem aktu. Faktor bo za namen izvajanja te
pogodbe posredoval podatke in osebne podatke:
a) pogodbenim obdelovalcem, ki zanj izvajajo podporo
poslovnim procesom oziroma aktivnostim, ki podatke
obdelujejo izključno v imenu in za račun Faktor,
b) svetovalcem, revizorjem in drugim z zakonom ali pogodbo
pooblaščenim osebam, ki so v skladu z vsakokrat veljavno
zakonodajo ali po pogodbi, ki jo sklenejo z Faktorjem,

16. Pridobivanje in posredovanje podatkov tretjim
16.1. Odstopnik in Porok izrecno in nepreklicno dovoljujeta, da se
pogodba in pripadajoča dokumentacija izroči vsaki
pooblaščeni osebi matične družbe in nadzornim organom
(regulatorjem) za potrebe odobritve posla, izvajanja kontrole
oziroma nadzora nad poslovanjem pogodbenih strank,
revizorjem in drugim z zakonom ali pogodbo pooblaščenim
osebam. Stranki sta dolžni zagotoviti, da osebe iz prejšnjega
stavka podatke v zvezi s pogodbo varujejo kot zaupne.
16.2. Odstopnik in Porok pooblaščata faktorja, da v vseh primerih,
ko je to potrebno za izvrševanje pogodbe kot tudi v drugih
primerih, ko Faktor oceni, da je to potrebno, opravi poizvedbe
pri organih z javnimi pooblastili, bankah, hranilnicah in drugih
finančnih organizacijah v cilju pridobitve informacij, ki se
nanašajo na poslovanje, premoženje, finančni položaj
Odstopnika ali Poroka. Istočasno pa Odstopnik in Porok
pooblaščata Faktorja, da pridobljene informacije posreduje
tretjim. Ta določba se ne uporablja v primeru, ko sta
Odstopnik ali Porok subjekt, za katerega se uporablja Zakon
o varstvu osebnih podatkov.
17. Razno
17.1. Določbe Pogodbe se lahko spremenijo z dodatki/aneksi, ki jih
podpišejo vse pogodbene Stranke. Izjemoma lahko določbe,
kjer Pogodba tako izrecno vnaprej določa (npr. sprememba
limita, faktoring provizija, stroški financiranja, veljavna Tarifa
storitev in določbe Splošnih pogojev) Faktor enostransko
spremeni, vendar mora o tem obvestiti Odstopnika. Faktor
Odstopnika o tem obvesti skladno s 14. členom Splošnih
pogojev ali spremenjeno Tarifo storitev ali Splošne pogoje
objavi na spletni strani http://www.s-factoring.si, s čimer bodo
Odstopniku tako vsakokrat veljavno Tarifo storitev in Splošni
pogoji na razpolago in se šteje, da je z njimi seznanjen.
17.2. V primeru, da Odstopnik v 14 dneh, potem, ko je prejel
Faktorjevo obvestilo, ni podal ugovorov na spremembe, se
šteje, da Odstopnik soglaša s spremembami. Če Odstopnik
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17.3.

17.4.

17.5.
17.6.

ne soglaša s spremembami, lahko Faktor odpove Pogodbo s 3
mesečnim odpovednim rokom.
V primeru, če posamezna določba Pogodbe o faktoringu neko
vprašanje ureja drugače, kot je urejeno v Splošnih pogojih, velja
določba Pogodbe o faktoringu.
Ti Splošni pogoji in vsakokrat veljavni Tarifo storitev so sestavni
del Pogodbe. S podpisom Pogodbe uporabnik potrjuje, da je bil
z njimi seznanjen pred sklenitvijo Pogodbe in da z njimi v celoti
soglaša.
S pričetkom veljavnosti teh Splošnih pogojev prenehajo veljati
dosedanji splošni pogoji.
Ti Splošni pogoji se uporabljajo z dnem 01.04.2022.
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