
 

 

Prenova Splošnih pogojev zavarovanja in nova politika slovenske 
komponente  
 

 
Z dnem 2.4.2020 so pri SID banki stopili v veljavo novi Splošni pogoji zavarovanja 
kredita dobavitelja in Splošni pogoji zavarovanja rizikov pred dobavo, uveljavljena 
pa je tudi nova politika slovenske komponente.  
 
 

Prenova splošnih pogojev za produkta Zavarovanja kredita dobavitelja in 
Zavarovanja rizikov pred dobavo 
 

Prenova Splošnih pogojev zavarovanja je bila zasnovana tako, da posamezni zavarovalni pogoji 
veljajo za en produkt, s čemer je dosežena večja jasnost in preglednost pravil zavarovanja. 
Prenova pogojev bo istočasno doprinesla tudi vsebinsko poenostavitev zavarovalnih polic, kar 

bo še dodatno vplivalo na lažje razumevanje. 
 
Z vsebinskega vidika prenovljeni pogoji uvajajo naslednje večje spremembe: 

 

• enotno 95 % zavarovalno kritje tako za komercialne kot nekomercialne rizike; 
• širitev kritja na povezane osebe in pri zavarovanju rizikov pred dobavo tudi na 

zavarovanje izvoza storitev; 

• skrajšanje zavarovalnih postopkov, ki pri zavarovanju kredita dobavitelja izhaja iz 
skrajšanja čakalne dobe iz 6 na 3 mesece, pri obeh produktih pa le-ta prične z dnem 
zapadlosti zavarovane terjatve in ne več z dnem obvestila o zamudi plačila, kar vpliva 

na skrajšanje roka za nastanek zavarovalnega primera in s tem na skrajšanje roka za 
pridobitev pravic za vložitev zahtevka za izplačilo zavarovalnine; 

• poenoten 30 dnevni rok za izplačilo zavarovalnine po predložitvi popolnega 
zahtevka za izplačilo zavarovalnine in pod pogojem, da zavarovanec ni kršil nobene 
obveznosti dogovorjene z zavarovalno pogodbo.  

 

Prenovi splošnih pogojev za produkt zavarovanja kredita dobavitelja in rizikov pred dobavo bo 
sledila prenova pogojev še za vse preostale zavarovalne produkte, ki jih SID banka kot 
pooblaščena institucija izvaja v imenu in za račun Republike Slovenije.    

 
 

Nova Politika slovenske komponente 
 
Spremenjena politika je rezultat sprememb globalnega in slovenskega poslovnega okolja, 
izkušenj, pridobljenih od sprejema veljavne politike slovenske komponente v letu 2012 ter 

predlogov in pobud slovenskih izvoznikov in njihovih financerjev. Usklajene so tudi s prakso in 
trendi ostalih zavarovateljev Bernske Unije. 
 

V okviru politike se namesto samo kvantitativnih uvaja tudi uporaba kvalitativnih 
elementov. 

 
Kvantitativni elementi 

 
• Kvantitativni elementi se uporabljajo samo pri zavarovanju srednjeročnih 

kreditov. 



 

• Zahtevani minimalni odstotek slovenske komponente se z do sedaj zahtevanih 
30% za izvoz storitev oz. 40% za izvoz blaga zniža na 20% in je enak tako za blago 
kot za storitve. 

• Uvaja se nova kategorija, pri kateri se odstotek slovenske komponente ugotavlja v 
primerjavi z zavarovanim kreditom. Zahtevana je komponenta v višini vsaj 30% kredita. 
Več kot je v poslu lastnih sredstev izvoznika ali avansa kupca, nižja je zahteva po 

slovenski komponenti. 
• Del posla, ki ga opravi izvoznikovo hčerinsko podjetje v tujini, se v slovenski 

komponenti namesto v prej veljavnih 30% upošteva v višini 50 % teh del. 

 
Kvalitativni elementi 
 

• Pri zavarovanju garancij in priprave na izvoz se uporabljajo samo 
kvalitativni elementi. 

• Kvalitativni elementi se nanašajo na izvoznika, obravnavani posel, učinke za 
Republiko Slovenijo in elemente zavarovanja in financiranja (zaposlovanje, 

proizvodnja v Sloveniji, slovensko znanje oz. inženiring v poslu, možnost bodočih 
poslov, dosedanje izkušnje z izvoznikom ipd.). 

 
Nova politika slovenske komponente se uporablja od 3.4.2020 dalje. 

 


