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1. člen  
 
UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV ZAVAROVANJA 
 
SID banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Pooblaščena institucija) opravlja posle, opredeljene z 
Zakonom o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP - Uradni list RS št. 
2/04, 56/08 – ZSIRB in 82/15) kot zastopnik Republike Slovenije na podlagi Zakona o Slovenski izvozni 
in razvojni banki (ZSIRB - Ur. l. RS, št. 56/08, 20/09, 25/15 – ZBan-2 in 61/20 - ZDLGPE). Vse pravice 
in obveznosti Pooblaščene institucije po teh Splošnih pogojih zavarovanja bančnih garancij izvozniku 
(BANG-I-V/21) (v nadaljevanju: Splošni pogoji) so pravice in obveznosti Republike Slovenije, v imenu 
Republike Slovenije pa jih uveljavlja in izvršuje Pooblaščena institucija, če ni s predpisi drugače 
določeno.  
 
Splošni pogoji zavarovanja bančnih garancij izvozniku (BANG-I-V/21) so sestavni del Zavarovalne 
pogodbe.  
 
2. člen  
 
POMEN IZRAZOV 
 
Spodaj navedeni izrazi se v Splošnih pogojih in Zavarovalni polici, če ni drugače določeno, uporabljajo 
v naslednjih pomenih: 
 
(a) Čakalna doba – časovno obdobje, ki mora preteči za nastop Zavarovalnega primera;  

 
(b) Dobavitelj – podjetje, ki ima z Izvoznikom sklenjeno Nabavno pogodbo;  

 
(c) Garancija – instrument zavarovanja finančnih ali nefinančnih obveznosti Izvoznika, ki ga izda 

Garant kot jamstvo za izpolnitev obveznosti iz Komercialne pogodbe;   
 
(d) Garancijska pogodba – pogodba sklenjena med Garantom in Naročnikom garancije, s katero 

določita pravice in obveznosti v zvezi z izdajo Garancije; 
 

(e) Garant – banka, (po)zavarovalnica ali finančna institucija, ki na zahtevo Naročnika garancije izda 
Garancijo v korist Upravičenca; 

 
(f) Izvoznik oz. Naročnik garancije – podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki nastopa v vlogi 

ponudnika ali ima sklenjeno Komercialno pogodbo s Tujim kupcem ali Dobaviteljem in na zahtevo 
katerega Garant izda Garancijo v korist Upravičenca; 

 
(g) Izvozna pogodba – pogodba za izvedbo izvoznega posla (dobavo blaga in/ali izvedbo storitev), 

ki je sklenjena med Tujim kupcem in Izvoznikom; 
 

(h) Komercialna pogodba – Izvozna pogodba ali Nabavna pogodba;  
 

(i) Lastni delež zavarovanca – delež Škode, ki jo prevzema Zavarovanec; 
 

(j) Nabavna pogodba - pogodba za nakup blaga in/ali storitev, ki je sklenjena med Dobaviteljem in 
Izvoznikom;  

 
(k) Regres – povračilo Škode, do katerega pride po izplačilu Zavarovalnine;  

 
(l) Škoda – celotni unovčeni znesek zavarovane Garancije, stroški za preprečevanje nastanka škode 

in  stroški povezani z regresnim postopkom; 
 
(m) Tuji kupec – kupec s sedežem izven Republike Slovenije, ki ima z Izvoznikom sklenjeno Izvozno 

pogodbo;  
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(n) Tender - razpis za izvedbo izvoznega posla (dobavo blaga in/ali izvedbo storitev) v tujini, na 
katerem sodeluje Izvoznik; 

 
(o) Upravičenec – Tuji kupec, Dobavitelj, banka ali finančna institucija v korist katere Garant izda 

Garancijo; 
 

(p) Upravičenec do zavarovalnine – Zavarovanec ali oseba, v korist katere je prenesena pravica 
do Zavarovalnine;  

 
(q) Zahtevek za izplačilo zavarovalnine – vloga za izplačilo Zavarovalnine, ki jo predloži 

Upravičenec do zavarovalnine; 
 

(r) Zahtevek za nadomestilo stroškov izterjave – vloga za izplačilo nadomestila stroškov za 
preprečevanje nastanka škode in stroškov, povezanih z regresnim postopkom; 

 
(s) Zavarovalec – sklenitelj Zavarovalne pogodbe, ki se zaveže plačati Zavarovalno premijo; 

 
(t) Zavarovalna pogodba – sporazum o zavarovanju med Zavarovancem in Pooblaščeno institucijo 

v obliki Zavarovalne police, katere sestavni deli so: 
(i) Splošni pogoji, 
(ii) zahtevek za zavarovanje in 
(iii)  vsi drugi pisni dogovori med Zavarovancem in Pooblaščeno institucijo, dodatki, priloge in 

spremembe; 
 
(u) Zavarovalna polica – listina o sklenjeni Zavarovalni pogodbi, ki vsebuje vse bistvene elemente 

zavarovalnega razmerja;  
 

(v) Zavarovalna premija – znesek, ki ga Zavarovanec ali Zavarovalec plača Pooblaščeni instituciji in 
je določen v Zavarovalni polici na podlagi vsakokrat veljavnega cenika; 

 
(w) Zavarovalni primer – dogodek, ob nastopu katerega lahko Upravičenec do zavarovalnine 

uveljavlja pravico do izplačila Zavarovalnine; 
 

(x) Zavarovalna vsota – zgornja meja obveznosti Pooblaščene institucije oziroma najvišji možni 
znesek Zavarovalnine pred izračunom Lastnega deleža zavarovanca;  

 
(y) Zavarovalnina – znesek do katerega je upravičen Upravičenec do zavarovalnine zaradi nastopa 

Zavarovalnega primera; 
 
(z) Zavarovanec – Izvoznik. 
 
V nadaljnjem besedilu Splošnih pogojev so izrazi z zgoraj definiranim pomenom zapisani z veliko 
začetnico. 
 
3. člen 
 
ZAVAROVALNA POGODBA 
 
Z Zavarovalno pogodbo se Pooblaščena institucija zavezuje, da bo v primeru nastopa Zavarovalnega 
primera Upravičencu do zavarovalnine, v obsegu in pod pogoji iz Zavarovalne pogodbe, izplačala 
Zavarovalnino. 
 
Zavarovanec se z Zavarovalno pogodbo obvezuje, da bo Pooblaščeni instituciji plačal Zavarovalno 
premijo, razen ko obveznost plačila Zavarovalne premije prevzame Zavarovalec, in izpolnil druge 
obveznosti, določene v Zavarovalni pogodbi. 
 
 



-Splošni pogoji zavarovanja bančnih garancij izvozniku (BANG-I-V/21)- 4

4. člen 
 
PREDMET ZAVAROVANJA 
 
Predmet zavarovanja je unovčeni znesek zavarovane Garancije zaradi nastanka Zavarovanega rizika. 
 
Predmet zavarovanja niso: 
a) pogodbene kazni, zamudne obresti in podobno, 
b) delne unovčitve zavarovane Garancije, do katerih je prišlo pred sklenitvijo Zavarovalne pogodbe, 
c) unovčitve zavarovane Garancije povezane z uresničitvijo rizikov, ki niso izrecno dogovorjeni v 

Zavarovalni polici, 
d) terjatve, ki jih Zavarovanec ni uspel uveljaviti v sodnem ali drugem postopku zoper Upravičenca, 

pri čemer izključitev kritja velja le za rizik neupravičenega unovčenja Garancije, 
e) stroški, ki jih je imel Zavarovanec v zvezi z dokazovanjem nastanka, vrste oziroma višine Škode v 

povezavi z Zahtevkom za izplačilo zavarovalnine. 
 

Zavarovanec, brez soglasja Pooblaščene institucije, Lastnega deleža ne sme zavarovati pri drugem 
ponudniku zavarovanj.   
 
5. člen 
 
ZAVAROVANI RIZIKI 
 
Zavarovalna polica krije Škodo, ki nastopi zaradi zavarovanih nekomercialnih rizikov ter rizika 
neupravičenega unovčenja Garancije. 
 
Pooblaščena institucija krije: 
 
I. NEKOMERCIALNE RIZIKE: 

1) omejevalni ukrepi (resolucije ZN, akti EU ali RS zoper (i) pravne ali fizične osebe, (ii) države ali 
teritorije oziroma (iii) prepovedi izvoza za določene vrste blaga), 

2) oblastni ukrepi (prepoved uvoza, delne ali popolne zaplembe, rekvizicije, konfiskacije, 
nacionalizacije, ekspropriacije in drugih podobnih ukrepov, poškodovanja ali uničenja blaga, 
opreme ali dokumentov s strani države, vladnih ali drugih javnopravnih institucij, v času od 
prehoda teh stvari preko Izvoznikove meje do prispetja k Tujemu kupcu), 

3) politični dogodki (večji nemiri, upori, vstaje, državni udari, revolucije, generalne stavke, 
teroristična dejanja ali vojne v državi v kateri ima Tuji kupec sedež ali v katerikoli državi preko 
katere gre edina možna transportna pot), 

4) višja sila (nepredvidljive naravne nesreče kot so potresi, vulkanski izbruhi, orkani, tsunamiji, 
poplave ali izbruh epidemije).  

 
Nekomercialni riziki iz prejšnjega odstavka so kriti, v kolikor obstaja vzročna zveza med nastankom 
zavarovanega rizika in kršitvijo obveznosti po Komercialni pogodbi ter posledično unovčitvijo 
Garancije. 
 

II. RIZIK NEUPRAVIČENEGA UNOVČENJA GARANCIJE: unovčenje garancije brez kakršnekoli 
kršitve obveznosti po Komercialni pogodbi ali kršitve pogojev Tenderja s strani Izvoznika. 

 
6. člen 
 
ZAVAROVALNI PRIMER 
 
Zavarovalni primer, za katerega se sklene zavarovanje, mora biti bodoč, negotov in neodvisen od 
izključne volje Zavarovanca oziroma Zavarovalca. 
 
Zavarovalni primer nastane po preteku 2 mesečne Čakalne dobe, ki prične teči z dnem unovčitve 
zavarovane Garancije zaradi nastanka zavarovanih rizikov. 
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7. člen 
 
ZAVAROVALNA PREMIJA 
 

Višina Zavarovalne premije za celotno zavarovalno dobo je določena v Zavarovalni polici. 
 
Zavarovalno premijo je dolžan plačati sklenitelj Zavarovalne pogodbe, namesto njega pa jo lahko 
plača vsak, ki izkaže za to plačilo interes, razen Upravičenca. 
 
Če Zavarovalna premija ob dospelosti in naknadno postavljenem roku ni plačana, lahko Pooblaščena 
institucija odpove Zavarovalno pogodbo.  
 
8. člen 
 
ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ZAVAROVALNINE 
 
Zavarovanec mora najkasneje v roku treh let od nastanka Zavarovalnega primera vložiti popoln 
Zahtevek za izplačilo zavarovalnine, ki mu priloži tudi original Zavarovalne pogodbe.  
 
Zahtevek za izplačilo zavarovalnine mora Zavarovanec glede njegove upravičenosti utemeljiti z 
listinami, s katerimi dokazuje: 
- obstoj in nespornost predmeta zavarovanja, 
- višino nastale Škode ter 
- vse druge listine, nujne za obravnavo Zavarovalnega primera, ki jih zahteva Pooblaščena 

institucija. 
 
Pooblaščena institucija bo pričela z obravnavo Zahtevka za izplačilo zavarovalnine po prejemu vseh 
zahtevanih dokazil, s čimer se zavarovančev Zahtevek za izplačilo zavarovalnine šteje kot popoln. Kot 
popoln velja zahtevek na podlagi katerega se lahko jasno in nedvoumno ugotovi nastanek 
Zavarovalnega primera, ter obstoj in obseg Škode. 
 
Vse listine v tujem jeziku, s katerimi Zavarovanec utemeljuje izplačilo zahtevka, morajo biti na zahtevo 
Pooblaščene institucije predložene v overjenem prevodu v slovenski jezik. 
 
9. člen 
 
PRIDOBITEV PRAVICE DO ZAVAROVALNINE 
 
Zavarovanec pridobi pravico do zavarovalnine pod pogojem: 
- nastanka zavarovanega rizika, 
- unovčitve Garancije v času trajanja zavarovalnega kritja, 
- nastopa zavarovalnega primera in 
- neobstoja kršitev Zavarovalne pogodbe. 
 
Pooblaščena institucija je, v primeru izpolnitve vseh pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena, 
Zavarovalnino dolžna izplačati v roku 30-ih dni po predložitvi popolnega Zahtevka za izplačilo 
zavarovalnine. 
 
10. člen 
 
IZRAČUN IN IZPLAČILO ZAVAROVALNINE  
 
Zavarovalnina se izplača Upravičencu do zavarovalnine. Znesek Zavarovalnine po posameznem 
Zahtevku za izplačilo zavarovalnine je znesek zapadlih (zavarovanih) obveznosti zmanjšanih za Lastni 
delež zavarovanca. 
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Nesporni znesek zapadlih (zavarovanih) obveznosti se izračuna kot znesek predmeta zavarovanja iz 4. 
člena, znižan za: 

a) poplačila zneskov unovčene Garancije, ki jih izvrši Upravičenec ali kaka druga oseba v korist 
Zavarovanca, 

b) znesek protiterjatev Upravičenca, ki jih je moč kompenzirati in 
c) plačila iz naslova unovčenih zavarovanj po Garancijski pogodbi pred izplačilom Zavarovalnine.  

 
Zavarovalnina ne more presegati 95% obstoječe zavarovalne vsote in ne more biti večja od škode, ki 
jo je zavarovanec utrpel z nastankom zavarovalnega primera. 
   
Če ob vložitvi Zahtevka za izplačilo zavarovalnine še ni znana dokončna višina Zavarovalnine, 
Pooblaščena institucija lahko Zavarovancu nakaže delno Zavarovalnino, ki po njenem mnenju 
predstavlja kritje nespornega dela. Sporni del zadrži do prejema pravnomočne odločitve o obstoju 
terjatve. 
 
11. člen 
 
UMIK, ZNIŽANJE IN ZASTARANJE ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO ZAVAROVALNINE 
 
Zavarovanec lahko Zahtevek za izplačilo zavarovalnine umakne ob vsakem času pred izplačilom 
Zavarovalnine.  
 
Za vsa prejeta vračila Upravičenca v času od vložitve Zahtevka za izplačilo zavarovalnine do izplačila 
Zavarovalnine je Zavarovanec dolžan Pooblaščeno institucijo obvestiti o prejetih vračilih in za celoten 
znesek prejetih vračil znižati Zahtevek za izplačilo zavarovalnine. 
 
V primeru, da Zavarovanec v roku treh let od dneva nastanka Zavarovalnega primera, ne vloži 
popolnega Zahtevka za izplačilo zavarovalnine, pravica Zavarovanca zahtevati Zavarovalnino zastara.  
 

12. člen 
 
NADOMESTILA STROŠKOV ZA PREPREČEVANJE ŠKODE IN POVRAČILA IZPLAČANE 
ZAVAROVALNINE 
 
Pooblaščena institucija bo v dogovorjenem Odstotku zavarovalnega kritja krila tudi potrebne in 
razumne stroške, ki jih ima Zavarovanec z ukrepi in aktivnostmi za preprečevanje škode in stroške, 
povezane z ukrepi za povračilo že izplačane Zavarovalnine (regresni postopek), pod pogojem, da 
Zavarovanec ob tem ni deloval v nasprotju z navodili Pooblaščene institucije, v kolikor so bila le-ta 
dana. 
 
13. člen 
 
VALUTA ZAVAROVALNE POGODBE 
 
Valuta Zavarovalne pogodbe je enaka valuti Garancije.  
 
Vse zneske in vrednosti v zvezi z Zavarovalno pogodbo, ki so izražene v tuji valuti (Zavarovalna 
premija, Zavarovalnina, nadomestila stroškov, Regres, ipd.) se preračuna v evrsko protivrednost po 
referenčnem tečaju Evropske centralne banke (ECB) ali Banke Slovenije (za valute, ki niso uvrščene na 
dnevno tečajno listo ECB), veljavnem na dan izstavitve računa oziroma (iz)plačila. 
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14. člen 
 
OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA 
 
Zavarovanec se v času veljavnosti Zavarovalne pogodbe zavezuje:  
 
(a) Pooblaščeni instituciji na njeno zahtevo pisno predstaviti in obrazložiti določila Tenderja, 

Komercialne in Garancijske pogodbe, četudi je Pooblaščena institucija pogodbeno dokumentacijo 
prejela, 
 

(b) v zvezi s Tenderjem, Komercialno, Garancijsko pogodbo in Zavarovalno pogodbo ravnati v skladu 
z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, predpisi države Garanta in Tujega kupca ali Dobavitelja 
ter dobrimi poslovnimi običaji, 

 
(c) najkasneje naslednji delovni dan obvestiti Pooblaščeno institucijo o prejemu obvestila Garanta, da 

je Upravičenec podal zahtevek za plačilo po Garanciji, 
 
(d) delovati s previdnostjo, strokovnim znanjem in skrbnostjo dobrega strokovnjaka, kot bi ravnal, če 

predmetna Garancija ne bi bila zavarovana, 
 

(e) da brez predhodnega pisnega soglasja Pooblaščene institucije ne bo pristopil k spremembam 
določil in pogojev Garancijske pogodbe, 

 
(f) da brez predhodnega pisnega soglasja Pooblaščene institucije ne bo spreminjal določil 

Komercialne pogodbe, kot na primer spremembe dobavnih oziroma izvedbenih rokov ter tem 
podobnih pogojev, 

 
(g) na primeren način obvestiti Pooblaščeno institucijo o vsaki spremembi okoliščin, razen splošno 

znanih, za katere izve ali bi jih kot dober gospodar moral vedeti in ki bi utegnile biti pomembne za 
oceno in spremljanje rizikov, zlasti tistih, ki imajo lahko za posledico povečanje rizikov v zvezi z 
nastankom Zavarovalnega primera. 

 
Šteje se, da so okoliščine, ki imajo za posledico povečanje rizikov v zvezi z nastankom 
Zavarovalnega primera, zlasti kršitve Tenderja ali Komercialne pogodbe ter splošno poslabšanje 
finančno-premoženjskega stanja Tujega kupca ali Dobavitelja,    

 
(h) kot dober gospodar pravočasno sprejeti in storiti vse predpisane, dogovorjene in vse druge 

razumne ter običajne ukrepe, ki bi bili potrebni, da se prepreči nastanek ali zmanjša verjetnost 
nastanka Zavarovalnega primera in da, v kolikor Zavarovalni primer nastane, stori vse kar je v 
njegovih močeh, da se prepreči in zmanjša Škoda ter poveča možnost in uspešnost Regresa, 

 
(i) delovati skladno z navodili Pooblaščene institucije za preprečevanje in zmanjševanje Škode ter 

povečanje možnosti in uspešnosti Regresa,  
 
(j) v primeru nastanka Zavarovalnega primera brez odlašanja pisno obvestiti Pooblaščeno institucijo o 

kakršnihkoli zahtevkih ali ugovorih Tujega kupca ali Dobavitelja v zvezi z dogovorjenimi zavezami 
po Komercialni pogodbi oziroma Tenderju, 

 
(k) na zahtevo Pooblaščene institucije v čim krajšem času posredovati vse informacije in omogočiti 

pregled in razmnoževanje vseh poslovnih knjig, knjigovodskih in drugih evidenc ter 
dokumentacije, s katerimi razpolaga sam ali katerakoli oseba iz njegove sfere, in ki se nanašajo na 
predmetni izvozni posel po Tenderju, Komercialni pogodbi in/ali zavarovano Garancijo oziroma so 
s tem v zvezi. Na zahtevo Pooblaščene institucije mora Zavarovanec priskrbeti tudi overjene kopije 
te dokumentacije in njen ustrezen prevod, če je napisana v tujem jeziku. 
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15. člen 
 
OMEJITVE ODGOVORNOSTI POOBLAŠČENE INSTITUCIJE  
 
Pooblaščena institucija ni dolžna izplačati Zavarovalnine oziroma je upravičena zahtevati povrnitev že 
izplačane Zavarovalnine skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v primeru, da: 
 
(a) je bila Komercialna in Garancijska pogodba sklenjena ali izvajana v nasprotju z veljavnimi predpisi, 

 
(b) je ob sklenitvi Zavarovalne pogodbe zavarovani rizik že nastal, je bil že v nastajanju ali je bilo 

gotovo, da bo nastal, 
 
(c) je Zavarovanec namenoma ali iz hude malomarnosti zamolčal ali neresnično prijavil Pooblaščeni 

instituciji katero od dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev o izdaji Zavarovalne police 
oziroma za nastanek ali višino Škode,   

 
(d) je prišlo do unovčitve zavarovane Garancije zaradi neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve obveznosti 

Izvoznika po Tenderju ali Komercialni pogodbi, 
 

(e) je Zavarovanec brez predhodnega pisnega soglasja Pooblaščene institucije sprejel materialne 
spremembe Komercialne pogodbe, zlasti spremembe dobavnih oziroma izvedbenih rokov ter tem 
podobnih pogojev, 
 

(f) je Zavarovanec naklepno ali iz malomarnosti ravnal tako, da se povzroči Škoda, 
 

(g) je prišlo do Škode zaradi dejanj Zavarovanca, za katera ni pridobil soglasja Pooblaščene institucije, 
 

(h) Pooblaščena institucija ni obveščena o prejemu obvestila Garanta, da je Upravičenec podal 
zahtevek za plačilo po Garanciji v roku določenem v točki (c) 14. člena Splošnih pogojev, 
 

(i) Pooblaščena institucija ne prejme Zahtevka za izplačilo zavarovalnine v roku določenem v 1. 
odstavku 9. člena Splošnih pogojev, 
 

(j) je Zavarovanec kršil druge obveznosti Zavarovalne pogodbe. 
 
16. člen 
 
SUBROGACIJA IN OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA PO PREJEMU ZAVAROVALNINE 
 
Zavarovanec mora na zahtevo Pooblaščene institucije nanjo prenesti vse terjatve, skupaj s stranskimi 
pravicami, s katerimi so te terjatve zavarovane. Če prenos pravic ni mogoč, mora Zavarovanec storiti 
vse potrebno za uveljavitev teh pravic v svojem imenu in za račun Pooblaščene institucije.   
 
Ne glede na subrogacijo, je Zavarovanec, vse do končnega poplačila v regresnem postopku še naprej 
dolžan ravnati po navodilih Pooblaščene institucije. 
 
Po prejemu Zavarovalnine mora Zavarovanec v dogovoru z ali po navodilih Pooblaščene institucije 
sprejeti vse potrebne in razumne ukrepe za izterjavo zavarovanih terjatev, v nujnih primerih pa mora 
ukrepati samostojno kot dober gospodar ter o svojih aktivnostih poročati Pooblaščeni instituciji.   
 
Če Zavarovanec uspe v celoti ali delno, v denarju ali drugi obliki izterjati dolgovani znesek, mora 
Pooblaščeni instituciji vrniti sredstva, ki so mu bila izplačana kot Zavarovalnina (in/ali nadomestilo 
stroškov izterjave). Regres se deli v razmerju med Odstotkom zavarovalnega kritja in Lastnim deležem 
zavarovanca, pri čemer obveznost Zavarovanca preneha, ko višina vrnjenih sredstev doseže znesek 
izplačane Škode, povečane za zakonske zamudne obresti. 
 
Sredstva, ki jih Zavarovanec prejme iz naslova Regresa, mora nakazati na račun Pooblaščene 
institucije v roku osmih dni. 
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17. člen 
 

POSEBNI POGOJI V PRIMERU ZAVAROVANJA BANČNE GARANCIJE BANKI 
 
V primeru, da pooblaščena institucija izplača zavarovalnino Garantu zaradi unovčenja Garancije, ki je 
predmet zavarovanja tako po zavarovalni pogodbi za zavarovanje bančne garancije izvozniku (ZBGI) 
in kot po zavarovalni pogodbi za zavarovanje bančne garancije banki (ZBGB), bo pooblaščena 
institucija terjatev oziroma regresni zahtevek do Izvoznika odložila do odločitve o upravičenosti do 
zavarovalnine po ZBGI oziroma največ za obdobje 6-ih mesecev od nastanka zavarovalnega primera 
po ZBGB, pod pogojem priznanja dolga iz Garancijske pogodbe v obliki in vsebini sprejemljivi za 
pooblaščeno institucijo.  
 
18. člen 
 
ODSTOP PRAVIC IZ ZAVAROVALNE POGODBE 
 
Zavarovanec lahko v celoti odstopi, prenese ali zastavi oziroma drugače obremeni sedanje ali bodoče 
pravice iz Zavarovalne pogodbe pod pogojem, da prejme pisno soglasje Pooblaščene institucije. Tako 
soglasje se da v obliki prenosa pravic, ki ga podpišejo Zavarovanec, Pooblaščena institucija in 
pridobitelj pravic iz Zavarovalne pogodbe. 
 
Vsi dodatki k Zavarovalni pogodbi, sklenjeni po prenosu pravic iz Zavarovalne pogodbe, ki lahko 
vplivajo na prenesene pravice, morajo biti predhodno odobreni s strani pridobitelja pravic iz 
Zavarovalne pogodbe. 
 
S prenosom pravic iz Zavarovalne pogodbe, če ni drugače dogovorjeno, Zavarovanec ni prost 
obveznosti po Zavarovalni pogodbi. 
 
Vse ugovore iz Zavarovalne pogodbe, ki bi jih Pooblaščena institucija imela proti Zavarovancu, lahko 
uveljavlja tudi proti pridobitelju teh pravic. 
 
19. člen  
 
SKLENITEV IN TRAJANJE ZAVAROVALNE POGODBE TER NJENE SPREMEMBE 
 
Zavarovalna pogodba, sklenjena med Pooblaščeno institucijo in Zavarovancem, je popoln in končen 
sporazum o zavarovanju bančne garancije. 
 
Zavarovalna pogodba je sklenjena z dnem sklenitve Zavarovalne police, le-ta pa je sklenjena z dnem 
podpisa obeh pogodbenih strank. 
  
Če se Zavarovalna polica sklepa z izmenjavo pisem, elektronske pošte ali na kak drug podoben način s 
telekomunikacijskimi sredstvi, ki dovoljujejo, da se z gotovostjo ugotovi stranka in vsebina izjave, se 
šteje, da je Zavarovalna polica sklenjena, ko Pooblaščena institucija prejme tako izjavo Zavarovanca, s 
katero se le-ta strinja s predlagano vsebino Zavarovalne police.  
 
Zavarovanec pridobi zavarovalno kritje, razen če z Zavarovalno pogodbo ni določeno drugače, z 
iztekom štiriindvajsete ure dneva, ko je bila sklenjena Zavarovalna pogodba, in traja do izteka 
štiriindvajsete ure dneva, ki je naveden v Zavarovalni pogodbi kot dan prenehanja zavarovalnega 
kritja. 
 
Zavarovalno kritje se izteče tudi v primeru Upravičenčeve odpovedi pravici unovčitve Garancije.  
 
Pooblaščena institucija lahko odpove Zavarovalno pogodbo, če izve za kršitve (naštete v 15. členu teh 
pogojev), ki bi v primeru nastanka Zavarovalnega primera pomenile omejitev odgovornosti 
Pooblaščene institucije. V kolikor Pooblaščena institucija svoje pravice do odpovedi ne izkoristi v roku 
15-ih dni, Zavarovalna pogodba ostane v veljavi. 
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Določila Zavarovalne police se lahko spreminjajo ali dopolnjujejo samo s pisnim sporazumom. 
 
20. člen 
 
VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV 
 
Stranki Zavarovalne pogodbe se obvezujeta varovati zaupnost dokumentov, podatkov in drugih 
informacij, ki jih same ali osebe v njihovi sferi v zvezi z Zavarovalno pogodbo prejmejo od nasprotne 
stranke ali oseb iz njene sfere. 
 
Zavarovanec dovoljuje Pooblaščeni instituciji, da zaupne dokumente in podatke, pridobljene v fazi 
sklenitve in veljavnosti Zavarovalne pogodbe posreduje: 

- domačim in mednarodnim institucijam (v okviru poročil o sklenjenih poslih) in 
- zavarovalnim posrednikom in/ali pozavarovalnicam (za namene pozavarovalnih dogovorov). 

 
21. člen 
 
OBVESTILA 
 
Vsako obvestilo, zahtevek, prijava, navodilo, soglasje, odpoved, razdrtje ipd., v zvezi z Zavarovalno 
pogodbo, mora biti v pisni obliki, kar pa Zavarovanca ne odvezuje, kadar to zahtevajo pogoji 
zavarovanja, da se prepreči ali zmanjša škoda, da Pooblaščeno institucijo o zahtevanem obvešča v čim 
krajšem času.  
 
Za pisno obvestilo se šteje, da je bilo nasprotni stranki pravilno dano ali sporočeno, če je bilo vročeno 
osebno ali po pošti na naslov stranke, ki je naveden v Zavarovalni polici, ali ki je bil drugi stranki 
sporočen v posebnem obvestilu. 
 
Podatke in obvestila lahko Zavarovanec pošilja tudi z uporabo telekomunikacijskih sredstev (kot npr. 
po  elektronski pošti ipd.), pri čemer Zavarovanec nosi rizike napačnega prenosa podatkov in rizike 
neprejema oziroma nepravočasnega prejema sporočil. 
 
22. člen 
 
REŠEVANJE SPOROV 
 
Za vse morebitne spore v zvezi s temi Splošnimi pogoji in Zavarovalno pogodbo je pristojno stvarno 
pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
Za zavarovalno razmerje po Zavarovalni pogodbi velja pravo Republike Slovenije. 
 
Ljubljana, 26. februar 2021 
 
 
      


