Splošni pogoji za kavcijsko zavarovanje 01-KAV-01/15
Izrazi v teh pogojih pomenijo:
Zavarovalnica – Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.;
Zavarovalec – oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo in na zahtevo katere se izda garantno
pismo;
Zavarovanec – oseba, za katero se izda garantno pismo. Zavarovalec in zavarovanec je
ista oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun;
Upravičenec – oseba, v korist katere je izdano garantno pismo. Upravičenec ne more
biti niti zavarovalec niti zavarovanec;
Osnovni posel – razmerje med zavarovancem in upravičencem, ki nastane na podlagi
pogodbe, razpisa ali zakonskih oz. podzakonskih predpisov;
Polica – listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi;
Premija – znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici po zavarovalni pogodbi;
Zavarovalnina – znesek, ki ga zavarovalnica plača upravičencu skladno z določili iz
garantnega pisma;
Garantno pismo – jamstvena izjava, ki jo zavarovalnica izda za zavarovanca na podlagi
sklenjene zavarovalne pogodbe in v korist upravičenca.

1. člen ZAVAROVANE NEVARNOSTI
Zavarovanje krije škodo, ki nastane upravičencu, ker zavarovanec ni izpolnil svoje
obveznosti iz osnovnega posla, za katero je bilo izdano garantno pismo zavarovalnice
kot garanta zavarovančeve obveznosti, vendar največ do zavarovalne vsote iz garantnega
pisma.

2. člen PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja je izpolnitev zavarovančevih obveznosti iz osnovnega posla,
za katere je bilo izdano garantno pismo.
(2) Predmet zavarovanja ne morejo biti obveznosti zavarovanca za vračilo finančnih
obveznosti do bank in drugih finančnih ustanov.

3. člen SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE
(1) Zavarovanec je lahko samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki je ustanovljena
v skladu z veljavno zakonodajo in izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje
registrirane oziroma priglašene dejavnosti.
(2) Zavarovalnica in zavarovalec skleneta zavarovalno pogodbo na podlagi izpolnjenega
vprašalnika in pozitivno ocenjene bonitete zavarovanca, ki jo predhodno ugotovi
zavarovalnica.
(3) Pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe lahko zavarovalnica zahteva od zavarovalca
dopolnitve in obrazložitve podatkov iz vprašalnika ter drugo dokumentacijo, ki jo
potrebuje za oceno rizika.
(4) Zavarovalec je dolžan pred sklenitvijo in med trajanjem zavarovalne pogodbe prijaviti
zavarovalnici vse okoliščine, ki vplivajo na oceno rizika in na možnost nastanka
zavarovalnega primera. Zavarovalnica lahko tudi med trajanjem jamstva zahteva
od zavarovalca podatke in dokumente, ki jih potrebuje za oceno rizika. Zavarovalnica
lahko podatke iz tega člena zahteva tudi od zavarovanca.
(5) V zavarovalni pogodbi se določi osnovni posel, na katerega se nanaša garantno
pismo, znesek zavarovalne vsote, do višine katere zavarovalnica, na podlagi
garantnega pisma, lahko izplača zavarovalnino, premijo, čas veljavnosti garantnega
pisma, upravičenca iz garantnega pisma ter ostale obveznosti in pravice zavarovalnice
in zavarovalca.
(6) Zavarovalna pogodba je sklenjena, ko stranki podpišeta zavarovalno pogodbo.
(7) Zavarovalnica ne sklene zavarovalne pogodbe, če oceni, da je riziko zanjo nesprejemljiv
ali če zavarovalec ne pošlje zahtevanih podatkov in dokumentov, potrebnih za izdajo
garantnega pisma. Če zavarovalnica odkloni sklenitev zavarovalne pogodbe, svoje
odločitve ni dolžna obrazložiti.
(8) Zavarovalnica ne izda garantnega pisma oziroma lahko odloži izdajo le-tega, če
instrumenti zavarovanja, dogovorjeni po zavarovalni pogodbi, niso urejeni, veljavni
in izvršljivi na način, ki je zanjo sprejemljiv.

4. člen INSTRUMENTI ZAVAROVANJA
(1) Zavarovalec pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe v zavarovanje svoje obveznosti
izroči zavarovalnici dogovorjeno število overjenih izvršnic ali bianco podpisanih
lastnih menic s klavzulo brez protesta, z menično izjavo in s pooblastilom za izpolnitev.
(2) Zavarovalnica lahko kot pogoj za sklenitev zavarovalne pogodbe zahteva tudi druge
instrumente zavarovanja, kot na primer ustanovitev zastavne pravice, poroštveno
izjavo, denarni depozit ipd., vse v korist zavarovalnice. Vsi pogoji za sklenitev
zavarovalne pogodbe, določeni s strani zavarovalnice, morajo biti izpolnjeni pred
sklenitvijo zavarovalne pogodbe.
(3) Če zavarovalnica ugotovi, da se je kvaliteta ali obseg instrumentov zavarovanja
v toku trajanja zavarovalne pogodbe poslabšala in/ali vrednost instrumentov
zavarovanja znižala za več kot 10 % glede na vrednost ob sklenitvi zavarovalne
pogodbe, se zavarovalec zavezuje na prvi poziv zavarovalnice urediti druge
instrumente zavarovanja oz. nadomestiti ali dopolniti obstoječe. Druge oziroma
dopolnjene instrumente zavarovanja določi zavarovalnica.
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(4) V primeru, da je za instrument zavarovanja dogovorjena zastava premičnin,
nepremičnin in/ali vrednostnih papirjev, zavarovalnica za ugotavljanje vrednosti
instrumentov zavarovanja upošteva njihovo tekočo tržno vrednost. Če pa ta ne
obstoji, se vrednost instrumenta zavarovanja ugotavlja po alternativni metodi
vrednotenja, ki se običajno uporablja v poslovni praksi ali metodi, ki jo določi
vsakokratni veljavni predpis Banke Slovenije.
(5) Zavarovalnica lahko zahteva dodatne instrumente zavarovanja tudi v primeru, če
v času trajanja zavarovanja pride do organizacijsko-statusnih sprememb in
preoblikovanj zavarovanca, ki bi lahko po razumni presoji zavarovalnice vplivale na
možnost zavarovanca za izpolnitev garantiranih obveznosti.
(6) Če zavarovanec oz. zavarovalec zavarovalnici ne priskrbi dodatno zahtevanih
instrumentov zavarovanja, je zavarovalec oz. zavarovanec dolžan zavarovalnici
takoj plačati garantirani znesek. Če zavarovalec oz. zavarovanec garantiranega zneska
ne plača, lahko zavarovalnica začne ustrezni sodni postopek zaradi izterjave in
uveljavi vse dogovorjene instrumente zavarovanja. Ta pravica ostane zavarovalnici
tudi, če je ne uveljavi takoj ali sklepa podaljšanja veljavnosti garancije.

5. člen GARANTNO PISMO
(1) Zavarovalnica izda garantno pismo po podpisu police ter po prejemu plačila premije,
določene v polici.
(2) Vrsta garantnega pisma je odvisna od osnovnega posla med zavarovalcem in
upravičencem.
(3) Pravice iz garantnega pisma gredo izključno upravičencu ali njegovemu pravnemu
nasledniku in niso prenosljive, razen ko je prenosljivost izrecno opredeljena v
garantnem pismu z izrazom »prenosljivo garantno pismo«. Prenosljivo garantno
pismo je garantno pismo, ki ga zavarovalnica da na razpolago novemu upravičencu
(prevzemniku) na zahtevo dotedanjega upravičenca. Garantno pismo je lahko
preneseno le, kadar dotedanji upravičenec (prenosnik) izroči zavarovalnici pisno
izjavo, da je novi upravičenec pridobil vse njegove pravice in dolžnosti iz osnovnega
posla, na katerega se nanaša garantno pismo.
(4) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka tega člena se prenosljivost garantnega
pisma lahko dogovori tudi naknadno, vendar mora biti ta v pisni obliki sporazumno
dogovorjena med upravičencem in garantom iz garantnega pisma.
(5) Vsako plačilo po garantnem pismu znižuje znesek zavarovalne vsote, ki je dogovorjena
na polici za garantno pismo.
(6) Zavarovalnica kot garant iz garantnega pisma ne prevzema nobene obveznosti ali
odgovornosti za točnost, pristnost, ponarejenost ali pravni učinek kateregakoli podatka,
podpisa ali listine, ki ji je predložena in na podlagi katerih je izdala garantno pismo.

6. člen TRAJANJE JAMSTVA IZ GARANTNEGA PISMA
(1) Trajanje jamstva garantnega pisma se določi v skladu z osnovnim poslom, vendar
ne more trajati dlje, kot je določen čas trajanja jamstva na polici.
(2) Trajanje jamstva zavarovalnice po garantnem pismu je določeno na polici. Jamstvo
prične ob 00.00 uri tistega dne, ki je naveden kot začetek, in preneha ob 24. uri
tistega dne, ki je naveden v garantnem pismu kot dan prenehanja jamstva.
(3) Končni rok za unovčitev garantnega pisma je 24. ura dneva, ki je v garantnem
pismu naveden kot dan prenehanja jamstva, če v garantnem pismu ni drugače
določeno. Po poteku tega roka garantnega pisma ni več mogoče unovčiti.

7. člen PLAČILO PREMIJE
(1) Osnova za obračun premije je višina zavarovalne vsote iz police oziroma garantnega
pisma in je odvisna od časa trajanja jamstva ter vrste garantnega pisma.
(2) Kadar je zavarovalna vsota določena v tuji valuti, se le-ta, za namen obračuna
premije, preračuna v valuto, ki velja v Republiki Sloveniji po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki velja na dan izdaje garantnega pisma.
(3) Premija se obračuna vnaprej za ves čas trajanja jamstva garantnega pisma.
Obračunano premijo je zavarovalec dolžan plačati v celoti ob sklenitvi pogodbe,
razen če ni v polici dogovorjeno drugače.
(4) Če je posebej dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih, se lahko obračunajo
redne obresti od zneska premije, za katero je dogovorjena odložitev plačila. Če
obrok ni plačan do dneva zapadlosti, ima zavarovalnica pravico do zakonskih zamudnih
obresti in pravico zahtevati takojšnje plačilo vseh še nezapadlih obrokov.
(5) Na premijo se zaračunavajo zakonsko predpisane dajatve (davščine, takse ipd.). Če
se med trajanjem zavarovanja spremenijo ali uvedejo nove dajatve, davčne stopnje
ali takse, spremembe vplivajo na višino premije.
(6) Če je premija plačana po pošti ali banki, velja za čas plačila dan, ko je bil dan nalog
za plačilo po pošti ali banki. V primeru, da ob plačevanju premije ni naveden točen
sklic, iz katerega bi bilo razvidno, katera premija oziroma obrok premije in po kateri
zavarovalni pogodbi se plačuje, se šteje, da se plačuje tista neplačana premija
oziroma tisti obrok premije, ki je po dnevu zapadlosti najstarejši, in sicer ne glede
na vrsto zavarovalne pogodbe, ki je sklenjena pri zavarovalnici.
(7) Zavarovalec je upravičen do vračila premije, zmanjšane za režijske stroške
zavarovalnice, samo v primeru, če je pred začetkom jamstva garantnega pisma
prišlo do prenehanja obveznosti iz osnovnega posla ali v primeru, ko zavarovalnica
garantnega pisma še ni izdala. V vsakem primeru si zavarovalnica zadrži najmanj
znesek minimalne premije po polici, kot je opredeljena v veljavnem premijskem
ceniku zavarovalnice.

ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper; družba je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru; ID št. za DDV: SI63658011; matična št.:
5063361; osnovni kapital 42.999.529,80 EUR vplačan v celoti.

8. člen ZAVAROVALNI PRIMER
(1) Zavarovalni primer po teh pogojih nastopi, ko zavarovalnica prejme pisni poziv
upravičenca k izpolnitvi obveznosti iz garantnega pisma, na način in pod pogoji
določenimi v garantnem pismu.
(2) Zavarovalec mora v času trajanja jamstva garantnega pisma zavarovalnici prijaviti
vse okoliščine, ki vplivajo na povečano možnost nastanka zavarovalnega primera
in so mu bile znane ali mu niso mogle ostati neznane, ter storiti vse, kar je v njegovi
moči, da bi preprečil nastanek zavarovalnega primera oziroma preprečil nadaljnje
povečevanje škode po nastanku zavarovalnega primera.

9. člen DOLŽNOSTI ZAVAROVALCA IN ZAVAROVANCA
(1) Zavarovalec in/ali zavarovanec se zavezuje, da bo:
1. pred izdajo posameznega garantnega pisma preveril in potrdil vsebino izdanega
garantnega pisma;
2. v času trajanja zavarovalne pogodbe zavarovalnico obveščal o vseh organizacijsko-statusnih spremembah (spremembah družbenikov, preoblikovanju,
združitvi, prenosu premoženja itd.);
3. na prvi poziv zavarovalnice vsako izpolnjeno ali uničeno menico oziroma izvršnico
nadomestil z novo;
4. na prvi poziv zavarovalnice zagotovil dodatne instrumente zavarovanja za
zavarovanje svojih obveznosti iz zavarovalne pogodbe, še zlasti v primeru, če
katero izmed dogovorjenih instrumentov zavarovanja preneha, postane
neizvršljivo, neveljavno ali neustrezno, vse skladno s 4. členom teh pogojev;
5. zavarovalnico obvestil najpozneje 3 dni pred zapadlostjo garantirane obveznosti,
če le-te ne bo mogel pravočasno, pravilno in v celoti izpolniti.
(2) Zavarovalec oziroma zavarovanec morata zavarovalnici na njen poziv takoj dostaviti
vso dokumentacijo v zvezi z upravičenčevim zahtevkom in pisno obrazložitev,
zakaj zavarovanec ni izpolnil obveznosti iz osnovnega posla, in izjavo o tem, ali je
neizpolnjena obveznost, zaradi katere je upravičenec vložil zahtevek, skladna s
pogodbo, ki ureja osnovni posel.
(3) Zavarovalec in zavarovanec dovoljujeta zavarovalnici, da ob unovčenju garantnega
pisma izvrši plačilo upravičenčevega zahtevka, ne da bi preverila ali proti zavarovancu
obstaja zahtevek upravičenca po temelju in višini in ali zavarovancu v zvezi z
zahtevkom pripada pravica ugovora zoper upravičenca.

10. člen OBVEZNOST ZAVAROVALNICE
(1) Zavarovalnina predstavlja znesek unovčenja iz garantnega pisma, vendar ta ne
more biti višji od zavarovalne vsote iz garantnega pisma.
(2) Zavarovalnica izplača zavarovalnino upravičencu iz garantnega pisma v roku,
navedenem v garantnem pismu.
(3) Zavarovalnica lahko pred izplačilom zavarovalnine opozori zavarovalca o prijavi
zavarovalnega primera in ga pozove k izpolnitvi obveznosti iz osnovnega posla.

11. člen IZKLJUČITEV TERORISTIČNIH DEJANJ
(1) Ne glede na druge določbe te zavarovalne pogodbe s tem zavarovanjem ni krita
škoda, ki je nastala v neposredni ali posredni povezavi s terorističnim dejanjem,
niti katerikoli stroški, ki so nastali kot posledica škode, in sicer niti v primeru, če je
skupaj s terorističnim dejanjem na nastanek škode vplival še kak drug vzrok ali
dejanje.
(2) Šteje se, da je teroristično dejanje vsako nasilno dejanje ali dejanje, ki ogroža
človeško življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in
sicer s silo, nasiljem ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških
ali podobnih namenov ter ima namen vplivati ali vpliva na vlado kakšne države ali
ima namen ustrahovati ali ustrahuje javnost oziroma katerikoli njen del. Za
teroristično dejanje se šteje tako dejanje, ki je izvedeno samostojno, kakor tudi
tisto, ki je izvedeno v povezavi s katerokoli organizacijo ali oblastjo.
(3) Iz kritja so izključeni tudi škoda in stroški, nastali zaradi preprečevanja oziroma
zatiranja terorističnih dejanj.

12. člen REGRESNI DOGOVOR
(1) Po plačilu zavarovalnine upravičencu zavarovalnica o tem pisno obvesti zavarovanca
in ga pozove k plačilu.
(2) Zavarovanec je dolžan v 15 dneh po obvestilu iz prejšnjega odstavka tega člena
zavarovalnici povrniti znesek izplačane zavarovalnine in ostale stroške, ki so bili
povezani z reševanjem zavarovalnega primera. Po poteku tega roka je dolgovani
znesek dolžan povrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, dajatvami in vsemi
stroški, ki jih ima zavarovalnica z izterjavo.
(3) Zavarovanec se izrecno odpoveduje uveljavljati proti zavarovalnici kakršnekoli
ugovore ali pridržke glede temelja ali višine izplačane zavarovalnine, ki izvirajo iz
osnovnega posla med upravičencem in zavarovancem. Morebitne ugovore in
pridržke bo zavarovanec uveljavljal proti upravičencu in ne proti zavarovalnici.
(4) Vse obveznosti zavarovanca do zavarovalnice iz tega člena se prenesejo na njegove
pravne naslednike.
(5) Če je zavarovalnica izplačala zavarovalnino v tuji valuti, se izplačani znesek
preračuna v valuto, ki velja v Republiki Sloveniji po srednjem tečaju Banke Slovenije,
ki je veljal na dan izplačila upravičencu.

(3) V primeru prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe lahko zavarovalnica odpove
jamstvo iz garantnega pisma, če je to glede na naravo osnovnega posla in vrsto
garantnega pisma med zavarovalcem in upravičencem mogoče. O tem zavarovalnica
pisno obvesti zavarovalca in upravičenca.

14. člen NAČIN OBVEŠČANJA
(1) Dogovori o vsebini zavarovalne pogodbe so veljavni le, če so sklenjeni v pisni obliki.
(2) Vsa obvestila in izjave, ki jih je treba dati po določbah zavarovalne pogodbe, morajo
biti pisne.
(3) Obvestilo ali izjava je dana pravočasno, če se pošlje pred potekom roka s priporočenim
pismom.
(4) Izjava, ki jo je treba dati drugemu, velja šele tedaj, ko jo ta prejme.

15. člen SPREMEMBA NASLOVA IN VROČANJE
(1) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi naslova svojega bivališča
oziroma sedeža svojega imena oziroma firme v roku 15 dni od dneva spremembe.
(2) Če je zavarovalec spremenil naslov bivališča oziroma sedež ali svoje ime oziroma
firmo, pa tega ni sporočil zavarovalnici, zadošča, da zavarovalnica obvestilo, ki ga
mora sporočiti zavarovalcu pošlje na naslov njegovega zadnjega znanega bivališča
ali sedeža, ali ga naslovi na zadnje znano ime oziroma firmo.
(3) V primeru, da poskus vročitve priporočenega obvestila zavarovalcu ni bil uspešen
(zaradi preselitve, odklonitve sprejema ipd.), zavarovalnica vrnjeno pošto šteje za
vročeno in jo deponira na sedežu zavarovalnice. Zavarovalec se strinja, da se vrnjena
nevročena priporočena pošiljka šteje za prejeto na dan prvega poizkusa vročitve
ter da velja, da je zavarovalec z njeno vsebino seznanjen.
(4) V prejšnjem odstavku navedena domneva uspele vročitve ima, na podlagi pogodbenega
dogovora z zavarovalcem, pravno veljavne učinke.

16. člen IZVEDENSKI POSTOPEK
(1) Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva, naj določena sporna dejstva ugotavljajo
izvedenci.
(2) Vsaka stranka imenuje enega izvedenca izmed oseb, ki s strankami niso v
delovnem ali sorodstvenem razmerju. Imenovana izvedenca pred začetkom dela
imenujeta tretjega izvedenca, ki da svoje mnenje le, kadar so ugotovitve prvih dveh
izvedencev različne in le v mejah njunih ugotovitev.
(3) Vsaka stranka nosi stroške za izvedenca, ki ga je imenovala, za tretjega izvedenca
nosi vsaka stranka polovico stroškov.
(4) Končne ugotovitve so obvezne za obe stranki.

17. člen VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
(1) Zavarovalec oz. zavarovanec do preklica dovoljuje zavarovalnici in njenim
pooblaščenim podjetjem za zastopanje in posredovanje zavarovanj, da v svojih
zbirkah shranjujejo, obdelujejo in uporabljajo njegove osebne podatke, ki so
potrebni za izvajanje zavarovanja in za namene obveščanja zavarovalca in zavarovanca
o novostih in ponudbah s področja finančnih produktov.
(2) Zavarovalec dovoljuje zavarovalnici, da posreduje osebne podatke (osebno ime,
naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske
pošte) tudi drugim družbam, ki so z zavarovalnico v kapitalskih povezavah, ter
drugim, z zavarovalnico povezanim odvisnim ali obvladujočim družbam. Le te
lahko podatke uporabijo samo za namen neposrednega trženja, med drugim za
namene obveščanja zavarovalca o novostih in ponudbah s področja finančnih
produktov. Zavarovalec tudi dovoljuje, da zavarovalnica nujne podatke pridobi od
upravljavcev zbirk osebnih podatkov in jih posreduje biroju zelene karte ali drugemu
organu, ki rešuje škodne primere.
(3) Zavarovalec lahko kadarkoli zahteva, da se preneha z uporabo njegovih osebnih
podatkov za namen neposrednega trženja po prejšnjem odstavku. Zavarovalnica
se obvezuje, da bo najkasneje v 15 dneh preprečila uporabo osebnih podatkov, za
katero je bilo dano dovoljenje po prejšnjem odstavku tega člena.
(4) Zavarovalnica se obvezuje, da bo vse osebne podatke skrbno varovala v skladu z
veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.

18. člen REŠEVANJE SPOROV
(1) Zavarovalec lahko v 15 dneh po prejemu pisne odločitve zavarovalnice vloži pisno
pritožbo na zavarovalnico, ki mora pritožbo obravnavati skladno z internim
pravilnikom. Odločitev pritožbene komisije je dokončna in nadaljnji postopki pri
zavarovalnici niso možni.
(2) V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo zavarovalnice se lahko po posebnem
dogovoru postopek za izvensodno rešitev spora nadaljuje pri Mediacijskem centru,
ki deluje v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja, glede določenih razlogov
pa tudi pred Varuhom dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu.
(3) Za razmerja iz zavarovalne pogodbe, ki niso urejena s temi pogoji, se uporablja
slovensko pravo.
(4) V primeru sodnega spora je za reševanje pristojno sodišče v Kopru.
(5) Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor,
Trg republike 3, Ljubljana.

13. člen TRAJANJE ZAVAROVANJA

19. člen KONČNE DOLOČBE

(1) Zavarovalna pogodba preneha veljati s potekom časa, ki je na polici naveden kot
datum prenehanja jamstva.
(2) Vsaka od pogodbenih strank lahko prekine zavarovalno pogodbo le, v kolikor garantno
pismo še ni bilo izdano ali pred začetkom jamstva iz garantnega pisma pod pogojem,
da je garantno pismo vrnjeno zavarovalnici. Prekinitev zavarovalne pogodbe mora
biti podana pisno.

Določbe posebnih pogojev imajo prednost pred temi splošnimi pogoji, določbe v polici
pa pred pogoji (splošnimi in posebnimi). Določbe v garantnem pismu imajo prednost
pred vsemi določbami pogojev in police.
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