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CENIK ZA ZAVAROVANJE INVESTICIJ 

(C-INVEST-I/15) 

 

 

S tem cenikom se določajo provizije, premije in drugi stroški zavarovanja, ki jih zavarovanec 

plačuje pooblaščeni instituciji za zavarovanje svojih investicij v tujini pred nekomercialnimi 

riziki po Splošnih pogojih zavarovanja vlaganj (INVEST-II/07), Splošnih pogojih 

zavarovanja delničarskih posojil (INVEST-POS-II/07), Splošnih pogojih zavarovanja 

nedelničarskih posojil (INVEST-POS-ND-NEKOM-I/08) in komercialnimi riziki po Splošnih 

pogojih zavarovanja nedelničarskih posojil pred komercialnimi riziki (INVEST-POS-ND-

KOM-I/08). 

 

Zavarovalno polico o zavarovanju vlaganj izda pooblaščena institucija ustreznemu 

zavarovancu na podlagi njegovega preliminarnega in/ali dokončnega zahtevka za 

zavarovanje. Pred investiranjem lahko pooblaščena institucija zavarovancu na podlagi 

njegovega zahtevka za zavarovanje izda tudi načelno indikativno stališče (nezavezujočo 

predobljubo) o možnostih in pogojih za prevzem kritja, na podlagi njegovega dokončnega 

zahtevka za zavarovanje pa tudi časovno omejeno obljubo o zavarovanju vlaganja (ob 

nespremenjenem pravnem in dejanskem stanju je ta obljuba za zavarovatelja zavezujoča), ki 

je na podlagi zahtevka zavarovanca lahko tudi podaljšana. Za omenjene aktivnosti in izdane 

dokumente pooblaščena institucija zavarovancu zaračunava naslednje stroške: 

 

 

I. OBDELOVALNE PROVIZIJE IN DRUGI STROŠKI 

 

1. Provizija za obdelavo zavarovančevega preliminarnega zahtevka za zavarovanje znaša 

do 100,00 EUR in se skupaj s pripadajočimi davščinami plača na račun pooblaščene 

institucije v 15 dneh po izstavitvi fakture. Navedena provizija se ne všteva v premijo in se 

ne vrača zavarovancu. 

2. Provizija za izdajo predobljube znaša do 100,00 EUR in se skupaj s pripadajočimi 

davščinami plača na račun pooblaščene institucije pred izdajo predobljube. Navedena 

provizija se ne všteva v premijo in se ne vrača zavarovancu. 

3. Provizija za obdelavo zavarovančevega dokončnega zahtevka za zavarovanje se plača 

vnaprej, skupaj s pripadajočimi davščinami, na račun pooblaščene institucije, pri čemer 

zavarovanec zahtevku priloži kopijo dokazila o plačilu, znaša pa 0,1 % v zahtevku 

navedene najvišje zavarovalne vsote za posamezno skupino zavarovanih rizikov oziroma 

najmanj 200,00 EUR in največ 5.000,00 EUR. V primeru sklenitve zavarovalne police se 

ta provizija všteje v premijo. 

 

V primeru zavrnitve dokončnega zahtevka za zavarovanje s strani pooblaščene institucije 

se zavarovancu lahko povrne do 80% plačane obdelovalne provizije. 

 

V primeru, da zavarovanec odstopi od svojega zahtevka za zavarovanje, se obdelovalna 

provizija ne vrača. 
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Provizije iz točk 1.do 3. zgoraj pooblaščena institucija lahko zaračuna glede na okoliščine 

posameznega primera. 

 

Zavarovanec na zahtevo pooblaščene institucije na njen račun v 15 dneh po izstavitvi 

fakture plača tudi morebitne stroške dodatno potrebnih analiz in drugih aktivnosti 

oziroma pooblaščeni instituciji zagotovi ustrezno kritje za te stroške. 

 

4. Provizija za izdajo obljube o zavarovanju oziroma njeno podaljšanje znaša 0,1 % v 

zahtevku navedene najvišje zavarovalne vsote za posamezno skupino zavarovanih rizikov, 

pri čemer znaša minimalna provizija 200 EUR, maksimalna pa 800,00 EUR in se skupaj s 

pripadajočimi davščinami plača na račun pooblaščene institucije pred njeno izdajo. 

Obljuba je veljavna 6 mesecev. Provizija za morebitno podaljšanje obljube znaša 200,00 

EUR, ne glede na višino investicije, pri tem pa sta možni dve podaljšanji veljavnosti 

obljube. Tretji zahtevek za podaljšanje se šteje kot nov, pri čemer se v primeru izvedbe 

zavarovanja vse vplačane provizije za obljubo odštejejo od zneska premije. 

 

Če pri obravnavi zahtevka za zavarovanje in odločanju o izdaji obljube o zavarovanju 

nastanejo posebni ali posebno visoki stroški, se po dogovoru z zavarovancem skupaj s 

pripadajočimi davščinami plačajo tudi ti.  

 

 

II. PREMIJE 

 

Premijske stopnje pooblaščene institucije za zavarovanje investicij v tujini pred 

nekomercialnimi in komercialnimi riziki se določajo na podlagi zavarovančevega dokončnega 

zahtevka za zavarovanje individualno, za vsak investicijski projekt in zavarovalno kritje 

posebej, in to na podlagi ocene rizikov. Upoštevajo pa se tudi morebitni sozavarovalni in 

pozavarovalni sporazumi z drugimi zavarovatelji.  

 

Ocene pooblaščene institucije o nekomercialnih rizikih investicij v tujini med drugim 

upoštevajo panogo dejavnosti investitorja in zavarovanca oziroma projektnega podjetja, 

izkušenost investitorja in zavarovanca doma in v tujini, obliko investicije, trajanje 

zavarovanja, vrsto in kvaliteto zavarovalnega kritja, posamezne rizike, splošne gospodarske in 

politične razmere v državi gostiteljici investicije, regulativo in podnebje naložb v državi 

gostiteljici, mednarodne sporazume, h katerim je država gostiteljica pristopila, bilateralne 

sporazume o zaščiti investicij in drugo.  

 

Prav tako se pri določanju končnih premijskih stopenj za zavarovanje investicij lahko 

upošteva tudi portfelj ter obseg zavarovanih investicij in razpršitev rizikov, ki so prevzeti v 

zavarovanje in tistih, ki bodo na podlagi ustrezne izjave investitorja in/ali zavarovanca 

zavarovatelju ponujeni v zavarovanje. Možno je tudi, da se pri določanju premijskih stopenj 

za zavarovanje konkretnih investicij premijske stopnje pooblaščene institucije na primer 

prilagodijo tudi premijskim stopnjam drugih zavarovateljev investicij, t.i. »pariranje – 

matching« v primeru skupnih aranažmajev zavarovateljev ali konkurenčnih podjetij in 

zavarovateljev iz drugih držav na tretjih trgih. 

 

Zato temeljne letne premijske stopnje, navedene v tabeli spodaj, variirajo v določenih 

razponih, in so v primeru posameznega investicijskega projekta lahko tudi višje ali nižje od 

navedenih razponov. 
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Temeljne premijske stopnje pooblaščene institucije za zavarovanje investicij v tujini pred 

nekomercialnimi riziki in komercialnimi riziki, določene v spodnji tabeli, so indikativne in 

predstavljajo zgolj vodilo zavarovancem za približno oceno stroškov zavarovanja in 

izpolnitev zahtevka za zavarovanje. Določene so glede na vrsto gospodarskega sektorja, vrsto 

zavarovalnega kritja (zavarovane skupine nekomercialnih rizikov) in se posebej izražajo za 

obstoječo zavarovalno vsoto (zavarovalna vsota, ki je v določeni zavarovalni dobi dejansko v 

veljavi) in za rezervirano zavarovalno vsoto (zavarovalna vsota, ki bo po predvidevanju 

zavarovana pred riziki v bodočnosti trajanja investicije). 

 

 

TEMELJNE (INDIKATIVNE) PREMIJSKE STOPNJE (p.a.) 

 

I. PROIZVODNJA/STORITVE Zavarovalna vsota 

 Vrsta kritja Obstoječa Rezervirana 

1. Omejitve transferja 0,15 - 0,50 % 0,10 - 0,25 % 

2. Ekspropriacija 0,15 - 0,60 % 0,10 - 0,30 % 

3. Vojna in civilni nemiri 0,15 - 0,55 % 0,10 - 0,25 % 

4. Razdrtje pogodb 0,15 - 1,00 % 0,10 - 0,50 % 

5. Odklonitev pravnega varstva 0,05 - 0,40 % 0,05 - 0,20 % 

6. Katastrofni riziki 0,05 - 0,20 % 0,05 - 0,10 % 

 

II. NARAVNI VIRI* Zavarovalna vsota 

 Vrsta kritja Obstoječa Rezervirana 

1. Omejitve transferja 0,15 - 0,50 % 0,10 - 0,25 % 

2. Ekspropriacija 0,15 - 0,90 % 0,10 - 0,45 % 

3. Vojna in civilni nemiri 0,15 - 0,55 % 0,10 - 0,25 % 

4. Razdrtje pogodb 0,15 - 1,00 % 0,10 - 0,55 % 

5. Odklonitev pravnega varstva 0,05 - 0,40 % 0,05 - 0,20 % 

6. Katastrofni riziki 0,05 - 0,30 % 0,05 - 0,15 % 

  

III.INFRASTRUKTURA /  

 NAFTA IN PLIN 

 

Zavarovalna vsota 

 Vrsta kritja Obstoječa Rezervirana 

1. Omejitve transferja 0,15 - 0,50 % 0,10 - 0,25 % 

2. Ekspropriacija 0,15 - 1,25 % 0,10 - 0,50 % 

3. Vojna in civilni nemiri 0,15 - 0,70 % 0,10 - 0,30 % 

4. Razdrtje pogodb 0,15 - 1,25 % 0,15 - 0,55 % 

5. Odklonitev pravnega varstva 0,05 - 0,40 % 0,05 - 0,20 % 

6. Katastrofni riziki 0,05 - 0,30 % 0,05 - 0,10 % 

 

*Vključno s projekti v kmetijstvu in gozdarstvu, kjer gre za zemljiško lastnino, koncesije in 

druge vrste investicijskih projektov z veliko zemljiške lastnine. 

 

Zavarovalno kritje za investicije v tujini se praviloma daje v kombinaciji, tako da zavarovalna 

polica pooblaščene institucije krije nekomercialne v paketu, dodatno k nekomercialnim 

rizikom pa lahko zavarovanec zavaruje tudi komercialne rizike. 
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V standardni paket pri nekomercialnih rizikih spada kritje pred rizikom transferja, 

ekspropriacije ter vojne in civilnih nemirov (1., 2. in 3.), tako da je glavni element za 

kalkulacijo stroškov zavarovanja vsota premijskih stopenj za kritje teh treh skupin rizikov. 

Zavarovanec lahko dodatno k tem kritim rizikom izbere tudi zavarovalno kritje pred rizikom 

enostranskega razdrtja pogodb s strani države gostiteljice investicije (4.), pri čemer plačane 

premije za kritje rizika razdrtja pogodb vključujejo tudi kritje pred rizikom odklonitve 

pravnega varstva (5.). 

 

Zavarovanec pa lahko dodatno k standardnemu paketu izbere samo kritje pred rizikom 

odklonitve pravnega varstva in v tem primeru plača za kritje tega rizika določeno premijo, pri 

čemer investicije nima zavarovane pred rizikom razdrtja pogodb. Dodatno k standardnemu 

paketu zavarovanja pa lahko zavarovanec, ne da bi imel neko investicijo zavarovano tudi pred 

rizikom razdrtja pogodb in/ali odklonitvijo pravnega varstva, lahko pridobi tudi kritje za 

katastrofne rizike. 

 

H kritju nekomercialnih rizikov zavarovanec lahko dodatno izbere še kritje komercialnih 

rizikov, ki pri zavarovanju investicij v tujini ne morejo biti zavarovani samostojno. Pri 

komercialnih rizikih se praviloma krijejo v paketu tako riziki iz skupine trajne nesolventnosti 

dolžnika kot tudi podaljšana zamuda plačila. Izbira samo določenih tipov rizikov s strani 

zavarovanca se glede določitve premijske stopnje presoja od primera do primera. 

 

Ocene pooblaščene institucije o komercialnih rizikih investicij v tujini med drugim upoštevajo 

nekatere okoliščine, ki pridejo v poštev tudi pri oceni nekomercialnih rizikov, in sicer med 

drugim panogo dejavnosti investitorja in zavarovanca oziroma projektnega podjetja, 

izkušenost investitorja in zavarovanca doma in v tujini, obliko investicije, vrsto in kvaliteto 

zavarovalnega kritja, posamezne rizike; poleg tega pa še druge okoliščine in značilnosti v 

zvezi z investicijskim projektom, kot so med drugim finančno stanje investitorja in 

projektnega podjetja, odstotek kritja zavarovane investicije, trajanje zavarovanega posojila in 

trajanje njegovega zavarovanja, višina lastniškega deleža investitorja v primerjavi z 

zavarovanim posojilom, višina drugih sredstev investitorja, vloženih v projektno podjetje, 

morebitne varščine, poroštva ali druge oblike zavarovanj, ki so jih dali projektno podjetje, 

investitor ali tretje osebe, udeležba mednarodnih finančnih institucij in drugih partnerjev kot 

solastnikov ali posojilodajalcev v projektnem podjetju in drugo. 

 

Premijska stopnja za komercialne rizike se določi, ob upoštevanju vseh okoliščin, vezanih na 

posamezno investicijo, kot dodatna premijska stopnja k predhodno ugotovljeni premijski 

stopnji za nekomercialne rizike. Ta je za kritje komercialnih rizikov praviloma lahko 

povečana od 30 do 100 odstotkov, pri čemer je to povečanje v primeru posebnih okoliščin 

obravnave investicije lahko tudi manjše kot 30 ali višje kot 100 odstotkov. 

 

V primeru, da zavarovanec želi zavarovati le en rizik ali pa netipičen nabor rizikov, se 

premijska stopnja presoja od primera do primera. 

 

Končna premijska stopnja ni nujno seštevek premijskih stopenj posameznih zavarovanih 

rizikov. Zavarovancu se predstavi le končna premijska stopnja. 

 

Zneske premije za posamezna letna pogodbena obdobja zavarovanja je zavarovanec skupaj s 

pripadajočimi davščinami dolžan plačati pooblaščeni instituciji na njen račun vnaprej (vendar 
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se premije pri kritju posojil projektnemu podjetju lahko plačujejo v dveh enakih polletnih 

obrokih), in to najkasneje v 15 dneh po izstavitvi fakture. Če je premija določena kot odstotek 

obstoječe ali rezervirane zavarovalne vsote v tuji valuti, se plača v eurski protivrednosti, 

preračunani po zadnjem objavljenem referenčnem tečaju Evropske centralne banke ali Banke 

Slovenije (za valute, ki niso uvrščene na dnevno tečajno listo ECB) pred dnevom izstavitve 

računa. 

 

V primeru, da zavarovalna polica preneha znotraj posameznega pogodbenega obdobja, je 

možno na predlog zavarovanca ali tistega, ki je dejansko nosil strošek premije, vrniti 

sorazmerni del premije za čas od prenehanja zavarovalne police do poteka tekočega 

pogodbenega obdobja, za katerega je bila premija plačana. Vrnjeni del premije se izplača 

tistemu, ki je dejansko nosil strošek premije. V primeru, da je investicija pozavarovana, se 

premija po tem odstavku vrača le v primeru, da pozavarovatelj vrne sorazmerni del premije 

primarnemu zavarovatelju. 

 

Pooblaščena institucija je upravičena do 500,00 EUR povračila stroškov obdelave pri vračilu 

premije. 

 

Jožef Bradeško    mag. Sibil Svilan 

član uprave     predsednik uprave 


