POSEBNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE OPREME,
S KATERO SE IZVAJAJO DELA V TUJINI (Zp-4/07)

Na podlagi Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP Ur. l. RS, št. 2/04) opravlja posle opredeljene v ZZFMGP v imenu in za račun Republike Slovenije
pooblaščena institucija kot njen zastopnik. Vse pravice in obveznosti pooblaščene institucije po teh
posebnih pogojih za zavarovanje opreme s katero se izvajajo dela v tujini so pravice in obveznosti
Republike Slovenije, v imenu Republike Slovenije pa jih uveljavlja in izvršuje pooblaščena
institucija, če ni s predpisi drugače določeno.

1. člen
Kadar je v okviru zavarovanja terjatev v zvezi z izvozom storitev, investicijskimi deli v tujini,
gradnjo objektov in montažo opreme v tujini na kredit v zavarovalni polici posebej dogovorjeno,
zavaruje pooblaščena institucija, tudi premoženjske interese v zvezi z opremo, s katero se izvajajo
dela v tujini.

2. člen
Zavarovanje krije škodo zaradi delnega ali popolnega uničenja ali izgube posesti, vključno z
nezmožnostjo odpreme iz države, v kateri so se dela opravljala, če so vzrok za nastanek škodnega
primera:
politični dogodki, kot so večji nemiri, upori, vstaje, državni udari, splošne stavke,
revolucije, državljanske vojne ali vojne države, v kateri je oprema, ali države, prek katere
gredo edine mogoče transportne poti,
delna ali popolna zaplemba, rekvizicija, konfiskacija, nacionalizacija, ekspropriacija in
drugi podobni ukrepi, poškodovanja ali uničenja, opreme ali dokumentov s strani države,
vladnih ali drugih javnopravnih institucij, ali onemogočanja na kak drug način, da izvoznik
z omenjenimi stvarmi razpolaga,
katastrofalne elementarne nesreče, kot so potresi, vulkanski izbruhi, orkani ipd.

3. člen
Kritje velja v okvirih časovnega obdobja, ki ga določi pooblaščena institucija v zavarovalni polici,
od dneva odpreme opreme v državo, v kateri se dela opravljajo, do dneva repatriacije v Slovenijo,
ali če je to nujno potrebno, do dneva prodaje na lokalnem trgu ali do dneva prispetja v
dogovorjeno državo zaradi prodaje ali opravljanja novih del.

4. člen
Kritje velja samo za opremo, ki je v zavarovalni polici izrecno navedena, in sicer do vrednosti, ki
jo ima v različnih fazah izvajanja del.
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5. člen
Zavarovalnina se obračuna na podlagi vrednosti opreme na dan nastanka škodnega primera, ob
upoštevanju običajne obrabe in v mejah zavarovalne vsote iz 2. člena teh pogojev. Od
zavarovalnine se odštejejo vsi zneski, ki jih je zavarovanec prejel kot zavarovalnino za uničeno ali
poškodovano opremo od zavarovalnic, od odgovornih oseb in/ali državnih organov. Od
zavarovalnine se odšteje vrednost (preostankov) opreme, ki je še vedno v posesti zavarovanca.

6. člen
Pooblaščena institucija lahko v roku enega leta od izplačila zavarovalnine od zavarovanca zahteva,
da vrnjeno opremo vzame nazaj, in sicer za vrednost, izračunano po enakih kriterijih kot že
plačana zavarovalnina.
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