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POSEBNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE RIZIKOV 

PRED DOBAVO (Zp-6/07) 

 

 

 

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 rizikov pred dobavo 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 to posebej dogovorjeno, zavaruje pooblaščena institucija, tudi rizik proizvodnje v zvezi z 

izvozom blaga po posebnih naročilih/pogodbah s tujim kupcem. 

 

 

2. člen 

 

Zavarovanje krije škodo, ki jo utrpi izvoznik, ker ne more izterjati terjatev in drugih zahtevkov v 

zvezi s pogodbo o posebnem naročilu zaradi: 

- enostranskega razdrtja pogodb s strani države, vladne ali druge javnopravne institucije kot 

kupca ali naročnika, 

- prepovedi uvoza ali izvoza blaga, 

- političnih dogodkov kot so večji nemiri, upori, vstaje, državni udari, generalne stavke, 

revolucije, državljanske vojne ali vojne države, v kateri ima kupec/naročnik sedež, ali 

katere državljan je, ali države, prek katere gredo edine mogoče transportne poti oz. se edino 

lahko izvršijo plačila, s tretjo državo, 

- katastrofalnih elementarnih nesreč, kot so potresi, vulkanski izbruhi, orkani ipd. 

 

 

3. člen 

 

Pooblaščena institucija zavaruje rizike pred dobavo izključno pri: 

- proizvodnji serijske opreme (proizvodov) po posebnih tehničnih pogojih izdelave, 

- proizvodnji kompletnih proizvodnih linij ali drugih posebnih investicijskih dobrin, 

- proizvodnji, ki že zaradi narave blaga potrebuje več časa. 

 

Pogodbeno dogovorjeni avans praviloma ne sme biti manjši od 15% pogodbene vrednosti. 

 

 

4. člen 

 

Zavarovalno kritje prične naslednji dan po pričetku veljavnosti pogodbe s tujim kupcem 

(naročnikom) in traja do dneva, ki je kot skrajni rok dobave opredeljen v pogodbi. 

 

Trajanje zavarovanja se lahko s soglasjem pooblaščene institucije, z doplačilom premije in pod 

pogojem, da je podaljšan tudi pogodbeni rok dobave, ustrezno podaljša. 
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5. člen 

 

Osnova za obračun zavarovalnine so dejanski stroški, ki jih je imel zavarovanec s proizvodnjo 

predmeta pogodbe o dobavi, povečan za 5% prodajne cene na račun različnih izdatkov. 

 

Od zavarovalnine se odbijejo vsi zneski, ki jih zavarovanec prejel kot avans in vsi zneski, ki jih je 

prejel kot kupnino pri rešilni prodaji (materiala, polizdelkov ali izdelkov) tretjim. 

 


