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POSEBNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE TERJATEV 
IZ PRODAJE BLAGA ALI STORITEV, PRI KATERIH SE PLAČILO OPRAVI NA 

PODLAGI PREDLOŽITVE DOKUMENTOV (CAD) (Zp-5/07) 
 
 
 

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 terjatev iz prodaje blaga ali storitev, pri katerih se plačilo opravi 
na podlagi predložitve dokumentov (CAD) 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 terjatve iz prodaje blaga ali 
storitev, pri katerih je dogovorjeno plačilo na podlagi predložitve dokumentov (CAD), in sicer po 
pogojih enotnih pravil za inkaso komercialnih papirjev, ki jih je sprejela Mednarodna trgovinska 
zbornica. 
 
 

2. člen 
 
Zavarovanje krije škodo, ki jo utrpi zavarovanec, ker tuji kupec ni odkupil dokumentov v zvezi s 
prodanim blagom ali opravljeno storitvijo zaradi: 
- političnih dogodkov, kot so večji nemiri, upori, vstaje, državni udari, splošne stavke, 

revolucije, državljanske vojne ali vojne države, v kateri ima dolžnik sedež ali katere 
državljan je, ali države, prek katere gredo edine mogoče transportne poti oz. se edino lahko 
izvršijo plačila, s tretjo državo, 

- splošnega de iure ali de facto moratorija plačil, prepovedi konverzije in/ali transferja do 
izteka teh prepovedi, 

- 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 prek 
izvoznikove meje do prispetja k dolžniku iz osnovne pogodbe, ali onemogočanja na kak 
drug način, da izvoznik z omenjenimi stvarmi razpolaga, 

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

3. člen 
 
Zavarovanje po teh pogojih prične s prehodom blaga prek slovenske meje. Zavarovanje 
avtomatično preneha, če blago ni dobavljeno v dogovorjenem roku in v vsakem primeru po izteku 
90 dni od dneva, ko bi moral biti opravljen odkup dokumentov, blago pa ni bilo vrnjeno v 
Slovenijo ali prodano drugemu kupcu. 
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Pooblaščena institucija lahko rok iz predhodnega odstavka podaljša, vendar bo to storila le takrat, 
ko bo zavarovanec vložil zahtevo takoj, ko bo potreba za podaljšanjem postala očitna. Za vsako 
podaljšanje bo pooblaščena institucija zaračunala dodatno premijo. 
 
 

4. člen 
 
Škoda se obračuna v višini, ki jo je zavarovanec utrpel zato, ker ni prišlo do odkupa dokumentov. 
Z zavarovanjem so kriti tudi razumni transportni stroški in stroški skladiščenja, ki nastanejo v zvezi 
s prodajo ali repatriacijo blaga s pogojem, da jih pooblaščena institucija predhodno odobri. Od 
zavarovalnine se odštejejo vsi zneski, ki jih zavarovanec prejme v zvezi z blagom, kot so 
zavarovalnine iz naslova drugih zavarovanj, odgovornosti tretjih oseb in/ali državnih organov. 


