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ZAVAROVANJE BANČNIH
GARANCIJ

ZAVAROVANCI

BANKA

IZVOZNIK

NAMEN PROGRAMA

Podjetjem omogočiti dostop do bančnih garancij, ki bodo 
potrebne za nemoteno izvajanje izvoznih poslov.

Poleg zavarovanja storitvenih garancij razširjeni program 
tako nudi tudi možnost zavarovanja plačilnih garancij.

ZAVAROVALNA DOBA

Doba veljavnosti garancije.

VIŠINA ZAVAROVALNEGA KRITJA

Če je zavarovanec izvoznik, znaša odstotek kritja do 95% 
zavarovalne vsote upoštevaje delež povprečnih izvoznih 
prihodkov v vseh prodajnih prihodkih oziroma do 95% 
zavarovalne vsote v primeru zavarovanja garancije, ki je 
potrebna za izvedbo točno določene izvozne transakcije.

Če je zavarovanec banka, znaša odstotek kritja do 80% 
zavarovalne vsote upoštevaje delež povprečnih izvoznih 
prihodkov v vseh prodajnih prihodkih naročnika garancije 
oziroma do 80% zavarovalne vsote v primeru zavarovanja 
garancije, ki je potrebna za izvedbo točno določene izvozne 
transakcije.

IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

V roku 30 dni po nastopu škodnega dogodka.
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POMEMBNO
Dopušča se, da SID banka ne bo vztrajala na delitvi varščin, ki 
jih za zavarovanje garancije zagotovi izvoznik. V tem primeru 
se ustrezno zmanjša zavarovalno kritje.

DRUGI POGOJI

Izvozniki morajo dokazati, da se s težavami v poslovanju 
soočajo zaradi posledic razmer nastalih po izbruhu epidemije 
COVID-19.

Izvoznik mora imeti poravnane davčne obveznosti do 1.3.2020.

Če izvoznik nima konkretne izvozne pogodbe mora v povprečju 
zadnjih treh, dveh oziroma enega leta realizirati vsaj polovico 
prihodkov iz izvoza.

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

Poslovna predstavitev izvoznika in kupca.

Finančni izkazi izvoznika in kupca.

Podpisana komercialna (prodajna) pogodba oziroma osnutek 
pogodbe.

Pri zavarovanju plačilne garancije podpisana komercialna 
(nabavna) pogodba oziroma osnutek pogodbe.

Garancijska pogodba oziroma osnutek pogodbe.

Garancija oziroma osnutek garancije.

Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

STROŠKI ZAVAROVANJA

OBDELOVALNA PROVIZIJA
0,06% od zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR), če je 
zavarovanec izvoznik ali banka.

ZAVAROVALNA PREMIJA
Če je zavarovanec izvoznik, je odvisna od rizičnega razreda 
države kupca (klasi�kacija OECD), ocene rizičnega razreda 
kupca ter trajanja zavarovanja; izbere se metoda, ki je za 
zavarovanca ugodnejša.

Če je zavarovanec banka, se določi upoštevaje 
nadomestilo banke za prevzeti riziko, pomnožen z 
odstotkom kritja in zavarovalno dobo (v letih).

TRAJANJE PROGRAMA

Do 31.12.2020.


