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Preambula 
 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Strossmayerov 
trg 9, Zagreb, OIB: 26702280390, u ime i za račun 
Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Osiguratelj), na 
temelju članka 10. stavka 2. točka 6. Zakona o 
Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06, 
25/13) i Uredbe o osiguranju izvoza (NN 61/07, 92/08 
i 79/10) donosi  
 

Opće uvjete osiguranja izvoznih činidbenih 
bankarskih garancija OU-OG-05/17 

 
kojima se utvrđuju uvjeti osiguranja izvoznih 
činidbenih bankarskih garancija izdanih od strane 
banke kao izdavatelja garancije (u daljnjem tekstu: 
Osiguranik), radi zaključenja ili izvršenja Izvoznog 
ugovora, a koje osigurava Osiguratelj. Opći uvjeti 
osiguranja izvoznih činidbenih bankarskih garancija 
OU-OG-05/17 (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) 
reguliraju prava i obveze Osiguratelja, Osiguranika i 
Izvoznika. 
 

Članak 1. 
Pojmovi 

 
U Općim uvjetima, Polici osiguranja s prilozima i 
Zahtjevu za osiguranje s prilozima, sljedeći pojmovi 
upotrijebljeni su u navedenom smislu: 
 
Garancija: Činidbena bankarska garancija je pisani 
dokument kojim se Osiguranik obvezao, prema 
odredbama iz garancije, namiriti Korisniku novčanu 
obvezu ako mu Izvoznik ne ispuni obvezu iz Izvoznog 
ugovora ili iz Nadmetanja za sklapanje Izvoznog 
ugovora. Izdavanju garancije prethodi zaključenje 
Ugovora o izdavanju garancije između Izvoznika i 
Osiguranika.  
 
Osiguranje prema Općim uvjetima pokriva sljedeće 
Garancije: 
1. Ponudbena garancija, „bid bond“, „tender 

guarantee“: Obveza Osiguranika da namiri 
Korisnika, u slučaju da Izvoznik ne ispuni uvjete iz 
ponude za sklapanje Izvoznog ugovora dane u 
Nadmetanju.  

2. Garancija za povrat avansa, „advance payment 
guarantee“, „repayment guarantee“: Obveza 
Osiguranika da vrati Korisniku avans kojeg je 
Korisnik uplatio Izvozniku, u slučaju kada Izvoznik, 
djelomično ili u cijelosti, ne ispuni uvjete iz 
Izvoznog ugovora. 

3. Garancija za dobro izvršenje posla, „performance 
guarantee“: Obveza Osiguranika da namiri 

Korisnika, u slučaju kada Izvoznik ne ispuni uvjete 
iz Izvoznog ugovora.  

4. Ostale činidbene garancije koje osiguravaju 
izvršenje Izvoznog ugovora. 

 
Garancijom će se smatrati i svaka kontragarancija u 
lancu kontragarancija temeljem koje će se Korisniku 
izdati garancija radi zaključenja ili izvršenja Izvoznog 
ugovora. 
 
Izjava o regresu: Obrazac izjave Izvoznika temeljem 
koje Osiguratelj može u svrhu naplate isplaćene 
Odštete i/ili troškova Osiguraniku, pokrenuti postupak 
regresne naplate od Izvoznika u slučajevima 
predviđenim Ugovorom o osiguranju. Radi osiguranja 
svih tražbina Osiguratelja koje proizlaze iz Ugovora o 
osiguranju, Izjavom o regresu Izvoznik se obvezuje, 
prilikom zaključenja Ugovora o osiguranju, dostaviti 
Osiguratelju 2 obične zadužnice izdane od Izvoznika u 
korist Osiguratelja, svaka na iznos Osigurane svote, u 
obliku i sadržaju prihvatljivom za Osiguratelja.  
 
Izvozni ugovor: Ugovor sklopljen između Izvoznika i 
Korisnika u kojemu je pretežni sadržaj obveze 
Izvoznika proizvodnja i/ili isporuka robe i/ili izvršenje 
radova i/ili pružanje usluga Korisniku, a u svrhu 
izvršenja kojeg ugovora Osiguranik izdaje Garanciju. 
 
Izvoznim ugovorom će se smatrati i narudžba Korisnika 
prihvaćena od strane Izvoznika, u kojoj je pretežni 
sadržaj obveze Izvoznika proizvodnja i/ili isporuka robe 
i/ili izvršenje radova i/ili pružanje usluga Korisniku, a u 
svrhu izvršenja koje narudžbe Osiguranik izdaje 
Garanciju. 
 
Izvoznik: Hrvatska pravna ili fizička osoba koja 
sudjeluje na Nadmetanju za sklapanje Izvoznog 
ugovora ili koja je sa stranom pravnom ili fizičkom 
osobom zaključila Izvozni ugovor ili pravna osoba koja 
nije registrirana na teritoriju Republike Hrvatske, a 
koja je u većinskom vlasništvu hrvatske pravne ili 
fizičke osobe i koja sudjeluje na Nadmetanju za 
sklapanje Izvoznog ugovora ili je sa stranom pravnom 
ili fizičkom osobom zaključila Izvozni ugovor te koja 
kao nalogodavac Ugovorom o izdavanju garancije 
nalaže Osiguraniku izdavanje Garancije.  
 
U slučaju da treća osoba kao nalogodavac Ugovorom o 
izdavanju garancije nalaže Osiguraniku izdavanje 
Garancije, prava i obveze Izvoznika iz Ugovora o 
osiguranju, primjenjivat će se na odgovarajući način i 
na navedenu osobu.  
 
Korisnik: Inozemni kupac, strana pravna ili fizička 
osoba u čiju korist je izdana Garancija.  
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Korisnikom će se smatrati i svaka domaća ili strana 
banka, u čiju korist je izdana kontragarancija radi 
izdavanja Garancije.  
 
Nadmetanje: Postupak i dokumentacija temeljem 
kojih se otvara mogućnost za sklapanje Izvoznog 
ugovora. Na Nadmetanju sudjeluje Izvoznik, u svrhu 
kojeg Nadmetanja, Osiguranik izdaje Garanciju. 
 
Odšteta: Novčani iznos koji Osiguratelj isplaćuje 
Osiguraniku radi naknade Štete. 
 
Osigurana svota: Novčani iznos na koji je zaključeno 
osiguranje i koji je naveden u Polici osiguranja, a koji 
ne može biti veći od iznosa Garancije. 
 
Osigurani rizik: Rizik pokriven osiguranjem, u naravi 
budući, neizvjestan događaj, nezavisan od isključive 
volje suugovaratelja, definiran člankom 9. Općih 
uvjeta. 
 
Osigurani slučaj: Nastaje kada, u skladu s uvjetima 
Garancije i temeljem nastupa Osiguranog rizika, 
Osiguranik izvrši isplatu Korisniku. 
 
Osiguranik: Banka koja je izdala Garanciju radi 
zaključenja ili izvršenja Izvoznog ugovora i koja, 
zajedno s Izvoznikom, zaključuje Ugovor o osiguranju 
s Osigurateljem. 
 
Osiguratelj: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, sa 
sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9, OIB: 
26702280390, u ime i za račun Republike Hrvatske. 
 
Polica osiguranja: Pisana isprava o zaključenom 
Ugovoru o osiguranju, izdana od strane Osiguratelja,  
koja sadrži tvrtku i sjedište Osiguratelja, tvrtku i 
sjedište Osiguranika, tvrtku i sjedište, odnosno ime, 
prezime i prebivalište Izvoznika i tvrtku i sjedište 
Korisnika, Osiguranu svotu, trajanje osiguranja, način 
obračuna i plaćanja Premije osiguranja, posebne 
odredbe, popis priloga Polici osiguranja i datum 
izdavanja te potpis Osiguranika, Izvoznika i 
Osiguratelja. 
 
Premija osiguranja: Novčani iznos koji naplaćuje 
Osiguratelj temeljem zaključenog Ugovora o 
osiguranju za preuzeti rizik. 
 
Razdoblje čekanja: Vremensko razdoblje istekom 
kojeg Osiguranik ima pravo podnijeti Odštetni zahtjev, 
i to u pravilu razdoblje od 30 dana od dana dostave 
obavijesti Osiguratelju o nastanku Štete, osim ako 
Policom osiguranja nije utvrđeno drugačije. 
 

Samopridržaj: Udio Osiguranika u Šteti koji, ako nije 
drugačije utvrđeno Ugovorom o osiguranju, iznosi 
20%. 
 
Šteta: Gubitak koji je nastao temeljem tražbine po 
Ugovoru o izdavanju garancije  te  nastupa Osiguranog 
slučaja, najviše do iznosa Osigurane svote. 
 
Ugovor o izdavanju garancije: Ugovor kojim se 
Osiguranik obvezao izdati Garanciju.  
 
Ugovor o osiguranju: Ugovor kojim se Osiguratelj, pod 
ugovorenim uvjetima, obvezuje isplatiti Osiguraniku 
Odštetu ako uslijed nastupa Osiguranog slučaja 
nastane Šteta, a Osiguranik se obvezuje, između 
ostalog, Osiguratelju platiti Premiju osiguranja.  
 
Visina pokrića: Udio Osiguratelja u Šteti ovisno o 
ugovorenom Samopridržaju, izražen u postotku. 
 
Zahtjev za osiguranje: Obrazac zahtjeva za osiguranje 
Garancije popunjen i potpisan od ovlaštene osobe 
Osiguranika i Izvoznika, a koji sadrži Izjavu o regresu i 
ostale priloge. 

 
Članak 2. 

Oblik i zaključivanje  
Ugovora o osiguranju 

 
2.1. Ugovor o osiguranju sastoji se od tri dijela, 

Općih uvjeta, Police osiguranja s prilozima i 
Zahtjeva za osiguranje s prilozima (uključujući i 
Izjavu o regresu), koji zajedno čine cjeloviti 
tekst Ugovora o osiguranju. 

 
2.2. U slučaju neslaganja odredbi Općih uvjeta s 

odredbama Police osiguranja, primijenit će se 
odredbe Police osiguranja. 

 
2.3. Zahtjev za osiguranje Osiguratelj mora zaprimiti 

u izvorniku putem pošte ili dostavne službe ili u 
preslici dostavljenoj putem elektroničke pošte 
uz dostavu izvornika najkasnije do zaključenja 
Ugovora o osiguranju. 

 
2.4. Ugovor o osiguranju zaključuje se u pisanom 

obliku, potpisivanjem Police osiguranja od 
strane za to ovlaštenih zastupnika Osiguratelja, 
Osiguranika i Izvoznika, u tri izvornika, po jedan 
za svaku ugovornu stranu. Polica osiguranja 
dostavlja se Osiguratelju u izvorniku putem 
pošte ili dostavne službe, i to odmah po potpisu 
Police osiguranja od strane Osiguranika i 
Izvoznika.  
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2.5. Sva ostala pismena temeljem Ugovora o 
osiguranju, osim putem pošte ili dostavne 
službe, mogu se razmjenjivati i putem 
elektroničke pošte.  

 
2.6.  Dokazom o urednoj dostavi smatrat će se:   

 u slučaju slanja putem pošte, uredno 
ispunjena povratnica - obavijest o 
prijemu/uručenju ili evidencijska knjiga 
poštanskog ureda,  

 u slučaju slanja putem dostavne službe, 
potvrda odnosno potpis/pečat o primitku 
pismena, 

 u slučaju slanja elektroničkom poštom, 
računalno generirana potvrda o urednoj 
dostavi na e-adresu elektroničke pošte 
Osiguranika, Izvoznika ili Osiguratelja. 

 
2.7. Osiguratelj pri procjeni rizika osiguranja uzima 

u obzir isključivo podatke navedene u Zahtjevu 
za osiguranje neovisno o tome je li Osiguratelj 
upoznat sa sadržajem i uvjetima iz Ugovora o 
izdavanju garancije, Garancije, Izvoznog 
ugovora, Nadmetanja i svih ostalih 
pripadajućih dokumenata. Osiguratelj će 
dokumente potrebne za ocjenu Odštetnog 
zahtjeva provjeravati tek po zaprimanju 
Odštetnog zahtjeva.  

  
Članak 3. 

              Osnovne obveze Osiguratelja i Osiguranika 
 

3.1. Ugovorom o osiguranju Osiguratelj se 
obvezuje, ako nastane Šteta te ako Odštetni 
zahtjev bude prihvaćen, isplatiti Osiguraniku ili 
trećoj osobi iz članka 22. Općih uvjeta: 

 Odštetu i 

 naknadu troškova, 

sve u skladu s člancima 12. do 15. Općih uvjeta. 
 
3.2. Osiguranik se obvezuje Osiguratelju platiti 

Premiju osiguranja i ostale naknade sukladno 
uvjetima i rokovima iz Ugovora o osiguranju. 

 
Članak 4. 

Valuta Ugovora o osiguranju 
 

4.1. Ugovor o osiguranju zaključuje se u valuti 
Garancije. Plaćanje Premije osiguranja i drugih 
troškova od strane Osiguranika i Izvoznika po 
Ugovoru o osiguranju bit će izvršeno u kunama 
obračunatim prema srednjem tečaju Hrvatske 
narodne banke na dan ispostavljanja računa od 

strane Osiguratelja ili, ako je tako ugovoreno 
Policom osiguranja, u drugoj valuti. 

 
4.2. Sva plaćanja Odštete i/ili naknade troškova od 

strane Osiguratelja po Ugovoru o osiguranju bit 
će izvršena u valuti Garancije odnosno u valuti 
nastanka troškova ili u kunama obračunatim 
prema srednjem tečaju Hrvatske narodne 
banke na dan isplate, ako je tako ugovoreno 
Policom osiguranja. 

 
Članak 5. 

Predmet osiguranja  
 

5.1.  Predmet osiguranja je tražbina Osiguranika 
prema Izvozniku temeljem Ugovora o izdavanju 
garancije nastala plaćanjem po Garanciji. 

  
5.2.  Predmet osiguranja nisu troškovi i naknade 

nastali Osiguraniku vezano za izdavanje 
Garancije niti kamate obračunate od strane 
Osiguranika Izvozniku na iznose isplaćene po 
Garanciji. 

 
5.3.  U slučaju djelomičnog plaćanja po Garanciji, 

svako djelomično plaćanje je osigurano u 
ugovorenoj Visini pokrića do ukupnog iznosa 
Osigurane svote.  
 

Članak 6. 
 Trajanje osiguranja 

 
6.1. Trajanje osiguranja započinje i prestaje na dan 

naveden u Polici osiguranja. 
 
Datum početka trajanja osiguranja može biti i 
raniji od datuma zaključenja Ugovora o 
osiguranju, ako su na dan zaključenja Ugovora 
o osiguranju, ispunjeni uvjeti koje postavi 
Osiguratelj. 

 
6.2. Ako datum prestanka osiguranja nije naveden u 

Polici osiguranja ili ako se jedan od sljedećih 
događaja:  

 istek roka važenja Garancije, 

 otpust obveza od strane Korisnika po 
Garanciji, 

 povrat originalnog garantnog dokumenta 
od strane Korisnika u slučaju da povrat 
dokumenta, sukladno mjerodavnom pravu 
koje se odnosi na Garanciju ili uvjetima 
navedenim u Garanciji, ujedno znači i 
prestanak obveze po Garanciji, 

 izmjene materijalnih uvjeta Ugovora o 
izdavanju garancije ili Garancije bez 



 4/12 

suglasnosti Osiguratelja, kako je definirano 
člankom 16. Općih uvjeta,  

 ako nastane Šteta, odluka Osiguratelja o 
isplati ukupne Odštete jednake iznosu 
Osigurane svote umanjene za Samopridržaj 
i isplati eventualne naknade troškova, 

 raskid Ugovora o osiguranju sukladno 
članku 8. Općih uvjeta, 

 u ostalim slučajevima određenim važećim 
propisima, 

 dogodi ranije od datuma prestanka osiguranja 
navedenog u Polici osiguranja, osiguranje 
prestaje na datum koji je najraniji među 
datumima navedenih događaja. 

 
6.3. Temeljem pisane obavijesti o produljenju roka 

važenja Garancije upućenoj Osiguratelju od 
strane Osiguranika, a pod uvjetom da se radi o 
nematerijalnoj izmjeni Ugovora o izdavanju 
garancije i Garancije, sukladno članku 16. 
stavku 2. točka l) Općih uvjeta, produljit će se 
trajanje osiguranja do novog roka važenja 
Garancije te se neće sklapati dodatak Ugovoru 
o osiguranju.  

 
Članak 7. 

Izmjena uvjeta osiguranja 
 

Uvjeti osiguranja mogu se mijenjati 
zaključenjem odgovarajućeg dodatka Polici 
osiguranja te iznimno na neki drugi način, kada 
je za pojedine slučajeve takva mogućnost 
izričito predviđena Ugovorom o osiguranju.  

  
Članak 8. 

Raskid Ugovora o osiguranju 
 

8.1. Ugovor o osiguranju može se raskinuti pisanim 
sporazumom između Osiguratelja i 
Osiguranika, kojim će se odrediti i datum 
raskida Ugovora o osiguranju.  

 
8.2. Osiguratelj može raskinuti Ugovor o osiguranju 

s trenutnim učinkom ili uvjetovati Osiguraniku 
izmjene i dopune Ugovora o osiguranju, 
sukladno vlastitoj odluci, ako nastupi jedan od 
uvjeta za isključenje obveza Osiguratelja iz 
članka 20. stavka 1. Općih uvjeta. 

 
8.3. Ako u skladu sa stavkom 2. ovog članka 

Osiguravatelj jednostrano raskine Ugovor o 
osiguranju, Osiguranik nema pravo na povrat 
Premije osiguranja plaćene do dana nastupa 
pravnih učinaka jednostranog raskida Ugovora 
o osiguranju.  

Članak 9. 
Osigurani rizik i Osigurani slučaj 

 
9.1. Osigurani rizik je rizik poziva na plaćanje po 

Garanciji.  
 
9.2. Osigurani slučaj je nastao kada, u skladu s 

uvjetima Garancije i temeljem nastupa  
Osiguranog rizika, Osiguranik izvrši plaćanje  po 
Garanciji. 

 
Članak 10. 

Poziv na plaćanje po Garanciji 
 

 U svrhu utvrđenja od strane Osiguratelja prava 
i obveza Izvoznika iz Ugovora o osiguranju, Opći 
uvjeti razlikuju sljedeće pozive na plaćanje po 
Garanciji:  

 1.  poziv na plaćanje po Garanciji, kada Izvoznik 
nije prekršio obvezu iz Izvoznog ugovora ili 
Nadmetanja (PK1), 

 2. poziv na plaćanje po Garanciji zbog 
neizvršenja obveza Izvoznika po Izvoznom 
ugovoru ili Nadmetanju, iz razloga nastupa 
jednog ili više političkih rizika u zemlji 
Korisnika ili trećoj zemlji, primjerice: 

 politički događaj u zemlji sjedišta Korisnika 
kao što su rat, građanski rat, revolucija, 
ustanak, građanski nemiri, opći štrajkovi, 

 odluka tijela države Korisnika, 

 administrativne i političke mjere u trećim 
zemljama, čijim posredništvom se realizira 
Izvozni ugovor, odnosno Nadmetanje, 
embargo ili bilo koja mjera ili odluka vlade 
zemlje Osiguratelja ili Osiguranika 
uključujući i mjere i odluke Europske Unije 
koje sprečavaju izvršenje Izvoznog ugovora 
(PK2), 

3. poziv na plaćanje po Garanciji zbog 
neizvršenja obveza Izvoznika po Izvoznom 
ugovoru ili Nadmetanju, iz razloga nastupa 
više sile, primjerice uslijed:  

 nastanka rizika prirodnih katastrofa 
(potresa, poplave, vulkanskih erupcija), 

 nastanka rizika nuklearne nezgode i 
nesreće, 

 nastanka rizika terorističkih napada (PK3), 

4. poziv na plaćanje po Garanciji zbog 
neizvršenja obveza Izvoznika po Izvoznom 
ugovoru ili Nadmetanju, iz razloga 
odgovornosti Izvoznika (PK4),  
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5. poziv na plaćanje po Garanciji zbog 
neizvršenja obveza Izvoznika po Izvoznom 
ugovoru ili Nadmetanju, iz razloga stečaja ili 
likvidacije Izvoznika (PK5). 

 
Članak 11. 

Samopridržaj 
 

Ako Ugovorom o osiguranju nije određeno 
drugačije, Samopridržaj iznosi 20%. 

 
Članak 12. 

Odštetni zahtjev  
 

12.1. Odštetni zahtjev mora biti podnesen 
Osiguratelju u pisanom obliku nakon isteka 
Razdoblja čekanja.  

 
12.2. Dokumenti koji se podnose uz Odštetni zahtjev 

su Polica osiguranja, Garancija i Ugovor o 
izdavanju garancije, sve s pripadajućim 
izmjenama i dopunama, te dokumenti koji 
dokazuju nastanak Osiguranog rizika, nastanak 
Osiguranog slučaja, nastanak i visinu Štete te 
ispunjenje obveza Osiguranika iz Ugovora o 
osiguranju, a to su: 

-  poziv na plaćanje po Garanciji te dokumenti 
kojima se dokazuje sukladnost poziva na 
plaćanje po Garanciji,  

-  dokaz o plaćanju po Garanciji, 
- dokaz o postojanju i visini tražbine Osiguranika 

prema Izvozniku temeljem Ugovora o izdavanju 
garancije nastale plaćanjem po Garanciji, 

- dokaz o pribavljanju instrumenata osiguranja 
tražbine po Ugovoru o izdavanju garancije 
navedenih u Ugovoru o osiguranju,  

- Izvozni ugovor odnosno Nadmetanje, sve sa 
pripadajućim dodacima, 

- nalog Izvoznika temeljem kojeg je izdana 
Garancija i njezine izmjene i dopune, 

- izvještaj o poduzetim mjerama iz članka 16. 
stavka 2. pod i) Općih uvjeta. 

 
Dokumenti se prilažu ili u izvorniku ili u preslici 
koja je od strane Osiguranika ovjerena kao 
vjerna izvorniku, s time da u potonjem slučaju 
Osiguratelj zadržava pravo zatražiti Osiguranika 
uvid u izvornik pojedinog dokumenta. 
 

12.3. Ako Osiguratelj utvrdi da podneseni Odštetni 
zahtjev ne sadrži dokumentaciju propisanu 
člankom 12. stavkom 2. Općih uvjeta i/ili da je 
za procjenu Odštetnog zahtjeva potrebna 
dodatna dokumentacija, Osiguratelj će u roku 
od 45 dana od dana primitka Odštetnog 
zahtjeva pozvati Osiguranika da ga dopuni. Ako 

Osiguratelj ne pozove Osiguranika na dopunu 
Odštetnog zahtjeva u navedenom roku, 
smatrat će se da je Odštetni zahtjev potpun. 

 
12.4. Dokumenti potrebni za ocjenu Odštetnog 

zahtjeva koji nisu na hrvatskom ili engleskom 
jeziku, dostavljaju se na Osigurateljev zahtjev i 
u prijevodu na hrvatski jezik izrađenom od 
strane stalnog sudskog tumača, o trošku 
Osiguranika.  

 
12.5. Odštetni zahtjev će biti prihvaćen, uz rezervu 

opozivosti sukladno članku 20. stavku 2. Općih 
uvjeta, uz uvjet da je Osiguratelj iz dostavljene 
dokumentacije utvrdio da: 

- je Osiguranik ispunio obveze iz Ugovora o 
osiguranju, 

- Izvoznik nije ispunio obveze iz Ugovora o 
izdavanju garancije,  

- su nastupili Osigurani rizik, Osigurani slučaj i 
Šteta. 

 
12.6. Odštetni zahtjev može biti podnesen najkasnije 

jednu godinu od dana nastupa Osiguranog 
slučaja.  

 
12.7. Osiguranik se obvezuje podnijeti Odštetni 

zahtjev Osiguratelju i dopuniti ga sukladno 
odredbama ovog članka, jer u protivnom 
Osiguratelj nije obvezan isplatiti Odštetu niti 
naknaditi troškove. 

 
12.8.  Osiguratelj je obvezan očitovati se o 

Odštetnom zahtjevu u roku od 45 dana od 
primitka potpunog Odštetnog zahtjeva, uz svu 
dokumentaciju predviđenu stavcima 2., 3. i 4. 
ovog članka. 

 
Članak 13. 

Izračunavanje Odštete 
 
13.1. Osiguratelj pokriva Štetu najviše do iznosa 

odobrene Osigurane svote navedene u Polici 
osiguranja, i to u ugovorenoj Visini pokrića. 

 
13.2. Osnovica za utvrđivanje Odštete je isplaćeni 

iznos po Garanciji, najviše do iznosa Osigurane 
svote, umanjen za iznos koji je Osiguranik 
naplatio temeljem Ugovora o izdavanju 
garancije. 

 
13.3. Iznos Odštete određuje se umnoškom 

ugovorene Visine pokrića i iznosa osnovice 
izračunate  u skladu s odredbama prethodnog 
stavka. 
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Članak 14. 
Naknada troškova 

 
14.1. Ako u vezi s radnjama poduzetim sukladno 

članku 16. stavak 2. pod i) i članku 17. stavak 3. 
Općih uvjeta budu prouzročeni troškovi, oni će 
biti naknađeni Osiguraniku sukladno udjelu 
iznosa potencijalne ili isplaćene Odštete u 
ukupnoj nenaplaćenoj tražbini po Ugovoru o 
izdavanju garancije, nakon što budu prijavljeni 
Osiguratelju, pod uvjetom da je Osiguranik  
takve radnje poduzeo nakon primljenih uputa 
ili uz suglasnost Osiguratelja, prethodnu ili 
naknadnu, neovisno o tome je li Odštetni 
zahtjev postavljen ili nije. Osiguratelj je 
obvezan  očitovati se o podnesenom zahtjevu 
Osiguranika za izdavanje suglasnosti bez 
odgađanja, a najkasnije u roku od 5 radnih 
dana. Ako Osiguranik u navedenom roku ne 
primi suglasnost Osiguratelja, pod uvjetom da 
Osiguratelj s Osiguranikom nije dogovorio neki 
drugi rok za moguće davanje suglasnosti, 
smatrat će se da je Osiguratelj dao suglasnost. 
 
Iznimno od navedenog, troškovi odvjetnika 
angažiranog za poduzimanje navedenih radnji 
bit će naknađeni Osiguraniku samo uz 
prethodnu pisanu suglasnost Osiguratelja. 
 

14.2. Ako Odštetni zahtjev ne bude prihvaćen zbog 
propusta na strani Osiguranika, Osiguranik je 
dužan vratiti Osiguratelju troškove koje mu je 
Osiguratelj naknadio sukladno stavku 1. ovog 
članka. 

 
Ako Osiguratelj ne bude dužan isplatiti 
Odštetu, jer je Osiguranik u cijelosti naplatio 
tražbinu iz Ugovora o izdavanju garancije, 
troškovi prouzročeni naplatom tražbine za koje 
je postojala uputa ili suglasnost Osiguratelja, 
bit će naknađeni na zahtjev Osiguranika pod 
uvjetima utvrđenim u stavku 1. ovog članka. 

 
14.3. Uobičajeni troškovi nastali u poslovanju 

Osiguranika te troškovi nastali Osiguraniku 
prilikom poduzimanja radnji iz Ugovora o 
osiguranju bez uputa ili suglasnosti 
Osiguratelja, neće biti naknađeni Osiguraniku. 

 
Članak 15. 

              Dospijeće Odštete i naknade troškova 
 

Ako Odštetni zahtjev bude prihvaćen, 
Osiguratelj će isplatiti utvrđeni iznos Odštete, 
pod uvjetom da je Osiguranik postupao 
sukladno  Ugovoru o osiguranju, a naročito 

sukladno obvezi zaključenja ugovora o 
reguliranju međusobnih prava i obveza iz 
članka 17. Općih uvjeta, u roku od  15 dana od 
dana dostave odluke Osiguraniku kojom 
Osiguratelj prihvaća Odštetni zahtjev. 

 
Članak 16. 

Prava i obveze Osiguranika 
 

16.1.  Osiguranik ima pravo: 

a) uz prethodnu pisanu suglasnost Osiguratelja, 
ustupiti tražbine po Ugovoru o izdavanju 
garancije trećoj osobi, zasnovati založno 
pravo na predmetnim tražbinama ili ih na bilo 
koji drugi način opteretiti, 
 

b) podnijeti Odštetni zahtjev nakon isteka 
Razdoblja čekanja, 
  

c) na očitovanje o Odštetnom zahtjevu od 
strane Osiguratelja u roku od 45 dana od dana 
zaprimanja potpunog Odštetnog zahtjeva.  

16.2.  Osiguranik je obvezan: 

a) pribaviti instrumente osiguranja tražbina po 
Ugovoru o izdavanju garancije navedene u  
Ugovoru o osiguranju, 

b) prilikom izdavanja Garancije, zaključivanja 
eventualnih izmjena i dopuna Garancije, 
kao i plaćanja po Garanciji, postupati s 
dužnom pažnjom i u skladu s pravilima 
bankarske struke vezanim za izdavanje 
Garancije, 

c) izdati Garanciju koja odgovara zahtjevima 
Izvoznog ugovora odnosno Nadmetanja i/ili 
nalogu Izvoznika,  

d) izdati Garanciju koja je u skladu s 
međunarodnim trgovačkim običajima. 
Svako odstupanje od istih kao i svako 
odstupanje od Ujednačenih pravila za 
garancije na poziv određenih od strane 
Međunarodne trgovačke komore, ako se 
ista primjenjuju na Garanciju, mora biti 
navedeno u Zahtjevu za osiguranje.  

e) na zahtjev Osiguratelja odmah dostaviti 
istinite i točne podatke o svojoj financijskoj 
situaciji i pravnom statusu, kao i o 
financijskoj poziciji i pravnom statusu 
Izvoznika pod uvjetom da tim podacima 
raspolaže ili je njima trebao raspolagati 
sukladno važećim propisima koji obvezuju 
Osiguranika i uobičajenoj bankarskoj praksi 
te obavijestiti Osiguratelja, o bilo kojoj 
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promjeni u svezi takvih informacija za koju 
Osiguranik primjenjujući oblik pažnje 
uobičajen u bankarskom poslovanju može 
razumno procijeniti da bi mogla dovesti do 
Osiguranog slučaja i Štete, 

f) u trenutku predavanja Zahtjeva za 
osiguranje i u trenutku zaključenja Ugovora 
o osiguranju, dati Osiguratelju točne i 
potpune podatke koje Osiguranik 
primjenjujući oblik pažnje uobičajen u 
bankarskom poslovanju uzima kao 
potrebne za ocjenu rizika te prijaviti 
Osiguratelju svaku promjenu tih okolnosti 
prije i nakon zaključenja Ugovora o 
osiguranju,   

g) bez odgađanja obavijestiti Osiguratelja 
pisanim putem o tome da prijeti nastanak 
Osiguranog rizika i/ili da je isti nastao, 

h) obavijestiti Osiguratelja pisanim putem o 
nastanku Osiguranog slučaja, najkasnije u 
roku od mjesec dana od dana nastanka 
Osiguranog slučaja te svim okolnostima s 
tim u svezi, 

i) poduzeti mjere s ciljem umanjenja i/ili 
spriječavanja nastanka Osiguranog slučaja i 
Štete u razdoblju do isplate Odštete, 
uključujući mjere s ciljem namirenja 
tražbine iz Ugovora o izdavanju garancije, a 
koje su prikladne uzimajući u obzir važeće 
propise te bankarsku praksu koju 
Osiguranik uobičajeno primjenjuje u svom 
poslovanju u slučajevima kada tražbine iz 
pojedinih ugovora o izdavanju garancije 
nisu osigurane Policom osiguranja, pri čemu 
Osiguranik nije dužan dovesti u povoljniji 
položaj plasman osiguran Policom 
osiguranja u odnosu na ostale plasmane tog 
Izvoznika kod Osiguranika,  

j) dostaviti na zahtjev Osiguratelja bez 
odgađanja i u najkraćem roku sve obavijesti 
o provedbi Ugovora o izdavanju garancije, 
što naročito uključuje presliku istog i 
presliku Garancije te ostale dokumente u 
vezi s Ugovorom o izdavanju garancije. 
Također, Osiguranik je obvezan učiniti 
dostupnim sve svoje poslovne knjige i 
evidencije u opsegu nužnom za procjenu 
posla, 

k) platiti Premiju osiguranja za PK4 i PK5 i 
ostale troškove sukladno uvjetima i 
rokovima navedenim u Polici osiguranja, 

l) pribaviti pisanu suglasnost Osiguratelja 
prije svake materijalne izmjene Ugovora o 
izdavanju garancije i Garancije, pri čemu će 
se materijalnom izmjenom smatrati bilo 
koja od sljedećih izmjena: 

- izmjena ugovornih strana iz Ugovora o 
izdavanju garancije, 

- izmjena Korisnika, 

- povećanje iznosa Garancije, 

- izmjena valute Garancije, 

- izmjena roka važenja Garancije za više 
od 2 godine,  

- izmjena roka važenja Garancije na rok 
koji nije određen datumom, 

- izmjena roka važenja Garancije koji ne 
proizlazi iz izmjene Izvoznog ugovora 
ili naloga ili suglasnosti Izvoznika, 

- izmjena iznosa naknade za izdavanje 
Garancije navedene u Ugovoru o 
osiguranju, 

- izmjena instrumenata osiguranja 
tražbina po Ugovoru o izdavanju 
garancije navedenih u Ugovoru o 
osiguranju, 

- izmjena garantiranog slučaja. 

Smatrat će se da je Osiguratelj suglasan sa 
svakom materijalnom izmjenom Ugovora o 
izdavanju garancije koja je posljedica 
izmjene važećih propisa.  

Osiguranik će bez odgađanja i u najkraćem 
mogućem roku obavijestiti Osiguratelja 
pisanim putem o ostalim izmjenama koje se 
ne smatraju materijalnim izmjenama u 
smislu ove odredbe. Pisana obavijest 
Osiguranika smatrat će se prilogom Polici 
osiguranja te će činiti sastavni dio Ugovora 
o osiguranju. 

m)     u slučaju produženja roka važenja Garancije 
i kada se takva izmjena ne smatra 
materijalnom izmjenom pa se za takvu 
izmjenu ne traži suglasnost Osiguratelja, 
Osiguranik je obvezan osigurati da svi 
instrumenti osiguranja tražbina po Ugovoru 
o izdavanju garancije navedeni u Ugovoru o 
osiguranju budu valjani i na snazi za cijelo 
vrijeme postojanja tražbine Osiguranika po 
Ugovoru o izdavanju garancije te je 
Osiguranik obavezan platiti Premiju 
osiguranja za PK4 i PK5 za razdoblje do 
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novog roka važenja Garancije sukladno 
ugovorenim uvjetima i rokovima za 
plaćanje. 

16.3. Osiguranik je odgovoran za pravnu valjanost 
Ugovora o izdavanju garancije i pravnu 
valjanost i provedivost instrumenata 
osiguranja tražbina po Ugovoru o izdavanju 
garancije navedenih u Ugovoru o osiguranju, 
kao i za provjeru ispunjenja uvjeta izdavanja 
i/ili izmjene Garancije kao i uvjeta plaćanja po 
Garanciji.  

16.4. Bez prethodne pisane suglasnosti Osiguratelja, 
Osiguranik ne smije pribaviti dodatno 
osiguranje za Samopridržaj. 

 
Članak 17. 

Posebne obveze Osiguranika  
vezane za isplatu Odštete  

 
17.1. Ugovorne strane su suglasne da trenutkom 

isplate Odštete i/ili troškova Osiguraniku, na 
Osiguratelja prelaze sve tražbine iz Ugovora o 
izdavanju garancije zajedno sa sporednim 
pravima, uključujući instrumente osiguranja, i 
to do visine ukupno isplaćene Odštete i/ili 
troškova (u daljnjem tekstu: Tražbina). 

 
17.2. Nakon prihvaćanja Odštetnog zahtjeva, a prije 

isplate Odštete i/ili troškova, Osiguranik i 
Osiguratelj će zaključiti ugovor o reguliranju 
međusobnih prava i obveza kojim će se urediti 
njihova prava i obveze u odnosu na naplatu svih 
tražbina po Ugovoru o izdavanju garancije i 
Ugovoru o osiguranju nakon isplate Odštete 
i/ili troškova (u daljnjem tekstu: UoRMPiO).  

 
UoRMPiO će biti zaključen u obliku i sadržaju 
koji odgovara tekstu ugovora koji se nalazi u 
prilogu Police osiguranja i čini sastavni dio 
Ugovora o osiguranju. UoRMPiO, potpisan od 
strane Osiguratelja, bit će dostavljen 
Osiguraniku zajedno s odlukom o prihvaćanju 
Odštetnog zahtjeva i pregledom izračuna kojim 
je utvrđena visina Odštete i/ili troškova. 

 
17.3. Osiguratelj će UoRMPiO-om ustupiti radi 

ispunjenja Osiguraniku Tražbinu uvećanu za 
zakonsku zateznu kamatu koja pripada 
Osiguratelju, a koja teče od dana isplate do 
dana podmirenja Tražbine Osiguratelja te 
ovlastiti Osiguranika na vođenje svih potrebnih 
radnji i postupaka naplate, a Osiguranik će 
samostalno poduzimati sve radnje i voditi sve 
postupke u cilju naplate Tražbine uvećane za 

zakonsku zateznu kamatu koja pripada 
Osiguratelju, što primjerice uključuje 
aktiviranje instrumenata osiguranja, sve u 
skladu s uobičajenom bankarskom praksom: 

  
- u slučaju nastupa Osiguranog slučaja uslijed 

poziva Korisnika na plaćanje po Garanciji iz 
članka 10. pod 4. (PK4) i/ili pod 5. (PK5) Općih 
uvjeta, ili  
 

- u slučaju nastupa Osiguranog slučaja uslijed 
poziva Korisnika na plaćanje po Garanciji iz 
članka 10. pod 1. (PK1) i/ili pod 2. (PK2) i/ili pod 
3. (PK3), i to pod uvjetom da Osiguratelj utvrdi 
da je do dana zaključenja UoRMPiO-a Izvoznik 
povrijedio neku od obveza iz Ugovora o 
osiguranju.  

Osiguranik se obvezuje postupati po pisanim 
naputcima Osiguratelja,  koje će Osiguratelj dati 
Osiguraniku kada procijeni da su prema 
okolnostima konkretnog slučaja potrebni, pri 
čemu postupanje po tim naputcima ni u kojem 
slučaju ne može utjecati na prava Osiguranika 
koja proizlaze prema Izvozniku iz 
Samopridržaja. 
 
Osiguranik će, nakon isplate Odštete i/ili 
troškova, proslijediti Osiguratelju, sukladno 
Visini pokrića, sve iznose koje će Osiguranik 
primiti po osnovi Ugovora o izdavanju garancije 
i Ugovora o osiguranju, bez obzira na namjenu, 
do visine Tražbine uvećane za zakonsku zateznu 
kamatu koja pripada Osiguratelju. 
 

 Osiguratelj je ovlašten u svakom trenutku 
jednostranom pisanom izjavom upućenom 
Osiguraniku, od Osiguranika preuzeti Tražbinu 
natrag te obavijestiti Osiguranika da će od tada 
Osiguratelj samostalno voditi sve potrebne 
radnje i sve postupke naplate Tražbine uvećane 
za zakonsku zateznu kamatu koja pripada 
Osiguratelju te je Osiguranik obvezan poduzeti 
sve dopuštene pravne radnje kako bi se na 
Osiguratelja prenijela sva prava iz Ugovora o 
izdavanju garancije razmjerno iznosu Tražbine. 
Trošak preuzimanja Tražbine natrag i radnji 
poduzetih s tim u svezi, snosi Osiguratelj. 

 
17.4.  Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, 

Osiguratelj može UoRMPiO-om odrediti da će 
Osiguratelj samostalno poduzimati sve radnje 
potrebne za naplatu Tražbine uvećane za 
zakonsku zateznu kamatu koja pripada 
Osiguratelju ili cjelokupne tražbine po Ugovoru 
o izdavanju garancije i Ugovoru o osiguranju. U 
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tom slučaju, Osiguranik je obvezan 
pravovremeno poduzeti sve potrebne radnje i 
sklopiti odgovarajuće pravne poslove potrebne 
u svrhu vođenja postupaka naplate tražbine od 
strane Osiguratelja. 

 
17.5.  U slučaju nastupa Osiguranog slučaja uslijed 

poziva Korisnika na plaćanje po Garanciji iz 
članka 10. pod 1. (PK1) i/ili pod 2. (PK2) i/ili pod 
3. (PK3), i to pod uvjetom da Osiguratelj utvrdi 
da do dana zaključenja UoRMPiO-a Izvoznik 
nije povrijedio neku od obveza iz Ugovora o 
osiguranju, Osiguranik će se UoRMPiO-om 
obvezati, bez odgode, poduzeti sve potrebne 
radnje i sklopiti odgovarajuće pravne poslove 
te dostaviti izjave potrebne u svrhu prijenosa 
na Osiguratelja svih prava iz Ugovora o 
izdavanju garancije, uključujući i instrumenata 
osiguranja, razmjerno iznosu Tražbine uvećane 
za zakonsku zateznu kamatu koja pripada 
Osiguratelju. 

 
Članak 18. 

Prava i obveze Izvoznika 
 

18.1. Izvoznik je obvezan Osiguratelju i Osiguraniku, 
na njihovo traženje, u svako doba dostaviti sve 
podatke i isprave u svezi s Garancijom, 
Izvoznim ugovorom i Nadmetanjem te učiniti 
dostupnim sve svoje poslovne knjige i 
evidencije.  

 
18.2. Izvoznik je obvezan bez odgode obavijestiti 

Osiguratelja o svim zahtjevima Korisnika za 
izmjenama Izvoznog ugovora koje bi mogle 
utjecati na Garanciju, o neizvršenju njegovih i 
Korisnikovih obveza iz Izvoznog ugovora. 

 
18.3. Potpisom Zahtjeva za osiguranje Izvoznik daje 

unaprijed Osiguraniku suglasnost na davanje 
Osiguratelju podataka o financijskoj poziciji i 
pravnom statusu Izvoznika te o bilo kojoj 
promjeni u svezi takvih informacija za koju 
Osiguranik, primjenjujući oblik pažnje 
uobičajen u bankarskom poslovanju, može 
razumno procijeniti da bi mogla dovesti do 
Osiguranog slučaja i Štete te Izvoznik potpisom 
Zahtjeva za osiguranje daje suglasnost da 
Osiguratelj ima pristup istima te da se njima 
može koristiti. 

 
18.4. U slučaju nastupa Osiguranog rizika, Izvoznik je 

obvezan, u svrhu utvrđenja od strane 
Osiguratelja o kojoj vrsti poziva na plaćanje po 
Garanciji iz članka 10. Općih uvjeta se radi, kao 
i ocjene mogućeg Odštetnog zahtjeva, odmah 

dostaviti Osiguratelju očitovanje te sve podatke 
i isprave u svezi s Garancijom, Izvoznim 
ugovorom i Nadmetanjem, koje Osiguratelj 
zatraži od Izvoznika. 

 
Isprave se dostavljaju u preslici koja je od strane 
Izvoznika ovjerena kao vjerna izvorniku, s time 
da Osiguratelj zadržava pravo zatražiti Izvoznika 
uvid u izvornik predmetnog dokumenta. 
 
Isprave, koji nisu na hrvatskom ili engleskom 
jeziku, Izvoznik se obvezuje na Osigurateljev 
zahtjev dostaviti i u prijevodu na hrvatski jezik, 
o trošku Izvoznika, izrađenim od strane stalnog 
sudskog tumača.  
 
Osiguratelj može, u svrhu utvrđivanja točnosti 
podataka dostavljenih od strane Izvoznika, 
zatražiti od Izvoznika da o svom trošku pribavi 
mišljenje ovlaštenog revizora i/ili stalnog 
sudskog vještaka, odnosno drugog stručnjaka.  

 
18.5. U slučaju nastupa Osiguranog slučaja uslijed 

poziva Korisnika na plaćanje po Garanciji iz 
članka 10. pod 1. (PK1) i/ili pod 2. (PK2) i/ili pod 
3. (PK3), Izvoznik se obvezuje poduzeti, bilo 
samostalno bilo po nalogu Osiguratelja, sve 
radnje prema Korisniku i/ili trećim osobama, 
koje vode do povrata iznosa plaćenih po 
Garanciji. 

 
18.6. U slučaju nastupa Osiguranog slučaja, Izvoznik 

se obvezuje, na zahtjev Osiguratelja, poduzeti 
prema Korisniku i/ili trećim osobama sve radnje 
u svrhu utvrđenja o kojoj vrsti poziva Korisnika 
na plaćanje po Garanciji iz članka 10. Općih 
uvjeta se radi.  

 
18.7. Troškovi nastali prilikom poduzimanja radnji iz 

stavka 5. i 6. ovog članka bit će, nakon 
prijavljivanja Osiguratelju, naknađeni Izvozniku 
sukladno Visini pokrića, pod uvjetom da su te 
radnje poduzete uz suglasnost ili po uputi 
Osiguratelja. 

  
18.8. Izvoznik se obvezuje, nakon isplate Odštete, 

proslijediti Osiguratelju sva plaćanja koja će 
primiti od Korisnika i/ili trećih osoba, bez obzira 
na namjenu, do visine Tražbine Osiguratelja 
uvećane za zakonsku zateznu kamatu koja 
pripada Osiguratelju kao i na zahtjev 
Osiguratelja, ustupiti Osiguratelju sva ili 
pojedina prava prema Korisniku ili trećim 
osobama. 
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18.9.  Osiguratelj može u svrhu naplate isplaćene 
Odštete i/ili troškova Osiguraniku, pokrenuti 
postupak regresne naplate od Izvoznika u 
slučaju nastupa Osiguranog slučaja uslijed 
poziva Korisnika na plaćanje po Garanciji iz 
članka 10. pod 4. (PK4) i/ili pod 5. (PK5) Općih 
uvjeta ili ako Izvoznik ne ispunjava obveze iz 
Ugovora o osiguranju, i to poglavito u sljedećim 
slučajevima: 

 

a) ako Izvoznik ne poduzme prema uputama 
Osiguratelja sve korake prema Korisniku i/ili 
trećim osobama, koji vode do povrata 
sredstava plaćenih po Garanciji u slučaju 
nastupa Osiguranog slučaja uslijed poziva 
Korisnika na plaćanje po Garanciji iz članka 10. 
pod 1. (PK1) i/ili pod 2. (PK2) i/ili pod 3. (PK3), 
 

b) u slučaju prihvaćanja, od strane Izvoznika, 
odredbi Izvoznog ugovora koje nisu u skladu s 
međunarodnim konvencijama i uobičajenom 
praksom te koje značajno ograničavaju prava 
Izvoznika u slučaju nastanka Osiguranog slučaja 
(npr. neuobičajeno smanjenje Izvoznikovog 
regresnog prava, neuobičajeno pravo raskida 
Izvoznog ugovora od strane Korisnika), 

 
c) u slučaju kršenja odredbi OECD-ove Konvencije 

o borbi protiv podmićivanja stranih javnih 
dužnosnika u međunarodnom poslovanju 
(„OECD Convention on Combating Bribery of 
Foreign Public Officials in International 
Business Transactions“) od strane Izvoznika ili 
osobe koja nastupa u ime Izvoznika tijekom 
pregovaranja Izvoznog ugovora. 

18.10. Odredbe iz stavka 9. ovog članka  o mogućnosti 
regresne naplate prema Izvozniku ni na koji 
način ne ograničavaju prava koja Osiguratelj, 
po isplati Odštete i/ili troškova Osiguraniku, 
ima temeljem članka 17. Općih uvjeta.  

 
18.11. Obveze Izvoznika prema Osiguratelju s osnova 

regresne naplate iz stavka 9. ovog članka bit će 
uređene i Izjavom o regresu, a koju je Izvoznik 
obvezan potpisati u trenutku podnošenja 
Zahtjeva za osiguranje. 

 
18.12. U slučaju sudskog, arbitražnog ili drugog 

postupka protiv Korisnika, Izvoznik se obvezuje 
u slučaju da je pravomoćnom odlukom 
utvrđeno da je do plaćanja po Garanciji došlo 
uslijed poziva Korisnika na plaćanje po Garanciji 
iz članka 10. pod 4. (PK4) i/ili pod 5. (PK5) Općih 
uvjeta, naknaditi Osiguratelju isplaćenu 

Odštetu i troškove, zajedno s pripadajućim 
zakonskim zateznim kamatama koje na te 
iznose teku od dana isplate do dana njihova 
povrata, u roku od 14 dana od dana 
pravomoćnosti predmetne odluke. 

 
18.13. Ako se Osiguranik djelomično ili u cijelosti 

namirio od Izvoznika temeljem Ugovora o 
izdavanju garancije, i to isključivo pod uvjetom 
da je Osiguratelj utvrdio: 

 
-  da je nastupio Osigurani slučaj uslijed poziva 
Korisnika na plaćanje po Garanciji iz članka 10. 
pod 1. (PK1) i/ili pod 2. (PK2) i/ili pod 3. (PK3), i 
 
- da Izvoznik niti Osiguranik nije povrijedio neku 
od obveza iz Ugovora o osiguranju,  
 
Izvoznik je temeljem Ugovora o osiguranju 
ovlašten podnijeti Odštetni zahtjev 
Osiguratelju za iznos koji je Izvoznik podmirio 
Osiguraniku na ime tražbine nastale plaćanjem 
po Garanciji, a u kojem slučaju će se na prava i 
obveze Osiguranika i Izvoznika na odgovarajući 
način primjenjivati odredbe Ugovora o 
osiguranju.   

 
Radi otklanjanja bilo kakve dvojbe, Osiguratelj 
ni u kojem slučaju nije obvezan isplatiti 
Osiguraniku i/ili Izvozniku, pojedinačno ili 
zajedno, Odštetu veću od iznosa plaćenog po 
Garanciji ili iznosa Osigurane svote, ovisno o 
tome koji je od ta dva iznosa manji, i to sve uz 
primjenu Visine pokrića.   
 

Članak 19. 
Prava Osiguratelja 

 
19.1. Osiguratelj ima posebice pravo: 

a) u svrhu kontrole izvršenja Izvoznog ugovora 
odnosno ispunjavanja uvjeta Nadmetanja, 
Izvozniku odrediti način dostavljanja 
odgovarajuće dokumentacije, 
 

b) provjeriti istinitost i točnost dostavljene 
dokumentacije i svih podataka koje navodi 
Osiguranik, uz poštivanje propisa o tajnosti 
podataka i bankarskoj tajni, 
 

c) utvrditi o kojoj vrsti poziva na plaćanje iz 
članka 10. Općih uvjeta se radi,  
 

d) na temelju obavijesti o nastanku Štete, izvršiti 
odgovarajuće provjere vezane za utvrđenje 
nastanka, uzroka i opsega Osiguranog slučaja, 
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e) zahtijevati od Osiguranika da u okviru svojih 

prava i obveza iz Ugovora o osiguranju, 
iskoristi svoja prava prema Izvozniku i/ili 
trećim osobama, 
 

f) zahtijevati od Izvoznika da iskoristi svoja 
prava prema Korisniku i/ili trećim osobama, 
 

g) na povrat isplaćene Odštete i pripadajućih 
troškova od Osiguranika ako se naknadno 
utvrdi postojanje neke od okolnosti iz članka 
20. Općih uvjeta,  
 

h) na regresnu naplatu od Izvoznika u 
slučajevima predviđenim Ugovorom o 
osiguranju, 
 

i) na naplatu Tražbine uvećane za zakonske 
zatezne kamate koje pripadaju Osiguratelju 
sukladno članku 17. Općih uvjeta. 

Članak 20. 
Isključenje obveza Osiguratelja 

 
20.1.  Obveza Osiguratelja na isplatu Odštete i 

naknadu troškova, isključena je ako 
Osiguranik prekrši koju od odredaba iz 
Ugovora o osiguranju, a posebice ako:  

a) nije nastao Osigurani slučaj, 
 

b) Premija osiguranja za PK4 i PK5 nije u cijelosti 
plaćena niti u razumnom roku nakon roka 
dospijeća naznačenog na računu za uplatu 
premije, 
 

c) nastane Šteta za koju je odgovoran 
Osiguranik,  
 

d) Osiguranik prilikom izdavanja Garancije, 
zaključivanja eventualnih izmjena i dopuna 
Garancije, kao i plaćanja po Garanciji ne 
postupa s dužnom pažnjom, važećim 
propisima te u skladu s uobičajenom 
bankarskom praksom vezanom za izdavanje 
Garancije, 
 

e) u trenutku predavanja Zahtjeva za osiguranje 
i/ili u trenutku zaključenja Ugovora o 
osiguranju, Osiguranik nije dao Osiguratelju 
točne i potpune podatke koje Osiguranik 
primjenjujući oblik pažnje uobičajen u 
bankarskom poslovanju uzima kao potrebne 
za ocjenu rizika i/ili ako nije prijavio 
Osiguratelju svaku promjenu tih okolnosti, 

 
f) Osiguranik ne podnese Odštetni zahtjev 

sukladno odredbama članka 12. Općih uvjeta, 
 

g) je poziv Korisnika na plaćanje po Garanciji 
nesukladan.   

     20.2. Ako Osiguratelj prihvati Odštetni zahtjev, a 
kasnije se utvrdi postojanje neke od okolnosti iz 
stavka 1. ovog članka Općih uvjeta, prvotno će 
prihvaćanje biti opozvano. U takvim 
slučajevima, a kad je Osiguratelj isplatio 
Odštetu i pripadajuće troškove, Osiguranik se 
obvezuje vratiti Osiguratelju sve primljene 
iznose, zajedno s pripadajućim zakonskim 
zateznim kamatama koje na te iznose teku od 
dana isplate do dana njihova povrata, i to u 
roku od 14 dana od primitka pisane obavijesti 
Osiguratelja.  

 
Članak 21. 

Premija osiguranja 
 

21.1. Premija osiguranja, način obračuna i plaćanja 
navedeni su u Polici osiguranja. Premiju 
osiguranja za PK4 i PK5 plaća Osiguranik, i to 
tijekom cijelog trajanja osiguranja. Premiju 
osiguranja za PK1, PK2 i PK3 plaća Izvoznik 
jednokratno prilikom zaključenja Ugovora o 
osiguranju. Ako je ugovoreno obročno 
plaćanje Premije osiguranja, svi preostali 
obroci do visine ukupne Premije osiguranja 
dospijevaju danom podnošenja Odštetnog 
zahtjeva.  

 
Plaćanje ukupnog iznosa Premije osiguranja 
za PK4 i PK5 od strane Osiguranika, prije 
podnošenja Odštetnog zahtjeva, između 
ostalog, uvjet je za isplatu Odštete.  
 
U slučaju produženja roka važenja Garancije 
Izvoznik je obavezan platiti Premiju 
osiguranja za PK1, PK2 i PK3 za razdoblje do 
novog roka važenja Garancije sukladno 
ugovorenim uvjetima i rokovima za plaćanje. 

 
21.2. Visinu Premije osiguranja utvrđuje Osiguratelj 

sukladno vlastitom premijskom sustavu. 
 
21.3. Ako je Premija osiguranja plaćena nakon 

datuma dospijeća, Osiguratelj može, za vrijeme 
od njena dospijeća pa sve do datuma plaćanja, 
zaračunati zakonsku zateznu kamatu. 
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21.4. Osiguratelj može, na traženje Osiguranika i/ili 
Izvoznika, pristati vratiti Premiju osiguranja ako 
Garancija nije izdana. 

Članak 22. 
Prijenos prava na isplatu Odštete 

 
22.1. Osiguranik može ugovorom na drugu osobu 

prenijeti pravo na isplatu Odštete iz Ugovora o 
osiguranju uz prethodnu pisanu suglasnost 
Osiguratelja.  

 
22.2. Prijenos iz prethodnog stavka ovog članka ne 

utječe na postojanje Osiguranikovih obveza 
prema Osiguratelju iz Ugovora o osiguranju. 

 
Članak 23. 

Mjerodavno pravo i nadležnost u slučaju spora 
 

23.1.  Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se na 
Ugovor o osiguranju primjenjuje pozitivno 
pravo Republike Hrvatske. 

 
23.2.  Ugovorne strane su suglasne da će eventualne 

nesporazume i/ili sporove proizašle iz Ugovora 
o osiguranju primarno nastojati riješiti 
pregovorima za svo vrijeme trajanja Ugovora o 
osiguranju. U slučaju da pregovori ne uspiju, 
ugovorne strane mogu sporove nastojati riješiti 
mirenjem i/ili arbitražom, a u suprotnom 
ugovaraju nadležnost suda u Zagreb. 

 
Članak 24. 

Salvatorna klauzula 
 

Ako bi se naknadno utvrdila ništetnost, 

pobojnost ili neprovedivost neke od odredbi 

Ugovora o osiguranju, Ugovor o osiguranju u 

preostalom dijelu ostaje na snazi, a strane se 

obvezuju ništetnu, pobojnu ili neprovedivu 

odredbu zamijeniti valjanom, koja će u najvećoj 

mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se želio 

postići ništetnom, pobojnom ili neprovedivom 

odredbom.  

 


