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Preambula 

 
Općim uvjetima osiguranja izravnih isporuka roba i 
usluga OU-KD-02/17 (dalje u tekstu: Opći uvjeti) 
utvrđuju se uvjeti osiguranja rizika koji mogu proizaći 
iz Izvoznih ugovora zaključenih između Izvoznika i 
Inozemnog kupca, a koje osigurava Hrvatska banka za 
obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: Osiguratelj) u ime 
i za račun Republike Hrvatske. 
 
 

Opće odredbe 
 
Općim uvjetima određuju se imovinsko-pravni odnosi 
između ugovornih strana nastali temeljem 
zaključenog Ugovora o osiguranju izravnih isporuka 
roba i usluga od političkih i komercijalnih rizika (u 
daljnjem tekstu: Ugovori o osiguranju).  
 
Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o osiguranju, 
odnosno Police osiguranja izravnih isporuka roba i 
usluga od političkih i komercijalnih rizika kao pisane 
isprave o zaključenom Ugovoru o osiguranju. 
 
 

Članak 1. 
Pojmovi 

 
U Općim uvjetima, u pripadajućoj Polici osiguranja i u 
prilozima, pojmovi iz ovog članka upotrijebljeni su u 
navedenom smislu: 
 
Osiguratelj: HBOR - Hrvatska banka za obnovu i 
razvitak, sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9, 
u ime i za račun Republike Hrvatske;  
 
Izvozni ugovor: ugovor u kojemu su suugovaratelji 
hrvatska pravna ili fizička osoba s jedne, te strana 
pravna ili fizička osoba s druge strane, i u kojemu je 
pretežni sadržaj obveze hrvatskog suugovaratelja 
proizvodnja i/ili isporuka robe i/ili pružanje usluga 
Inozemnom kupcu;  
 
Osiguranik: izvoznik – hrvatska pravna ili fizička osoba 
koja izvozi i koja je sa stranom osobom sklopila Izvozni 
ugovor, te koja kao osiguranik sklapa s Osigurateljem 
Ugovor o osiguranju;  
 
Inozemni kupac: strana pravna ili fizička osoba koja 
putem Izvoznog ugovora uvozi hrvatsku robu i/ili 
usluge; 
 
Ugovor o osiguranju: ugovor o osiguranju izravnih 
isporuka roba i usluga od političkih i komercijalnih 
rizika, zaključen između Osiguratelja i Osiguranika, 

kojime se osiguravaju Osiguranikova potraživanja 
prema Inozemnom kupcu od političkih i/ili 
komercijalnih rizika koji mogu proizaći iz Izvoznih 
ugovora;  
 
Opći uvjeti: Opći uvjeti osiguranja izravnih isporuka 
roba i usluga OU-KD-02/17; 
 
Polica osiguranja: pisana isprava o zaključenom 
Ugovoru o osiguranju, izdana od strane Osiguratelja; 
 
Osigurani rizik: rizik pokriven osiguranjem, u naravi 
budući, neizvjestan događaj, nezavisan od isključive 
volje suugovaratelja, definiran člankom 12. ovih Općih 
uvjeta;  
 
Premija osiguranja: novčani iznos koji naplaćuje 
osiguratelj pri zaključenju Ugovora o osiguranju za 
preuzeti rizik;  
 
Osigurana svota: novčani iznos na koji je zaključeno 
osiguranje i koji je kao takav naveden u Polici 
osiguranja;  
 
Šteta: gubitak iskazan u novčanoj protuvrijednosti koji 
je nastao za osiguranika nastupom nekog od 
osiguranih rizika; 
 
Odšteta: novčani iznos koji osiguratelj isplaćuje 
osiguraniku radi naknade štete koja je osiguraniku 
nastala ispunjenjem nekog od osiguranih rizika; 
 
Šteta tijekom proizvodnje: šteta nastala prije nego 
Osiguranik ispostavi račun Inozemnom kupcu; 
 
Zamjensko unovčavanje: unovčavanje dobara koja su 
predmet osiguranja, i to na najpogodniji način; 
 
Djelomično osiguranje: osiguranje samo jednog dijela 
Osiguranikovog potraživanja po Izvoznom ugovoru 
putem Ugovora o osiguranju sklopljenog između 
Osiguranika i Osiguratelja; 
 
 

Članak 2. 
Ugovor o osiguranju 

 
2.1. Ugovor o osiguranju sastoji se od dvaju 

sastavnih dijelova, ovih Općih uvjeta i Police 
osiguranja. Opći uvjeti i Polica osiguranja 
zajedno čine cjeloviti tekst Ugovora o 
osiguranju. Polica osiguranja je pisana isprava o 
zaključenom Ugovoru o osiguranju, koja sadrži 
tvrtku osiguratelja i osiguranika, naznaku 
inozemnog kupca, predmet osiguranja, 
osiguranu svotu, trajanje osiguranja, osigurane 
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rizike, premiju osiguranja, rok za podnošenje 
odštetnog zahtjeva, posebne odredbe, datum 
izdavanja police te potpise osiguranika i 
osiguratelja. Prilozi Polici osiguranja, koji se 
smatraju njenim sastavnim dijelovima, su: 

 popunjeni obrazac Osiguranikovog Zahtjeva 
za zaključivanje Ugovora o osiguranju, 

 izvod iz trgovačkog registra registarskog 
suda Osiguranika – trgovačkog društva ili 
obrtnog registra Osiguranika - obrtnika. 

 
2.2. U slučaju neslaganja neke odredbe Općih 

uvjeta s nekim odredbama Police osiguranja, 
primijenit će se odredbe Police osiguranja. 

 
 

Članak 3. 
Oblik, zaključivanje i stupanje na snagu Ugovora o 

osiguranju 
 
3.1. Ugovor o osiguranju zaključuje se u pisanom 

obliku, potpisivanjem Police osiguranja od 
strane za to ovlaštenih zastupnika ugovornih 
strana. U pravilu, ugovor će biti zaključen 
razmjenom pismena, a iznimno na zahtjev 
Osiguratelja među prisutnim stranama. 

 
 

Članak 4. 
Osnovne obveze ugovornih strana 

 
4.1. Na osnovi Ugovora o osiguranju, Osiguratelj se 

obvezuje, ukoliko nastane šteta kao posljedica 
osiguranog rizika, te ukoliko odštetni zahtjev 
Osiguranika stoga bude prihvaćen, isplatiti 
Osiguraniku, ili trećoj osobi iz članka 19. ovih 
Općih uvjeta: 

 odštetu, i 

 naknadu troškova, 
u skladu s člankom 14. ovih Općih uvjeta. 
Osiguranik se obvezuje Osiguratelju platiti 
premiju utvrđenu ovim Ugovorom o 
osiguranju. 

 
 

Članak 5. 
Valuta Ugovora o osiguranju 

 
5.1. Polica osiguranja se zaključuje u valuti Izvoznog 

ugovora, a sva plaćanja premije po Ugovoru o 
osiguranju bit će izvršena u kunama prema 
srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na 
dan ispostavljanja računa od strane HBOR-a. 
Sve isplate po Ugovoru o osiguranju bit će 

izvršene u kunama prema srednjem tečaju 
Hrvatske narodne banke na dan isplate. 

 
 

Članak 6. 
Predmet osiguranja 

 
6.1. Ukoliko nastane šteta kao posljedica 

osiguranog rizika, odšteta će u novčanom 
obliku obuhvatiti: 

 izvršenje obveza Osiguranikovog 
Inozemnog kupca iz Izvoznog ugovora, te 

 ugovornu kamatu do trenutka dospijeća 
određenog Izvoznim ugovorom. U svakom 
slučaju, odšteta ne može biti veća od 
osigurane svote navedene u Polici 
osiguranja. 

 
6.2. Predmet osiguranja ne mogu biti: 

 odštetni zahtjevi proizašli iz Izvoznih 
ugovora o izvozu naoružanja i/ili nuklearne 
opreme za koje nisu ishođene potrebne 
izvozne dozvole;, 

 kamate na kamatu i/ili zatezne kamate, 

 oni izdaci koje bi snosio Osiguranik, da je 
Inozemni kupac uredno izvršio svoje obveze 
iz Izvoznog ugovora. 

 
 

Članak 7. 
Trajanje osiguranja 

 
7.1.  Osiguranje započinje i prestaje na dane 

navedene u Polici osiguranja. 
 

 
Članak 8. 

Raskid Ugovora o osiguranju 
 
8.1. Osiguranik može raskinuti Ugovor o osiguranju 

u cijelosti ili djelomice putem preporučenog 
pisma Osiguratelju, time se odričući svih svojih 
zahtjeva iz tog ugovora. Obavijest o raskidu 
proizvest će učinke nakon isteka kalendarskog 
tromjesečja tijekom kojega obavijest stigne 
Osiguratelju.  

 
8.2. Osiguratelj može raskinuti Ugovor o osiguranju 

s trenutnim učinkom putem preporučenog 
pisma Osiguraniku, ili na drugi odgovarajući 
način, ukoliko: 

 podaci navedeni u Zahtjevu za zaključenje 
Ugovora o osiguranju ili u Polici osiguranja, 
te svi ostali podaci koje Osiguratelju dostavi 
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Osiguranik, nisu točni ili potpuni ili je 
Osiguranik prešutio neku okolnost koja je 
po svome značenju takva da Osiguratelj 
znajući za nju ne bi zaključio Ugovor o 
osiguranju, 

 se Osiguranik ne pridržava odredaba 
Ugovora o osiguranju, 

 Osiguranik ne uplati premiju u roku 
naznačenom u predračunu. 

 
 

Članak 9. 
Samopridržaj 

 
9.1.  Udio Osiguranika u šteti po Izvoznom ugovoru 

bit će određen postotkom samopridržaja, a koji 
je naveden u Polici osiguranja. 

 
 

Članak 10. 
Posebne obveze Osiguranika i naknada troškova 

 
10.1. Osiguranik je obvezan: 

1. prijaviti Osiguratelju potpuno i točno sve 
okolnosti potrebne za ocjenu rizika, te 
svaku promjenu tih okolnosti prije i nakon 
zaključenja Ugovora o osiguranju; 

2. poduzeti sve propisane, ugovorene i sve 
ostale radnje u svako doba da bi ograničio 
ili spriječio ostvarenje osiguranih rizika, 
zaštititi Osiguratelja od štete, te ga izvijestiti 
u pisanom obliku odmah, a najkasnije u 
roku od 1 mjeseca nakon saznanja, o svim 
okolnostima koje su mu poznate i koje bi 
mogle ugroziti uredno izvršenje Izvoznog 
ugovora. Ovo naročito uključuje obvezu 
Osiguranika da izvijesti Osiguratelja o tome 
da je nastala Šteta tijekom proizvodnje; 

3. u svako doba dostaviti na traženje 
Osiguratelja sve obavijesti o 
podrobnostima i o provedbi Izvoznog 
ugovora, što naročito uključuje sam tekst 
izvornika Izvoznog ugovora, Uvjerenje o 
hrvatskom podrijetlu robe izdano od strane 
Hrvatske gospodarske komore, preslike 
instrumenata osiguranja plaćanja Izvoznog 
ugovora, te ostale dokumente u svezi s 
Izvoznim ugovorom, Inozemnim kupcem, 
Osiguranikom i državom u koju roba i/ili 
usluge bivaju izvezene. Također, Osiguranik 
je obvezan učiniti dostupnim sve svoje 
poslovne knjige i evidencije u opsegu 
nužnom za procjenu posla; 

4. obznaniti Osiguratelju postojanje 
eventualnog (djelomičnog) drugog 
osiguranja istog posla od neplaćanja; 

5. pribaviti pisanu suglasnost Osiguratelja 
prije svake materijalne izmjene Izvoznog 
ugovora. Između ostaloga, materijalnom 
izmjenom naročito će se smatrati: 

 produljenje rokova za isporuku odnosno 
izvršenje u svezi s Izvoznim ugovorom, 
ukoliko se ti rokovi razlikuju za 3 mjeseca 
ili više od rokova navedenih prilikom 
zaključenja Ugovora o osiguranju, 

 promjena instrumenata osiguranja, 

 odgoda roka plaćanja; 

6. bez odlaganja, a najkasnije 1 mjesec (rok za 
izvješćivanje) podnijeti Osiguratelju pisano 
izvješće o nastanku navedenih činjenica: 

 nakon prekoračenja rokova za isporuku 
odnosno izvršenje u svezi s Izvoznim 
ugovorom, 

 nakon neizvršenja obveze od strane 
Inozemnog kupca, ili  

 nakon nastanka štete kao posljedice 
osiguranog slučaja u skladu sa člankom 
11. i 12. ovih Općih uvjeta; 

7. postupati u skladu s Osigurateljevim  
uputama bez odlaganja. Osiguraniku mogu 
biti izdane upute u svako doba, ukoliko 
Inozemni kupac ne izvršava svoje obveze iz 
Izvoznog ugovora, ili ukoliko nastane šteta; 

8. poduzeti uz suglasnost Osiguratelja sve 
potrebne mjere za ostvarenje ugovornih 
prava Osiguranika prema Inozemnom 
kupcu, kao na primjer iskorištenje 
instrumenata osiguranja Izvoznog ugovora, 
te ostale zakonom propisane, ugovorene ili 
druge potrebne mjere koje mogu biti 
poduzete u slučaju zakašnjenja Inozemnog 
kupca; 

9. zamjenski unovčiti dobra obuhvaćena 
osiguranjem na traženje Osiguratelja; 

10. prihvatiti (osim ako na Osiguranikov zahtjev 
ne bude ugovoren drugačiji postupak) 
rokove i uvjete reprogramiranja dugovanja 
po Izvoznom ugovoru koje Osiguratelj 
ugovori s Inozemnim kupcem ili njegovim 
sljednikom u svezi naplate potraživanja po 
Izvoznom ugovoru. To se naročito odnosi na 
povrat iznosa samopridržaja. Osiguranik će 
sam pokušati naplatiti neosigurani dio 
potraživanja iz Izvoznog ugovora; 
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11. obustaviti izvršenje Izvoznog ugovora, a 
naročito isporuku roba i izvršavanje usluga 
Inozemnom kupcu, odmah po zakašnjenju u 
koje dospije Inozemni kupac u svezi s 
plaćanjem i drugim obvezama po Izvoznom 
ugovoru.  

 
10.2. Ako u svezi s radnjama poduzetim sukladno 

odredbama stavka 1., točaka 7., 8. i 9. ovog 
članka budu prouzročeni troškovi, oni će nakon 
prijavljivanja biti naknađeni Osiguraniku u 
postotku osiguranja u skladu s člankom 14. 
stavkom 11. ovih Općih uvjeta, pod uvjetom da 
su te radnje bile poduzete nakon primljenih 
uputa ili uz suglasnost Osiguratelja, a 
pretpostavke za prihvaćanje odštetnog 
zahtjeva budu ispunjene.  

 
10.3. Ako Osiguratelj ne bude dužan isplatiti odštetu, 

jer je zahtjev u cijelosti naplaćen od Inozemnog 
kupca, troškovi prouzročeni naplatom mogu 
biti naknađeni u postotku osiguranja u skladu s 
člankom 14. stavkom 11. ovih Općih uvjeta.  

 
10.4. Uobičajeni troškovi učinjeni tijekom izvoznog 

posla u Osiguranikovom poslovanju, u 
poslovanju Osiguranikovog zastupnika ili 
Osiguranikovog partnera u konzorciju, neće biti 
naknađeni. 

 
 

Članak 11. 
Odštetni zahtjev 

 
11.1. Odštetni zahtjev može biti podnesen 

Osiguratelju u pisanom obliku nakon isteka 
roka naznačenog u Polici osiguranja, a koji 
počinje teći danom dospijeća odnosnog 
potraživanja po Izvoznom ugovoru. Dokumenti 
potrebni za ocjenu odštetnog zahtjeva moraju 
biti priloženi.  

 
11.2. Osiguratelj može, u svrhu ustanovljavanja 

točnosti podataka navedenih u odštetnom 
zahtjevu, zatražiti od Osiguranika da o 
vlastitom trošku pribavi mišljenje ovlaštenog 
revizora i/ili stalnog sudskog vještaka o tim 
podacima.  

 
11.3. Odštetni zahtjev će biti prihvaćen, uz rezervu 

opozivosti, ako je dokazano: 

1. da je Osiguranik izvršio svoje obveze u 
skladu s Izvoznim ugovorom ili ih je 
spreman izvršiti, te da je izvršio svoje 
obveze u skladu s Ugovorom o osiguranju; i 

2. da Inozemni kupac nije izvršio ili ne može 
izvršiti svoje obveze; i 

3. da se ostvario jedan od osiguranih 
komercijalnih ili političkih rizika navedenih u 
članku 12. ovih Općih uvjeta. 

 
 

Članak 12. 
Osigurani rizici 

 
12.1. Komercijalni rizici su: 

1. neplaćanje, odnosno neizvršenje obveze 
Inozemnog kupca nakon čega je uslijedila 
opomena u pisanom obliku dostavljena 
preporučeno Inozemnom kupcu, kojom ga 
se poziva da izvrši svoje obveze. Podnošenje 
instrumenata osiguranja Izvoznog ugovora 
na plaćanje proizvest će jednake učinke 
(rizik KR-1); 

2. insolventnost, stečaj ili ovrha nad imovinom 
Inozemnog kupca (rizik KR- 2); 

3. nemogućnost izvršenja Izvoznog ugovora na 
strani Osiguranika ili Osiguranikovih 
zastupnika, nastala uslijed činjenica za koje 
Osiguranik ne odgovara i koje su nastale u 
inozemstvu. Ova definicija uključuje štetu 
nastalu tijekom proizvodnje, pri čemu je 
Inozemni kupac subjekt privatnog prava 
(rizik KR-3). 

 
12.2. Politički rizici su: 

1. rat ili ratu slični događaji (rizik PR-1); 

2. pobuna ili revolucija (rizik PR-2); 

3. vladine mjere koje na rok dulji od 3 mjeseca 
ograničavaju ili sprječavaju transfer ili 
slobodno raspolaganje plaćanjima koja su 
dugovana Osiguraniku; iste učinke će 
proizvesti i odgoda plaćanja u trajanju od 
više od 3 mjeseca ako Inozemni kupac ili 
njegov jamac predstavljaju državnu vlast i 
ne mogu pasti pod stečaj sudbenom ili 
upravnom odlukom (Inozemni kupac koji je 
subjekt javnog prava) (rizik PR-3); 

4. nemogućnost izvršenja obveze iz Izvoznog 
ugovora uslijed drugih političkih događaja. 
Ova definicija uključuje štetu nastalu 
tijekom proizvodnje, kao i nemogućnost 
izvršenja od strane Osiguranika ili 
Osiguranikovog zastupnika iz razloga za koje 
Osiguranik ne odgovara i koji su se dogodili 
u inozemstvu, pri čemu je Inozemni kupac 
subjekt javnog prava (rizik PR-4). 
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Članak 13. 
Isključenje obveza Osiguratelja 

 
13.1. Obveze Osiguratelja iz Ugovora o osiguranju su 

isključene: 
1. ako premija naznačena u Polici osiguranja 

nije u cijelosti uplaćena; 
2. ako nastanu štete za koje su odgovorni 

Osiguranik, Osiguranikov zastupnik ili 
Osiguranikov partner u konzorciju; 

3. ako predujam o kojemu su se strane 
Izvoznog ugovora sporazumjele nije plaćen; 

4. ako Osiguranik prekrši koju od odredaba 
Ugovora o osiguranju, a naročito u slučaju 
nepoštivanja rokova utvrđenih Ugovorom o 
osiguranju; 

5. ako Osiguranik prekrši Izvozni ugovor ili 
domaće ili strane pravne propise  

6. ako je Osiguranik u trenutku predavanja 
zahtjeva za zaključivanje Ugovora o 
osiguranju i/ili u trenutku potpisivanja 
Police osiguranja znao, ili morao znati, da: 

 je Inozemnom kupcu nemoguće izvršiti 
Izvozni ugovor, 

 je Inozemni kupac počinio prekršaj u 
svezi s nekim drugim ugovorom s istim 
Osiguranikom unutar posljednje 2 
godine od podnošenja zahtjeva za 
zaključivanje Ugovora o osiguranju, 

 je Inozemni kupac insolventan, da je nad 
njim započeo stečajni ili ovršni 
postupak; 

7. ako je Osiguranik dao netočne ili nepotpune 
izjave Osiguratelju, a naročito ako ih je dao 
u Zahtjevu za zaključivanje Ugovora o 
osiguranju, ili ako je Osiguranik prešutio 
neku okolnost koja je po svome značenju 
takva da Osiguratelj znajući za nju ne bi 
zaključio Ugovor o osiguranju; 

8. ako su nastale štete za koje je Osiguranik, 
prema trgovačkim običajima, mogao 
pribaviti osiguranje – osim osiguranja 
potraživanja – od strane osiguravajućih 
društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 

Ako Osiguratelj prihvati odštetni zahtjev, pa se 
kasnije pojave okolnosti koje prouzroče 
isključenje odgovornosti Osiguratelja, prvotno 
će prihvaćanje biti opozvano. U takvim 
slučajevima će već isplaćene svote biti vraćene 
Osiguratelju zajedno s kamatom u zakonom 
propisanoj visini. 

 
 

Članak 14. 
Izračunavanje odštete 

 
14.1. Ako nastane osigurani rizik, Osiguratelj će 

isplatiti odštetu (O) u ukupnom iznosu koji ne 
može biti veći od osigurane svote navedene u 
Polici osiguranja. Zahtjevi za isplatu eventualne 
ugovorne kazne po Izvoznom ugovoru nisu 
predmet ovog osiguranja.  

 
14.2. Izračunavanje odštete (O) koju Osiguratelj ima 

isplatiti Osiguraniku bit će utemeljeno na 
iznosu dospjelih potraživanja (A) Osiguranika 
prema Inozemnom kupcu (bez kamate) u 
trenutku nastanka osiguranog rizika i izraženih 
u valuti Izvoznog ugovora, a umanjenom za one 
dijelove potraživanja koji su nastali prije nego je 
pokriće po Ugovoru o osiguranju započelo (B).  

 
14.3. Za Štete tijekom proizvodnje izračunavanje će 

biti utemeljeno na iznosu stvarnih izdataka već 
učinjenih pri proizvodnji ili nabavci dobara, ili 
pri pružanju usluga (A1). Izdaci učinjeni pri 
redovitom poslovanju Osiguranika (A2) mogu 
biti uračunani samo ako su bili uključeni u 
proračun narudžbe po Izvoznom ugovoru. 

 
14.4. Od tako dobivene svote bit će oduzeti dijelovi 

potraživanja koji nisu predmet osiguranja (C) u 
skladu s člankom 6. stavkom 2. ovih Općih 
uvjeta.  

 
14.5. Ukoliko postoji djelomično osiguranje (D), ono 

će biti uzeto u obzir.  
 
14.6. Tako dobivena svota će, ako je to potrebno, biti 

smanjena na osiguranu svotu navedenu u Polici 
osiguranja, što daje iznos pokrića (E).  

 
14.7. Iznos pokrića (E) će biti podijeljen s iznosom 

dospjelih potraživanja (A) Osiguranika po 
Izvoznom ugovoru (bez kamate) u trenutku 
nastanka osiguranog rizika te će tako dobiveni 
razlomak, pretvoren u postotak, dati postotak 
pokrića (F).  

14.8. Ugovorna kamata (G) bit će obračunana u 
skladu s Izvoznim ugovorom i pretvorena u 
apsolutni iznos u valuti Izvoznog ugovora. Tako 
dobiven apsolutni iznos bit će pomnožen s 
postotkom pokrića (F), što daje iznos pokrića 
ugovorne kamate (H).  

 
14.9. Od zbroja iznosa pokrića (E) i iznosa pokrića 

ugovorne kamate (H) bit će oduzet postotak 
samopridržaja (S) naznačen u Polici osiguranja, 
što daje međusvotu (L).  
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14.10. Od međusvote (L) će biti oduzeti eventualni 

iznosi plaćanja po Izvoznom ugovoru primljeni 
nakon nastanka osiguranog rizika (I), bez obzira 
na njihovu deklariranu namjenu, eventualni 
prihodi od zamjenskog unovčavanja dobara (J), 
kao i svi eventualni iznosi za koje je 
odgovornost Osiguratelja isključena (K) u 
skladu s člankom 13. ovih Općih uvjeta. Tako 
izvedenim računom bit će dobiven iznos 
odštete (O).  

 
14.11. Međusvota (L) dijeljenjem s iznosom dospjelih 

potraživanja (A) daje postotak osiguranja (P).  
 
14.12. Postotak osiguranja (P) bit će pomnožen sa 

zbrojem iznosa troškova (Z) u skladu s člankom 
10. stavkom 2. i 3. i člankom 16. stavkom 2. ovih 
Općih uvjeta. Tako izvedenim računom bit će 
dobivena naknada troškova (T). 

 
 

Članak 15. 
Dospijeće odštete i naknade troškova po Ugovoru o 

osiguranju 
 
15.1. Pod uvjetom da je Osiguranik postupao prema 

Osigurateljevim uputama i zahtjevima u skladu 
s ovim ugovorom, a naročito u svezi s obvezom 
cesije u skladu s člankom 16. stavkom 1. 
točkom 1. ovih Općih uvjeta,  

 odšteta i naknada troškova za potraživanja 
koja su po Izvoznom ugovoru bila dospjela 
prije prihvaćanja odštetnog zahtjeva, ili čija 
dospjelost nije bila određena, dospijevaju 
15 dana nakon prihvaćanja odštetnog 
zahtjeva, a  

 odšteta i naknada troškova za potraživanja 
koja po Izvoznom ugovoru dospijevaju 
nakon prihvaćanja odštetnog zahtjeva, 
dospijevaju na dane određene Izvoznim 
ugovorom. Ubrzanje dospijeća u slučaju 
kršenja ugovora, o kojemu postoji 
sporazum sa Inozemnim kupcem, ne 
primjenjuje se u odnosu na Osiguratelja. 

 
 

Članak 16. 
Posebne obveze Osiguranika nakon prihvaćanja 

odštetnog zahtjeva 
 
16.1. Osiguranik je obvezan:  

1. na traženje Osiguratelja bez odlaganja prije 
isplate odštete ustupiti Osiguratelju putem 
posebnog ugovora o cesiji sva svoja prava iz 

Izvoznog ugovora, i to do visine odštete, te 
poduzeti sve pravne radnje u tom smislu. 
Ako su dobiveni instrumenti osiguranja, oni 
će biti preneseni pro rata i u istom omjeru. 
U svakom slučaju, ako Osiguratelj ne zatraži 
takvo ustupanje potraživanja, pa i ako takvo 
ustupanje potraživanja bude izvršeno, 
Osiguranik se obvezuje sam poduzeti sve 
radnje potrebne za naplatu potraživanja po 
Izvoznom ugovoru;  

2. u mjeri u kojoj prihvaćanje odštetnog 
zahtjeva uključuje dobra obuhvaćena 
osiguranjem kojima Osiguranik može 
raspolagati, ona će biti zamjenski unovčena 
a ostvareni prihod će biti ustupljen 
Osiguratelju u visini odštete. Na 
Osigurateljev zahtjev, ta će dobra biti dana 
u zalog Osiguratelju;  

3. poduzeti sve potrebne radnje u svrhu 
ostvarenja svojih ugovornih prava iz 
Izvoznog ugovora (na primjer, iskoristiti 
instrumente osiguranja Izvoznog ugovora, 
te ostale zakonom propisane, ugovorene ili 
druge potrebne mjere koje mogu biti 
poduzete u slučaju zakašnjenja Inozemnog 
kupca) u svoje vlastito ime, ali uz suglasnost 
Osiguratelja, osim ako Osiguratelj nije 
prihvatio ustupanje potraživanja i sam 
zastupa te zahtjeve;  

4. pridržavati se uputa Osiguratelja o 
poduzimanju određenih radnji da bi se 
ostvarila regresna naplata potraživanja; 

5. prepustiti Osiguratelju na njegovo traženje 
sve što Osiguranik primi po osnovi Izvoznog 
ugovora, bez obzira na deklariranu 
namjenu, do visine odštete. Ovamo spadaju 
također i ostali novčani prihodi kao što su 
kamata na kamatu ili zatezna kamata 
plaćena za vrijeme proteklo nakon plaćanja 
odštete po Ugovoru o osiguranju, kao i 
dodatni prihodi ostvareni prilikom 
zamjenskog unovčavanja dobara.  

 
16.2. Ako u svezi s radnjama poduzetim sukladno 

odredbama stavka 1. točaka 2., 3. i 4. ovog 
članka budu prouzročeni troškovi, oni će biti 
naknađeni Osiguraniku na njegov zahtjev u 
postotku osiguranja u skladu s člankom 14. 
stavkom 11. ovih Općih uvjeta, pod uvjetom da 
su te radnje bile poduzete prema uputama ili uz 
suglasnost Osiguratelja. Troškovi koji 
uobičajeno nastaju u tijeku izvozne transakcije 
u sklopu poslovanja Osiguranika, 
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Osiguranikovog zastupnika ili njegovog 
partnera u konzorciju neće biti naknađeni.  

 
16.3. Osiguranik je obvezan prihvatiti (osim ako na 

Osiguranikov zahtjev ne bude ugovoren 
drugačiji postupak) rokove i uvjete 
reprogramiranja dugovanja po Izvoznom 
ugovoru koje Osiguratelj, nakon što je 
Osiguraniku isplatio odštetu, ugovori s 
Inozemnim kupcem ili njegovim sljednikom u 
svezi naplate potraživanja po Izvoznom 
ugovoru. To se naročito odnosi na visinu i rok 
povrata iznosa samopridržaja. Osiguranik će 
sam pokušati naplatiti neosigurani dio 
potraživanja iz Izvoznog ugovora. 

 
 

Članak 17. 
Pravo Osiguranika na regres 

 
17.1. U slučaju cesije potraživanja iz članka 16. stavka 

1. točke 1. ovih Općih uvjeta, Osiguratelj se 
obvezuje, nakon naplate potraživanja iz 
Izvoznog ugovora, prepustiti Osiguraniku sve 
iznose koji nadmašuju iznos isplaćene odštete. 

 
 

Članak 18. 
Premija 

 
18.1. Premiju određuje Osiguratelj, a iznos i stopa 

premije naznačeni su u Polici osiguranja za 
cijelo vrijeme trajanja Ugovora o osiguranju.  

 
18.2. Premija se izračunava prema osiguranoj svoti, 

umanjenoj za najniži samopridržaj naveden u 
Polici osiguranja, a s obzirom na stopu premije, 
uključene rizike i trajanje pokrića.  Trajanje 
pokrića proizlazi iz rokova ugovorenih Izvoznim 
ugovorom. U svrhu izračunavanja premije, 
trajanje pokrića se računa u punim 
kalendarskim tromjesečjima zaokruženim na 
više.  

 
18.3. Premija u pravilu mora biti plaćena u cijelosti 

unaprijed. 
 
18.4. Osiguratelj može ponovno izračunati premiju, a 

razlika u premijama koja eventualno nastane, 
dospijeva na plaćanje odmah: 

 ako Osiguratelj pristane na izmjenu 
predmeta osiguranja ili bitno produljenje 
trajanja Ugovora o osiguranju, 

 ako Osiguratelj sazna da podaci koje je 
dostavio Osiguranik nisu točni ili potpuni ili 

da je Osiguranik prešutio neku okolnost koja 
je po svome značenju takva da Osiguratelj 
znajući za nju ne bi zaključio Ugovor o  
osiguranju, ali ne raskine Ugovor o 
osiguranju.  

 
18.5. Osiguratelj može na traženje Osiguranika 

pristati vratiti premiju, i to u slučajevima: 

 ako Izvozni ugovor nije stupio na snagu,  

 ako Osiguranik nije u stanju pridržavati se 
odredaba Ugovora o osiguranju, te ga stoga 
raskine, 

 ako dođe do otplate Izvoznog ugovora prije 
dospijeća, te je stoga razdoblje pokrića 
bitno skraćeno. 

 
18.6. Ako Osiguratelj pristane na povrat, zadržat će 

paušalnu svotu za obradu u iznosu od 0.1% od 
osigurane svote, ali najmanje 500,00 kuna a 
najviše 15.000,00 kuna.  

 
18.7. Ako premija nije plaćena odmah po dospijeću 

na plaćanje kako je određeno ovim Ugovorom 
o osiguranju, Osiguratelj može za vrijeme od 
njena dospijeća pa sve do plaćanja zaračunati 
zateznu kamatu u zakonom propisanoj visini. 

 
 

Članak 19. 
Prijenos prava iz Ugovora o osiguranju 

 
19.1. Osiguranik može ugovornim putem na drugu 

osobu prenijeti prava iz Ugovora o osiguranju. 
O svakom namjeravanom prijenosu prava iz 
Ugovora o osiguranju Osiguranik mora u 
pisanom obliku izvijestiti Osiguratelja. Takav će 
prijenos biti valjan samo ako i nakon što ga 
Osiguratelj izrijekom u pisanom obliku prihvati. 
Nadalje, i za svaki sljedeći prijenos potreban je 
izričiti prethodni pisani prihvat od strane 
Osiguratelja. 

 
19.2. Prijenos ne utječe na postojanje ostalih 

Osiguranikovih obveza prema Osiguratelju u 
smislu Ugovora o osiguranju, a naročito članaka 
10. i 16. ovih Općih uvjeta. 

 
 

Članak 20. 
Postupak za ostvarenje odštetnog zahtjeva 

 
20.1. Prije no što zatraži sudsku zaštitu, Osiguranik se 

obvezuje podnijeti odštetni zahtjev 
Osiguratelju. 
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20.2. Ako Osiguratelj: 

 odbije odštetni zahtjev ili opozove 
prihvaćanje odštetnog zahtjeva, ili 

 se ne izjasni u roku od 2 mjeseca nakon što 
Osiguranik podnese odštetni zahtjev,  

Osiguranik može pokrenuti sudski postupak 
zaštite svojih prava iz Ugovora o osiguranju. 

 
 

Članak 21. 
Mjerodavno pravo i nadležnost u slučaju spora 

 
21.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se na 

Ugovor o osiguranju primjenjuje pozitivno 
pravo Republike Hrvatske. 

 
21.2. 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 Zagrebu. 
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