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Preambula 
 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Strossmayerov 
trg 9, Zagreb, u ime i za račun Republike Hrvatske na 
temelju članka 10. stavka 6. Zakona o Hrvatskoj banci 
za obnovu i razvitak (NN 138/2006) i Uredbe o 
osiguranju izvoza (NN 61/07, 92/08 i 79/10) donosi  
 
 

Opće uvjete osiguranja činidbenih bankarskih 
garancija OU-OG-04/17 

 
kojima se utvrđuju uvjeti osiguranja činidbenih 
bankarskih garancija izdanih od strane banke kao 
Izdavatelja garancije (u daljnjem tekstu: Osiguranik) 
po nalogu i za račun Izvoznika radi zaključenja ili 
izvršenja Izvoznog ugovora, a koje osigurava Hrvatska 
banka za obnovu i razvitak u ime i za račun Republike 
Hrvatske (u daljnjem tekstu: Osiguratelj). Opći uvjeti 
osiguranja činidbenih bankarskih garancija OU-OG-
04/17 (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) reguliraju prava 
i obveze Osiguranika, Osiguratelja i Izvoznika. 
 
 

Članak 1. 
Pojmovi 

 
U ovim Općim uvjetima, pripadajućoj Polici osiguranja 
i njenim prilozima, sljedeći pojmovi upotrijebljeni su u 
navedenom smislu: 
 
Garancija: činidbena bankarska garancija je pisani 
dokument kojim se Osiguranik, po nalogu Izvoznika, 
obvezao, prema odredbama iz garancije, namiriti 
Korisniku obvezu u novcu ako mu Izvoznik ne ispuni 
ugovornu obvezu iz Izvoznog ugovora ili iz Nadmetanja 
za sklapanje Izvoznog ugovora. Izdavanju Garancije 
redovito prethodi zaključenje ugovora između 
Izvoznika i Osiguranika, tzv. Ugovora o izdavanju 
garancije. 
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 
ne ispuni uvjete iz Izvoznog ugovora djelomično ili 
u cijelosti. 

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

Korisnika, u slučaju kada Izvoznik ne ispuni uvjete 
iz Izvoznog ugovora i/ili rok isporuke, kvalitete i 
opseg radova.  

4. Ostale činidbene garancije koje osiguravaju 
izvršenje Izvoznog ugovora. 

 
U smislu ovih Općih uvjeta Garancijom će se smatrati i 
bilo koja kontragarancija u lancu kontragarancija 
temeljem kojih će se Korisniku izdati činidbena 
garancija radi zaključenja ili izvršenja Izvoznog 
ugovora; 
 
Izjava o regresu: izjava Izvoznika kojom se obvezuje da 
će, u slučaju osnovanog poziva na plaćanje po Garanciji 
ili u slučaju da nije u mogućnosti predočiti dokaz o 
urednom izvršenju Izvoznog ugovora sa svoje strane, 
odnosno dokaz o neosnovanosti poziva na plaćanje po 
Garanciji, Osiguratelju izvršiti povrat iznosa koji je 
Osiguratelj isplatio Osiguraniku na ime Odštete 
i  naknade troškova, te u slučaju neosnovanog poziva 
na plaćanje, voditi postupak naplate protiv Korisnika ili 
države Korisnika, a sve radi namirenja tražbine 
Osiguratelja nastale isplatom Odštete po Garanciji i 
naknade troškova koje je snosio Osiguratelj; 
 
Izvozni ugovor: ugovor i/ili narudžba u kojemu su 
suugovaratelji Izvoznik i Korisnik, a u kojemu je 
pretežni sadržaj obveze Izvoznika proizvodnja i/ili 
isporuka robe i/ili pružanje usluga Korisniku; 
 
Izvoznik: pravna ili fizička osoba sa sjedištem odnosno 
prebivalištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: 
RH) koja sudjeluje na Nadmetanju za sklapanje 
Izvoznog ugovora ili je sa stranom pravnom ili fizičkom 
osobom zaključila Izvozni ugovor ili društvo koje nije 
registrirano na teritoriju RH, a koje je u većinskom 
vlasništvu pravne ili fizičke osobe sa sjedištem 
odnosno prebivalištem u RH i koje izvozi hrvatsku robu 
ili usluge te zaključuje Izvozni ugovor ili sudjeluje na 
Nadmetanju za sklapanje Izvoznog ugovora, te koje 
kao nalogodavac Osiguraniku nalaže izdavanje 
Garancije u korist Korisnika i s Osiguranikom zaključuje 
Ugovor o izdavanju garancija; 
 
Korisnik: inozemni kupac, strana pravna ili fizička 
osoba u čiju korist je izdana činidbena bankarska 
garancija radi zaključenja ili izvršenja Izvoznog 
ugovora;  
 
Korisnik kontragarancije: domaća ili strana banka, u 
čiju korist je izdana kontragarancija u cilju izdavanja 
činidbene bankarske garancije radi zaključenja ili 
izvršenja Izvoznog ugovora;  
 



 2/13 

Nadmetanje: postupak i dokumentacija temeljem 
kojih se otvara mogućnost za sklapanje Izvoznog 
ugovora. Na Nadmetanju sudjeluje Izvoznik; 
 
Odšteta: novčani iznos koji Osiguratelj isplaćuje 
Osiguraniku radi naknade Štete koja je Osiguraniku 
nastala nastupom nekog od Osiguranih rizika; 
 
Opći uvjeti: Opći uvjeti osiguranja činidbenih 
bankarskih garancija OU-OG-04/17; 
 
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; 
 
Osiguranik: banka koja je izdala Garanciju, po nalogu i 
za račun Izvoznika 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, u ime i za 
račun Republike Hrvatske; 
 
Polica osiguranja: pisana isprava o zaključenom 
Ugovoru o osiguranju, izdana od strane 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, 
u pravilu razdoblje od 60 dana od dana dostave 
obavijesti Osiguratelju o nastanku Štete, osim ako 
Policom osiguranja nije utvrđeno drukčije; 
 
Samopridržaj: udio Osiguranika u Šteti, određen 
postotkom navedenim u Polici osiguranja; 
 
Šteta: gubitak koji je nastao za Osiguranika plaćanjem 
po Garanciji, uslijed nastupa nekog od ugovorenih 
Osiguranih rizika, najviše do iznosa Osigurane svote; 
 
Tipski ugovor: ugovor između Osiguranika i 
Osiguratelja, kojim se reguliraju međusobni odnosi 
vezani uz regresnu naplatu duga (tražbine) i koji se 
zaključuje prije isplate Odštete i eventualne naknade 
troškova; 
 
Ugovor o izdavanju garancije: ugovor između 
Osiguranika i Izvoznika kojime se Osiguranik po nalogu 

Izvoznika obvezao izdati Garanciju u skladu s uvjetima 
Nadmetanja ili Izvoznog ugovora, a Izvoznik platiti 
Osiguraniku određenu naknadu i dati mu određene 
instrumente osiguranja; 
 
Ugovor o osiguranju: ugovor o osiguranju rizika 
plaćanja po Garanciji kojeg zaključuju Osiguratelj, 
Osiguranik i Izvoznik, i kojim se rizik plaćanja po 
Garanciji osigurava od Osiguranih rizika iz članka 9. 
Općih uvjeta; 
 
Visina pokrića: udio Osiguratelja u Šteti ovisno o 
ugovorenom Samopridržaju; 
 
Zahtjev za osiguranje: zahtjev za osiguranje činidbene 
bankarske garancije izdane radi zaključenja ili izvršenja 
izvoznog ugovora, a koji je podnesen od strane 
Osiguranika i sadrži Izvoznikovu izjavu o regresu. 
 
 

Članak 2. 
Ugovor o osiguranju 

 
2.1. Ugovor o osiguranju sastoji se od tri sastavna 

dijela, Police osiguranja s prilozima, Općih 
uvjeta i Zahtjeva za osiguranje s Izvoznikovom 
Izjavom o regresu, koji zajedno čine cjeloviti 
tekst Ugovora o osiguranju. 

 
2.2. Općim uvjetima uređuju se imovinsko-pravni 

odnosi između ugovornih strana nastali 
temeljem zaključenog Ugovora o osiguranju. 

 
2.3. Polica osiguranja je pisana isprava o 

zaključenom Ugovoru o osiguranju, koja sadrži 
tvrtku i sjedište Osiguratelja, tvrtku i sjedište 
Osiguranika, tvrtku i sjedište, odnosno ime, 
prezime i prebivalište Izvoznika i tvrtku i 
sjedište, odnosno ime, prezime i prebivalište 
Korisnika i Korisnika kontragarancije, Osiguranu 
svotu, trajanje osiguranja, Samopridržaj, 
Osigurane rizike, najmanji iznos Odštete, 
posebne odredbe, popis priloga Polici 
osiguranja, datum izdavanja Police osiguranja, 
Premiju osiguranja, način obračuna i plaćanja 
Premije osiguranja te pečat i potpis 
Osiguranika, Izvoznika i Osiguratelja. 

 
2.4. U slučaju neslaganja odredbi Općih uvjeta s 

odredbama Police osiguranja, primijenit će se 
odredbe Police osiguranja. 

 
2.5. Zahtjev za osiguranje je pravilno popunjen i od 

ovlaštene osobe Osiguranika i Izvoznika 
potpisan obrazac zahtjeva za osiguranje 
činidbene bankarske garancije izdane radi 
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zaključenja ili izvršenja Izvoznog ugovora s 
pripadajućim prilozima. 

 Zahtjev za osiguranje zaprima se u pisanom 
obliku. Pisanim oblikom smatra se Zahtjev 
dostavljen u izvorniku putem pošte, dostavne 
službe te u preslici dostavljenoj putem 
telefaksa ili elektroničke pošte. 

 
2.6. Ugovor o osiguranju zaključuje se u pisanom 

obliku, potpisivanjem Police osiguranja od 
strane za to ovlaštenih zastupnika Osiguratelja, 
Osiguranika i Izvoznika i obvezuje sve ugovorne 
strane.  

 
2.7. Ugovor se može zaključiti i prihvatom ponude 

navedene u Polici osiguranja od strane 
Osiguranika i Izvoznika. Osiguratelj dostavlja 
Policu osiguranja te sve ostale obavijesti po 
Ugovoru o osiguranju Osiguraniku i Izvozniku 
putem telefaksa, elektroničke pošte, dostavne 
službe ili pošte. Osiguranik i Izvoznik prihvaćaju 
Policu osiguranja i šalju Osiguratelju sve ostale 
obavijesti po Ugovoru o osiguranju putem 
telefaksa, elektroničke pošte, dostavne službe 
ili pošte.  

 
2.8. Dokazom o urednoj dostavi Police osiguranja, 

izmjene uvjeta osiguranja i ostalih obavijesti iz 
stavka 2.7. ovog članka Osiguraniku i Izvozniku 
od strane Osiguratelja, u slučaju slanja 
telefaksom, smatra se ispis uređaja o uredno 
provedenoj transmisiji na Osiguranikov i 
Izvoznikov broj telefaksa. U slučaju slanja 
elektroničkom poštom dokazom o urednoj 
dostavi Osiguraniku i Izvozniku od strane 
Osiguratelja smatra se računalno generirana 
potvrda o urednoj dostavi na Osiguranikovu i 
Izvoznikovu e-adresu elektroničke pošte koja 
sadrži Policu osiguranja, izmjenu uvjeta 
osiguranja odnosno ostale obavijesti. U slučaju 
slanja putem dostavne službe ili pošte 
primjenjuju se dostavljačeva, odnosno 
poštanska pravila. 

 
Dokazom o urednoj dostavi prihvata Police 
osiguranja i ostalih obavijesti iz stavka 2.7. ovog 
članka od strane Osiguranika i Izvoznika 
Osiguratelju, u slučaju slanja telefaksom, 
smatra se ispis uređaja o uredno provedenoj 
transmisiji na Osigurateljev broj telefaksa. U 
slučaju slanja elektroničkom poštom, dokazom 
o urednoj dostavi od strane Osiguranika i 
Izvoznika Osiguratelju smatra se računalno 
generirana potvrda o urednoj dostavi na 
Osigurateljevu e-adresu elektroničke pošte 
koja sadrži prihvat ponude navedene u Polici 

osiguranja odnosno ostale obavijesti. U slučaju 
slanja putem dostavne službe ili pošte 
primjenjuju se dostavljačeva, odnosno 
poštanska pravila. 

 
 

Članak 3. 
Osnovne obveze Osiguratelja i Osiguranika 

 
3.1. Ugovorom o osiguranju Osiguratelj se 

obvezuje, ako nastane Šteta kao posljedica 
Osiguranog rizika te ako Odštetni zahtjev 
Osiguranika stoga bude prihvaćen, isplatiti 
Osiguraniku ili trećoj osobi iz članka 22. Općih 
uvjeta: 

 Odštetu i 

 naknadu troškova, 

sve u skladu s člancima 12. do 14. Općih uvjeta. 
 
3.2. Osiguranik se obvezuje Osiguratelju platiti 

Premiju osiguranja i ostale naknade sukladno 
uvjetima i rokovima propisanim od strane 
Osiguratelja. 

 
 

Članak 4. 
Valuta Ugovora o osiguranju 

 
4.1. Ugovor o osiguranju zaključuje se u valuti 

Garancije. Sva plaćanja Premije osiguranja bit 
će izvršena u kunama prema srednjem tečaju 
Hrvatske narodne banke na dan ispostavljanja 
računa od strane Osiguratelja. 

 
4.2. Sve isplate po Ugovoru o osiguranju bit će 

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

 
 

Članak 5. 
Predmet osiguranja 

 
5.1.  Osiguranje pokriva Štetu koja je nastala za 

Osiguranika nastupom nekog od ugovorenih 
rizika iz članka 9. Općih uvjeta. Predmet 
osiguranja je tražbina Osiguranika prema 
Izvozniku nastala isplatom po Garanciji. 

 U slučaju djelomičnog poziva po Garanciji, svaki 
od tih djelomičnih poziva je osiguran u visini 
ugovorenog pokrića do ukupnog iznosa 
Osigurane svote.  

  
 Osnovni uvjeti osiguranja:  

a) iznos Garancije izražen u postotnom udjelu 
Izvoznog ugovora nije veći od uobičajenoga 
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za pojedine tipove Garancija u skladu s 
međunarodnim trgovačkim običajima; 

b) tekst Garancije nije u suprotnosti s 
međunarodnim trgovačkim običajima, kao 
ni s Ujednačenim pravilima za garancije na 
poziv određenim od strane Međunarodne 
trgovačke komore (ICC Publication No. 
758), ako su ta pravila ugovorena 
Garancijom; 

c) Garancija čije se izdavanje ugovara je u 
skladu sa zahtjevima Nadmetanja ili 
Izvoznog ugovora. 

 
5.2. Predmet osiguranja nisu troškovi i naknade 

vezani uz izdavanje Garancija, kamate 
obračunate na isplaćene iznose, troškovi 
izvoznog kredita ili drugog osiguranja, odnosno 
financiranja (premija osiguranja izvoznog 
kredita, bankarski i drugi troškovi), ako se 
Ugovorom o osiguranju ne odredi drugačije. 

 
5.3. Osiguranje ne pokriva Štetu nastalu: 

 po izvozu roba s dvojnom namjenom 
sukladno zakonu o izvozu robe s dvojnom 
namjenom, a koja nije dobila izvoznu 
dozvolu, 

 po izvozu nuklearnog materijala, posebne 
opreme i nenuklearnog materijala (roba 
koja se koristi za nuklearne djelatnosti u 
mirnodopske svrhe u skladu sa zakonom o 
nuklearnoj sigurnosti) za koji nije dobivena 
suglasnost i dozvola za izvoz, 

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

 uslijed nastanka rizika nuklearne nezgode i 
nesreće, 

 uslijed nastanka rizika terorističkih napada. 
 
 

Članak 6. 
Trajanje osiguranja 

 
6.1. U slučaju da u Ugovoru o osiguranju nije 

drugačije navedeno, osiguranje počinje u 00:00 
h na dan naveden u Polici osiguranja pod 
uvjetom da je dotad plaćena sva dospjela 
Premija osiguranja.  

 
 Datum zaključenja Ugovora o osiguranju je 

datum potpisa Police osiguranja, ili datum na 
koji su Osiguranik i Izvoznik prihvatili Policu 
osiguranja. 

 
 Datum početka osiguranja može biti i ranije od 

datuma zaključenja Ugovora o osiguranju, ako 

su na dan zaključenja Ugovora o osiguranju 
ispunjeni uvjeti koje postavi Osiguratelj. 

 
6.2. Osiguranje prestaje na dan naveden u Polici 

osiguranja. Ako datum prestanka osiguranja 
nije naveden u Polici osiguranja ili ako se jedan 
od sljedećih događaja:  

 istek roka važenja Garancije, naveden u 
garancijskom dokumentu,  

 otpust obveza od strane Korisnika ili 
Korisnika kontragarancije po Garanciji, 

 povrat originalnog garantnog dokumenta 
od strane Korisnika ili Korisnika 
kontragarancije, 

 izmjena Ugovora o izdavanju garancije bez 
suglasnosti Osiguratelja,  

 prestanak postojanja osnovne obveze 
osigurane Garancijom, 

 ako nastane Šteta, odluka Osiguratelja o 
isplati Odštete i eventualne naknade 
troškova, 

 otkaz Ugovora o osiguranju dostavljen u 
pisanom obliku Osiguraniku ili Osiguratelju, 

 raskid Ugovora sukladno članku 8. Općih 
uvjeta, 

 u ostalim slučajevima određenim zakonom, 

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

 
6.3 Ako Osiguranik zatraži suglasnost Osiguratelja 

za izmjenu Ugovora o izdavanju garancije i ako 
Osiguratelj u roku od 10 radnih dana od dana 
zaprimanja zahtjeva ne dostavi Osiguraniku 
odgovor na zatraženu suglasnost niti u 
navedenom razdoblju ne zatraži produljenje 
roka za donošenje suglasnosti, smatrat će se da 
je Osiguratelj suglasan s traženim izmjenama. 

 
 

Članak 7. 
Izmjena uvjeta osiguranja 

 
7.1.  Osiguratelj može izmijeniti uvjete osiguranja, a 

posebno: 

 izmijeniti Osiguranu svotu,  

 izmijeniti Samopridržaj,  

 izmijeniti Premiju osiguranja 

 ako 

 dođe do izmjene uvjeta Izvoznog ugovora ili 
Nadmetanja; 

 Osiguranik zatraži izmjenu uvjeta osiguranja 
i Osiguratelj na to pristane;  
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 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. 

 
 Ako Osiguratelj izmijeni Premiju osiguranja, 

razlika koja eventualno nastane, dospijeva na 
plaćanje odmah. 

 
7.2. Ako Osiguratelj izmijeni uvjete osiguranja o 

tome će izvijestiti Osiguranika pisanim putem 
sukladno članku 2.7. i 2.8. ovih Općih uvjeta. 

 
7.3. Ako Osiguranik u roku od 30 dana nakon 

primitka obavijesti o promjeni uvjeta 
osiguranja ne otkaže Ugovor o osiguranju, 
smatrat će se da je pristao na izmijenjene 
uvjete osiguranja koji se primjenjuju od roka 
navedenog u obavijesti. 

 
 

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 ako: 

a) podaci navedeni u Zahtjevu za osiguranje ili 
u Polici osiguranja te svi ostali podaci koje 
Osiguratelju dostavi 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, 

b) Osiguranik ili Izvoznik ne poštuju odredbe 
Ugovora o osiguranju, 

c) Osiguranik ne uplati Premiju osiguranja 
sukladno uvjetima Ugovora o osiguranju. 

 
8.3. Osiguratelj u slučajevima iz prethodnog stavka 

može putem pisane izjave Osiguraniku održati 
Ugovor o osiguranju na snazi, ali uz prilagodbu 
uvjeta Ugovora o osiguranju novonastaloj 
situaciji sukladno vlastitoj odluci.  

Članak 9. 
Osigurani rizici 

 

9.1. Osiguranje pokriva Štetu koja je nastala za 
Osiguranika nastupom sljedećih rizika: 

1. neosnovanog poziva na plaćanje po 
Garanciji (unfair calling) od strane Korisnika 
kojim se smatra:  

a) poziv na plaćanje po Garanciji od strane 
Korisnika kada nije došlo do neizvršenja 
obveza Izvoznika po Izvoznom ugovoru 
ili Nadmetanju (R-1), 

b) poziv na plaćanje po Garanciji od strane 
Korisnika zbog neizvršenja obveza 
Izvoznika po Izvoznom ugovoru ili 
Nadmetanju, a iz razloga nastupa jednog 
ili više političkih rizika u zemlji Korisnika 
ili trećoj zemlji (R-2), kako slijedi: 

 politički događaj u zemlji sjedišta 
odnosno prebivališta Korisnika, kao 
što su rat, građanski rat, revolucija, 
ustanak, građanski nemiri, 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. 

2. osnovanog poziva na plaćanje po Garanciji 
(fair calling) od strane Korisnika kojim se 
smatra: 

a) poziv na plaćanje po Garanciji od strane 
Korisnika kada je došlo do neizvršenja 
obveza Izvoznika po Izvoznom ugovoru 
ili Nadmetanju iz razloga isključive 
odgovornosti Izvoznika (R-3), 

b) poziv na plaćanje po Garanciji od strane 
Korisnika kada je došlo do neizvršenja 
obveza Izvoznika po Izvoznom ugovoru 
ili Nadmetanju iz razloga stečaja ili 
likvidacije Izvoznika (R-4). 

  
9.2. Osiguranje ne pokriva Štetu koja je nastala za 

Osiguranika zbog: 
a) svojevoljne odluke Osiguranika donesene 

bez ikakvih objektivnih ekonomskih razloga, 
čija je neposredna posljedica neizvršenje 
obveza iz Izvoznog ugovora ili Nadmetanja 
od strane Izvoznika; 

b) nedostataka u osiguranoj Garanciji, nastalih 
nepažnjom Osiguranika. 
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Članak 10. 
Samopridržaj 

 
10.1. Ako Ugovor o osiguranju ne određuje drukčije, 

najniži samopridržaj iznosi: 

 10% za rizik R-1 i R-2,  

 20% za rizik R-3 i R-4. 
 
 

Članak 11. 
Odštetni zahtjev  

 
11.1. Odštetni zahtjev može biti podnesen 

Osiguratelju u pisanom obliku nakon isteka 
Razdoblja čekanja, osim u slučaju otvaranja 
stečajnog ili likvidacijskog postupka nad 
Korisnikom i/ili Izvoznikom ili u slučaju 
nastanka rizika (R-4), kada se Odštetni zahtjev 
može podnijeti odmah po saznanju Osiguranika 
o tim činjenicama i uz predočenje dokaza o 
otvaranju stečajnog ili likvidacijskog postupka. 
Ako je iznimno od odredbe stavka 1. članka 21. 
ovih Općih uvjeta ugovoreno obročno plaćanje 
Premije osiguranja za pokriće rizika 
neosnovanog poziva, svi preostali obroci do 
visine ukupne premije naznačene u Polici 
osiguranja prije podnošenja odštetnog 
zahtjeva moraju biti plaćeni u cijelosti. 

 
11.2. Tijekom Razdoblja čekanja i u slučaju nastupa 

rizika osnovanog poziva na plaćanje po 
Garanciji (R-3 i R-4) Osiguranik je obvezan 
poduzeti sve svrsishodne mjere s ciljem 
namirenja svog potraživanja od Izvoznika. U 
svim slučajevima, Osiguranik je dužan poduzeti 
sve svrsishodne mjere s ciljem povrata 
djelomice neiskorištene Garancije od Korisnika 
ili Korisnika kontragarancije, kao i drugih 
garancija izdanih po nalogu Izvoznika istom 
Korisniku ili Korisniku kontragarancije. 

 
11.3. Osiguratelj može jednostranom izjavom skratiti 

trajanje Razdoblja čekanja. 
 
11.4. Odštetnom zahtjevu prilažu se dokumenti 

potrebni za njegovu ocjenu, i to u preslici koja 
je od strane Osiguranika ovjerena kao vjerna 
izvorniku. 

 
11.5. Dokumenti potrebni za ocjenu Odštetnog 

zahtjeva su dokaz o plaćanju po Garanciji, 
zahtjev Korisnika ili Korisnika kontragarancije 
za plaćanje po Garanciji te ostala pripadajuća 
dokumentacija, dokumentacija u vezi s 
Garancijom i eventualni dokazi o ispunjenju 
uvjeta za plaćanje po Garanciji, dokumentacija 

u vezi s Izvoznim ugovorom, ako je isti zaključen 
i/ili izvršen (pregled isporuka i ispostavljenih 
računa, preslike jedinstvenih carinskih 
deklaracija, međunarodni tovarni listovi, dokaz 
o hrvatskom podrijetlu robe, primopredajni 
zapisnik, pravomoćna odluka u sudskom, 
arbitražnom ili upravnom postupku, ako je 
donesena, te ostali dokumenti) odnosno s 
Nadmetanjem, dokumentacija u vezi s 
Izvoznikom, Osiguranikom i Korisnikom ili 
Korisnikom kontragarancije, a koju Osiguratelj 
zatraži. Na zahtjev Osiguratelja, Osiguranik 
mora Osiguratelju omogućiti uvid u izvornike 
dokumenata i dostaviti javnobilježnički 
ovjerene preslike istih. 

 
11.6. Dokumenti potrebni za ocjenu Odštetnog 

zahtjeva koji nisu na hrvatskom ili engleskom 
jeziku dostavljaju se na Osigurateljev zahtjev i u 
prijevodu stalnog sudskog tumača ili drugog 
prevoditelja, po odabiru Osiguratelja. 

 
11.7. Odštetni zahtjev može biti podnesen 

Osiguratelju za iznos plaćen po Garanciji, koji 
prelazi najmanji utvrđeni iznos Odštete 
naveden u Polici osiguranja. 

 
11.8. Osiguratelj može, u svrhu utvrđivanja točnosti 

podataka navedenih u Odštetnom zahtjevu i 
dokumentima potrebnim za njegovu ocjenu, 
zatražiti od Osiguranika da o vlastitom trošku 
pribavi mišljenje ovlaštenog revizora i/ili 
stalnog sudskog vještaka, odnosno drugog 
stručnjaka o tim podacima.  

  
11.9. Odštetni zahtjev će biti prihvaćen, uz rezervu 

opozivosti, uz podnošenje Osiguratelju dokaza 
o: 

1. izvršenju Osiguranikovih obveza u skladu s 
Ugovorom o osiguranju, 

2. stupnju izvršenja obveza Izvoznika u skladu 
s Izvoznim ugovorom ili Nadmetanjem, 

3. neizvršenju obveza ili nemogućnosti 
izvršenja obveza po Izvoznom ugovoru ili 
Nadmetanju od strane Izvoznika uslijed 
ostvarenja nekog od Osiguranih rizika iz 
članka 9. Općih uvjeta i  

4. ostvarenju nekog od Osiguranih rizika iz 
članka 9. Općih uvjeta. 

 
11.10. Odštetni zahtjev može iznimno biti razmatran i 

prije nego su Osiguratelju podneseni dokazi iz 
prethodnog stavka, ali pod uvjetom da je 
Osiguranik s Osigurateljem zaključio Tipski 
ugovor u skladu s člankom 16. Općih uvjeta i 
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dao Osiguratelju zadovoljavajuće osiguranje za 
povrat isplaćene Odštete i naknade troškova i 
za zatezne kamate na te iznose od dana isplate 
do dana njihova povrata Osiguratelju, za slučaj 
da Osiguratelj sukladno odredbi članka 20. 
stavka 20.2. Općih uvjeta opozove prihvaćanje 
Odštetnog zahtjeva.  

 
11.11. Osiguranik se obvezuje podnijeti Odštetni 

zahtjev Osiguratelju sukladno odredbama ovog 
članka, jer u protivnom Osiguratelj nije 
obvezan isplatiti Odštetu niti naknadu 
troškova. 

 
11.12. Odštetni zahtjev može biti podnesen najkasnije 

jednu godinu od dana nastanka Štete.  
 
 

Članak 12. 
Izračunavanje Odštete 

 
12.1. Osiguratelj pokriva Štetu najviše do iznosa 

odobrene Osigurane svote, u ugovorenoj Visini 
pokrića. 

 
12.2. Osnovica za utvrđivanje Odštete je isplaćeni 

iznos po Garanciji, najviše do iznosa Osigurane 
svote, umanjen za sva sredstva koja je 
Osiguranik naplatio od Izvoznika ili iz 
instrumenata osiguranja pribavljenih temeljem 
Ugovora o izdavanju garancije. 

 
12.3. Iznos Odštete određuje se u ugovorenoj Visini 

pokrića iznosa Osnovice određene u skladu s 
odredbama prethodnog stavka. 

 
12.4. Ako se nakon isplate Odštete pojave okolnosti 

koje ukazuju na nastanak Osiguranog rizika 
različitog od rizika utvrđenog temeljem 
podnesenog Odštetnog zahtjeva, na već 
isplaćenu Odštetu primijenit će se odgovarajući 
Samopridržaj za tu vrstu rizika sukladno članku 
10. Općih uvjeta, osim ako ova činjenica ne 
stvara pravo Osiguratelja na povrat Odštete i 
naknade troškova u skladu s člankom 19. Općih 
uvjeta. Osiguranik izričito pristaje da 
Osiguratelj izvrši sva utvrđenja iznosa Odštete, 
postotka djelomične naplate Osiguranika iz 
instrumenata osiguranja, kao i ostala utvrđenja 
i izračune u pogledu Odštete, te se obvezuje 
iste priznati kao konačne i neopozive, osim u 
slučaju omaške u pisanju, u kojem se slučaju 
obvezuje u roku od tri (3) dana nakon primitka 
dokumenta koji sadrži utvrđenje odnosno 
izračun, Osiguratelju ukazati na omašku. 

 

Članak 13. 
Naknada troškova 

 
13.1. Dodatni troškovi nastali uslijed poduzetih radnji 

za umanjenje ili izbjegavanje nastanka Štete 
(npr. troškovi sudskog postupka), sukladno 
odredbama članka 15. Općih uvjeta, bit će 
nakon prijavljivanja naknađeni Osiguraniku 
sukladno Visini pokrića, pod uvjetom da su te 
radnje bile poduzete nakon primljenih uputa ili 
uz suglasnost Osiguratelja, a pretpostavke za 
prihvaćanje Odštetnog zahtjeva budu 
ispunjene.  

 
13.2. Uobičajeni troškovi nastali u poslovanju 

Osiguranika ili Osiguranikovog zastupnika, kao i 
troškovi koji se odnose na izdatke učinjene 
prilikom utvrđivanja utemeljenosti Odštetnog 
zahtjeva neće biti naknađeni. 

 
 

Članak 14. 
Dospijeće Odštete i naknade troškova 

 
14.1. Pod uvjetom da je Osiguranik postupao prema 

Osigurateljevim uputama i zahtjevima u skladu 
s Ugovorom o osiguranju, a naročito u svezi s 
obvezom zaključenja tipskog ugovora u skladu 
s člankom 16. stavkom 1. Općih uvjeta, Odšteta 
i naknada troškova iz članaka 13. i 16. Općih 
uvjeta dospijevaju 30 dana nakon prihvaćanja 
Odštetnog zahtjeva. 

 
 

Članak 15. 
Prava i obveze Osiguranika 

 
15.1.  Osiguranik ima pravo: 

a) uz prethodnu pisanu suglasnost 
Osiguratelja, ustupiti osigurana 
potraživanja trećoj osobi, zasnovati založno 
pravo na osiguranim potraživanjima ili ih na 
bilo koji drugi način opteretiti; 

b) podnijeti Odštetni zahtjev nakon isteka 
Razdoblja čekanja, osim u slučaju otvaranja 
stečajnog ili likvidacijskog postupka nad 
Korisnikom i/ili Izvoznikom ili nastanka 
rizika (R-4), u kojem slučaju se Odštetni 
zahtjev može podnijeti odmah po saznanju 
Osiguranika o tim činjenicama i uz 
predočenje dokaza o otvaranju stečajnog ili 
likvidacijskog postupka Korisnika ili 
Izvoznika;  

c) na očitovanje o Odštetnom zahtjevu od 
strane Osiguratelja u roku od 2 mjeseca od 
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dana zaprimanja Odštetnog zahtjeva s 
potpunom dokumentacijom kod 
Osiguratelja. 

 
15.2. Osiguranik je obvezan: 

a) prilikom izdavanja Garancije i zaključivanja 
eventualnih izmjena i dopuna Garancije, 
postupati s dužnom pažnjom i u skladu s 
pravilima struke vezanim za izdavanje 
Garancije, 

b) dogovoriti s Izvoznikom, u svrhu kontrole 
izvršenja Izvoznog ugovora, odnosno 
ispunjenja uvjeta Nadmetanja, način 
podnošenja odgovarajuće dokumentacije 
koja dokazuje stupanj izvršenosti Izvoznog 
ugovora, odnosno ispunjenje uvjeta 
Nadmetanja. Osiguratelj pri tome ne 
odgovara za sadržaj i oblik tih dokumenata, 

c) provjeriti osnovanost kalkulacije troškova 
vezanih za realizaciju Izvoznog ugovora, 
profitabilnost Izvoznog ugovora, dostatnost 
i prikladnost izvora financiranja proizvodnje 
namijenjene izvršenju Izvoznog ugovora, 
ocijeniti Izvoznikovu sposobnost izvršenja 
Izvoznog ugovora, analizirati bonitet 
Izvoznika te provjeriti i ostale rizike vezane 
za izvršenje Izvoznog ugovora, ako to 
Osiguratelj zatraži, ili navedene provjere 
ugovoriti s trećom osobom, uz odobrenje 
Osiguratelja. U slučaju da Osiguranik 
ugovori ovu obvezu s trećom osobom, 
obvezan je ugovorom osigurati 
odgovornost treće osobe da će ispravno 
izvršiti svoju obvezu, 

d) u slučaju Garancije za povrat avansa, 
provjeriti namjenu i korištenje avansa od 
strane Izvoznika te ugovoriti smanjenje 
iznosa garancije po svakoj isporuci 
Izvoznika, 

e) izdati Garanciju koja odgovara uvjetima 
Izvoznog ugovora, odnosno Nadmetanja, 

f) dati Osiguratelju istinite i točne podatke o 
svojoj financijskoj situaciji i pravnom 
statusu kao i sve podatke koje su mu 
poznate o ekonomskoj i financijskoj situaciji 
i pravnom statusu Izvoznika i bez da to 
Osiguratelj zatraži, 

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

h) obavijestiti Osiguratelja bez odgađanja o 
svim zahtjevima Korisnika ili Korisnika 
kontragarancije i/ili Izvoznika za izmjenom 
Garancije,  

i) bez odgađanja obavijestiti Osiguratelja 
pisanim putem o tome da prijeti nastanak 
Osiguranog rizika ili da je isti nastao, kao i o 
uzrocima, okolnostima i obujmu nastalog, 
odnosno prijetećeg Osiguranog rizika, 

j) koordinirati s Osigurateljem radnje s ciljem 
uklanjanja prijetnje Osiguranog rizika ili 
smanjenja posljedica istog i poduzeti sve 
korake prema Korisniku ili Korisniku 
kontragarancije ili Izvozniku uz prethodnu 
suglasnost Osiguratelja. Ako Osiguranik u 
roku od 10 radnih dana od traženja 
suglasnosti Osiguratelja za predloženi 
postupak, ne primi mišljenje Osiguratelja, 
pod uvjetom da Osiguratelj s Osiguranikom 
nije dogovorio neki drugi rok u kojem bi mu 
ovaj dao svoje mišljenje, smatra se da 
Osiguratelj predloženi postupak prihvaća, 

k) dostaviti Osiguratelju obavijest o nastanku 
Štete na propisanom obrascu, najkasnije 
mjesec dana od dana plaćanja po Garanciji, 

l) obavijestiti Osiguratelja, u suradnji s 
Izvoznikom, o razlogu korištenja Garancije i  

m) dokazati da je Izvozni ugovor u trenutku 
korištenja Garancije bio važeći ili, u slučaju 
Garancije izdane u svrhu sudjelovanja na 
Nadmetanju, da je Nadmetanje bilo važeće. 

 
15.3. Bez prethodne pisane suglasnosti Osiguratelja 

Osiguranik ne smije: 

a) mijenjati i/ili dopunjavati Garanciju, 
b) prenijeti prava iz Ugovora o osiguranju na 

treću osobu. 
c) pribaviti osiguranje za Samopridržaj od 

drugih osiguravajućih kuća. 
 
 

Članak 16. 
Posebne obveze Osiguranika prije i nakon isplate 

Odštete 
 
16.1. Osiguranik je na traženje Osiguratelja obvezan 

prije i/ili nakon isplate Odštete ustupiti 
Osiguratelju Tipskim ugovorom (čiji tekst daje 
Osiguratelj) sva ili neka svoja prava iz Ugovora 
o izdavanju garancije (uključujući i instrumente 
osiguranja) bez obzira na nastali rizik te 
poduzeti sve faktične i pravne radnje na zahtjev 
Osiguratelja.  

 
16.2. U slučaju nastupa rizika R-3 ili R-4, ako 

Osiguratelj ne zatraži ustupanje svih 
potraživanja putem Tipskog ugovora ili na 
traženje Osiguratelja ustupanje potraživanja 
bude izvršeno tek djelomično ili ako ustupanje 
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svih potraživanja ne bude moguće, Osiguranik 
se obvezuje sam poduzeti sve radnje potrebne 
za naplatu potraživanja po Ugovoru o izdavanju 
garancije za koju je isplaćena Odšteta i/ili 
naknada troškova, uključujući i aktivirati 
instrumente osiguranja po Ugovoru o izdavanju 
garancije, odnosno poduzeti radnje za naplatu 
dijela potraživanja koji nije ustupljen 
Osiguratelju. 

 
16.3. U slučaju nastupa rizika R-3 ili R-4, Osiguranik je 

dužan pridržavati se uputa Osiguratelja o 
poduzimanju faktičnih i pravnih radnji u svrhu 
ostvarenja regresne naplate potraživanja od 
Izvoznika, odnosno iz instrumenata osiguranja. 

 
16.4. Osiguranik je dužan obvezati Izvoznika da, u 

slučaju da Odštetni zahtjev bude postavljen 
zbog rizika R-1 i R-2, pokrene odgovarajući 
postupak regresne naplate od Korisnika i trećih 
osoba. 

 
16.5. Sva plaćanja izvršena Osiguraniku nakon isplate 

Odštete i eventualne naknade troškova od 
strane Izvoznika, Korisnika, Korisnika 
kontragarancije ili treće osobe, a koja je 
Osiguratelj Osiguraniku naknadio isplatom 
Odštete i, eventualno, naknade troškova, 
pripadaju Osiguratelju do visine isplaćene 
Odštete i naknade troškova i Osiguranik je 
obvezan o ovim namirenjima neopozivo i 
odmah obavijestiti Osiguratelja i ista 
proslijediti Osiguratelju u roku od pet dana od 
njihovog primitka. 

 
16.6. Bez obzira na prethodne odredbe ovog članka, 

Osiguranik se obvezuje dati Osiguratelju 
instrumente osiguranja za slučaj iz članka 20. 
stavka 20.3. i stavka 20.4. Općih uvjeta, koje 
Osiguratelj po vlastitoj odluci zatraži. 

 
 

Članak 17. 
Postupak za ostvarenje prava Osiguranika 

 
17.1. Osiguranik može pokrenuti sudski postupak 

zaštite svojih prava iz Ugovora o osiguranju ako 
se Osiguratelj propusti očitovati na Odštetni 
zahtjev u roku od 2 mjeseca nakon što mu ga 
Osiguranik dostavi sukladno članku 2.7. i 
sukladno odredbama članka 11. 

 
 
 
 
 

Članak 18. 
Obveze Izvoznika 

 
18.1. Izvoznik je obvezan u svako doba pružiti 

Osiguratelju i Osiguraniku svu pomoć i podatke 
u svezi s Garancijom, Izvoznim ugovorom i 
Nadmetanjem što naročito uključuje sam tekst 
izvornika Izvoznog ugovora ili Nadmetanja, 
dokaz o hrvatskom podrijetlu robe i/ili usluge, 
preslike instrumenata osiguranja plaćanja te 
ostale dokumente u svezi s Garancijom, 
Izvoznim ugovorom, Izvoznikom, Korisnikom,  
Korisnikom kontragarancije, Osiguranikom i 
državom u koju se roba i/ili usluge izvoze, kao i 
učiniti dostupnim sve svoje poslovne knjige i 
evidencije u opsegu određenom od strane 
Osiguratelja i bez odgode obavijestiti 
Osiguratelja o svim zahtjevima Korisnika ili 
Korisnika kontragarancije za izmjenama 
Izvoznog ugovora, a koje bi mogle utjecati na 
Garanciju. 

 
18.2. U slučaju poziva Osiguraniku na plaćanje po 

Garanciji od strane Korisnika ili Korisnika 
kontragarancije, Izvoznik je obvezan, kako prije, 
tako i nakon plaćanja po Garanciji: 

a) dati Osiguratelju i/ili Osiguraniku mišljenje o 
razlozima i opravdanosti poziva na plaćanje 
po Garanciji te na zahtjev Osiguratelja 
dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, 

b) u slučaju neosnovanog poziva na plaćanje 
po Garanciji poduzimati prema uputama 
Osiguratelja i Osiguranika sve korake prema 
Korisniku i trećim osobama, koji vode do 
povrata sredstava plaćenih po Garanciji, 

c) na zahtjev Osiguratelja i/ili Osiguranika 
poduzeti prema Korisniku i trećim osobama 
sve pravne radnje koje vode do dokaza 
osnovanosti ili neosnovanosti korištenja 
Garancije i obveze Korisnika da vrati plaćeni 
iznos. 

 
 Pritom nastali troškovi bit će nakon 

prijavljivanja naknađeni Izvozniku sukladno 
Visini pokrića, pod uvjetom da su radnje za koje 
su troškovi nastali bile poduzete nakon 
primljenih uputa Osiguratelja i/ili Osiguranika 
uz prethodnu suglasnost Osiguratelja.  

 
 Obveze Izvoznika u slučaju osnovanog poziva 

po Garanciji 
 
18.3. U slučaju osnovanog poziva po Garanciji, a prije 

isplate Odštete, Izvoznik se obvezuje 
nadoknaditi Osiguraniku iznos isplaćen 
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Korisniku ili Korisniku kontragarancije te 
nadoknaditi sve troškove Osiguraniku koje je 
ovaj imao u svezi s plaćanjem po Garanciji. 

 
18.4.  U slučaju osnovanog poziva po Garanciji i 

nakon isplate Odštete Osiguraniku, Osiguratelj 
može prema Izvozniku ili prema njegovom 
pravnom slijedniku pokrenuti postupak naplate 
regresa na ime Štete koju je Osiguratelj 
pretrpio isplatom Odštete Osiguraniku 
uzrokovane od strane Izvoznika ili osobe na 
koju je Izvoznik prenio prava iz Izvoznog 
ugovora. Prava Osiguratelja da pokrene 
naplatu regresa od Izvoznika bit će uređena 
Izjavom o regresu i relevantnim zakonskim 
odredbama. 

 
18.5.  Postupak naplate regresa od Izvoznika 

Osiguratelj će poduzeti poglavito u sljedećim 
slučajevima: 

a)  u slučaju nepoštivanja uvjeta Nadmetanja 
od strane Izvoznika ili ako Izvoznik ne 
zaključi Izvozni ugovor iako je njegova 
ponuda na Nadmetanju izabrana kao 
najpovoljnija, 

b) u slučaju da je Izvozni ugovor ugovoren na 
način da ga Izvoznik nije u mogućnosti 
ispuniti s aspekta tehničkih ili financijskih 
uvjeta, ili u slučaju da Izvoznik nije dobro 
procijenio troškove koji će nastati pri 
realizaciji Izvoznog ugovora, 

c) u slučaju nepoštivanja Izvoznog ugovora od 
strane Izvoznika, posebice nepoštivanja 
ugovorenih termina, vrste, kvalitete i 
količine izvoznih dobara i usluga, 
nepoštivanja ugovorene razine 
funkcionalnosti i ugovorenih standarda i 
kršenja ugovorenih garancija za izvezenu 
robu, 

d) u slučaju prihvaćanja, od strane Izvoznika, 
odredbi Izvoznog ugovora koje nisu u skladu 
s uobičajenim međunarodnih konvencijama 
i praksama te koje značajno ograničavaju 
prava Izvoznika u slučaju nastanka 
osiguranih rizika (npr. neuobičajeno 
smanjenje Izvoznikovog regresnog prava, 
neuobičajeno pravo raskida Izvoznog 
ugovora od strane Korisnika), 

e) 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, 

f) u slučaju neosnovanog poziva po Garanciji, 
ako Izvoznik ne poduzme prema uputama 
Osiguratelja i Osiguranika sve korake prema 
Korisniku i trećim osobama, koji vode do 
povrata sredstava plaćenih po Garanciji, 

g) ako Izvoznik ne poštuje odredbe Općih 
uvjeta o obvezi suradnje s Osiguranikom i 
Osigurateljem, posebno ako ne izvijesti 
Osiguratelja o razlozima korištenja 
Garancije ili ako ne pruži informacije i uvid u 
dokumente potrebne za provjeru valjanosti 
Izvoznog ugovora u trenutku korištenja 
Garancije ili ako ne pruži informacije i uvid u 
dokumente potrebne za dokazivanje da 
Izvoznik, u slučaju osiguranja Ponudbene 
garancije, nije poštivao uvjete iz ponude, ili 
ako se dokaže da su informacije koje je 
Izvoznik dao Osiguraniku ili Osiguratelju 
neistinite.  

 
18.6. Odredbe Općih uvjeta o mogućnosti regresa 

prema Izvozniku neće ni na koji način ograničiti 
prava koja Osiguratelj ima prema Izvozniku na 
temelju ustupanja Osiguratelju svih ili nekih 
prava Osiguranika iz Ugovora o izdavanju 
garancije temeljem članka 16. Općih uvjeta. 

 
18.7. U slučaju postojanja sudskog, arbitražnog ili 

drugog postupka između Osiguranika kao 
Izvoznikovog zastupnika i/ili Izvoznika s jedne, 
te Korisnika s druge strane, vezanog uz Izvozni 
ugovor, a Osiguratelj prihvati Odštetni zahtjev 
u cijelosti ili djelomično, Izvoznik se obvezuje 
naknaditi Osiguratelju isplaćenu Odštetu i 
naknadu troškova sa zateznim kamatama po 
zakonskoj stopi od dana isplate do dana njihova 
povrata u roku od 14 dana od pravomoćnosti 
odluke kojom je dokazano da se ostvario rizik R-
3 ili R-4. 

 
 

Članak 19. 
Prava i obveze Osiguratelja 

 
19.1.  Osiguratelj ima pravo: 

a) u svrhu kontrole izvršenja Izvoznog 
ugovora, odnosno ispunjavanja uvjeta 
Nadmetanja, s Izvoznikom dogovoriti i 
odrediti način dostavljanja odgovarajuće 
dokumentacije. Osiguratelj pri tome ne 
odgovara za sadržaj i formu ovih ugovora i 
dokumenata, 
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b) provjeriti istinitost i točnost dostavljene 
dokumentacije i svih podataka koje navodi 
Osiguranik, uz poštivanje propisa o tajnosti 
podataka i bankarskoj tajni, 

c) tražiti od Osiguranika da iskoristi svoja 
prava prema Izvozniku ili trećim osobama,  

d) tražiti od Izvoznika da iskoristi svoja prava 
prema Korisniku ili trećim osobama, 

e) na povrat isplaćene Odštete od 
Osiguranika, odnosno na naknadu 
cjelokupne štete ako se naknadno utvrdi 
neka od okolnosti iz članka 20. Općih uvjeta, 
odnosno ako se naknadno dokaže da je 
plaćanje po Garanciji izvršeno uslijed rizika 
za koji Osiguratelj ne odgovara sukladno 
članku 9. Općih uvjeta i Polici osiguranja, a 
što će se regulirati Tipskim ugovorom 
sukladno članku 16. istih, 

f) na regres od Izvoznika u slučaju ostvarenja 
rizika R-3 i R-4. 

 
19.2.  Osiguratelj je obvezan: 

a) na temelju obavijesti o nastanku Štete, 
izvršiti odgovarajuće provjere vezane za 
utvrđenje nastanka, uzroka i opsega 
Osiguranog rizika, 

b) s dužnom pažnjom čuvati dokumentaciju 
koja mu je predana, 

c) očitovati se o Odštetnom zahtjevu u roku 
od 2 mjeseca od dana zaprimanja 
Odštetnog zahtjeva s potpunom 
dokumentacijom kod Osiguratelja. 

 
19.3. Osiguratelj u slučaju ostvarenja Osiguranog 

rizika R-1 i R-2 neće pokretati niti će od 
Osiguranika zahtijevati pokretanje postupaka 
regresne naplate od Izvoznika, kao niti naplate 
po dobivenim instrumentima osiguranja. 

 
 

Članak 20. 
Isključenje obveza Osiguratelja 

 
20.1. Osiguratelj nije obvezan isplatiti, a Osiguranik 

nema pravo na Odštetu i naknadu troškova:  

1. ako nije ostvaren neki od Osiguranih rizika; 
2. ako Premija osiguranja nije u cijelosti 

uplaćena; 
3. ako nastane Šteta za koju je odgovoran 

Osiguranik, Osiguranikovi radnici i 
zastupnici; 

4. ako avans o kojemu su se strane Izvoznog 
ugovora sporazumjele nije plaćen; 

5. ako Osiguranik prekrši koju od odredbi 
Ugovora o osiguranju, a naročito u slučaju 

nepoštivanja rokova utvrđenih Ugovorom o 
osiguranju; 

6. ako je Osiguranik u trenutku predavanja 
Zahtjeva za osiguranje i/ili u trenutku 
zaključenja Ugovora o osiguranju znao ili 
morao znati da: 

 je Izvozniku nemoguće izvršiti Izvozni 
ugovor ili 

 da je nad njim otvoren stečaj; 
7. ako je Osiguranik dao netočne ili nepotpune 

izjave Osiguratelju, a naročito ako ih je dao 
u Zahtjevu za osiguranje, 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 Osiguranik ne podnese Odštetni zahtjev 
sukladno odredbama članka 11. Općih 
uvjeta; 

9. ako Osiguranik propusti dostaviti 
Osiguratelju pisano izvješće o plaćanju po 
Garanciji u roku od mjesec dana od dana 
plaćanja po Garanciji; 

10. ako je poziv na plaćanje po Garanciji, bilo 
direktno ili indirektno, prouzročio 
Osiguranik ili njegov radnik ili zastupnik, 
posebice povredom uvjeta Garancije ili 
nepoštivanjem pravnih propisa koji važe u 
zemlji Korisnika ili Korisnika kontragarancije 
ili u zemlji čijim je posredništvom bilo 
(odnosno trebalo biti) izvršeno plaćanje; 

11. ako je poziv na plaćanje po Garanciji bio 
direktno ili indirektno prouzročen 
primjenom neke odredbe Garancije ili 
dokumentacije sklopljene ili izdane od 
strane Osiguranika, koja ograničava prava 
Osiguranika ili mogućnost primjene tih 
prava; 

12. ako je poziv na plaćanje po Garanciji bilo 
direktno ili indirektno prouzročeno 
naknadnim sporazumom između 
Osiguranika, Izvoznika i Korisnika ili 
Korisnika kontragarancije poslije datuma 
izdavanja Garancije, koji proširuje ili 
vremenski produžuje mogućnost korištenja 
Garancije, a bez suglasnosti Osiguratelja; 

13. ako je Osiguranik prekršio obveze prema 
Osiguratelju određene Ugovorom o 
osiguranju i općeobvezujućim pravnim 
propisima koji se tiču osiguranja i ako je ta 
povreda ozbiljno utjecala na nastanak Štete, 
na povećanje njenog opsega ili na visinu 
Odštete i/ili naknade troškova; 

14. ako tijekom trajanja osiguranja i bez 
prethodne suglasnosti Osiguratelja, 
Osiguranik i Izvoznik postanu povezane 
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osobe na način da jedna osoba, direktno ili 
indirektno, ima kontrolu nad drugom, 
sudjeluje u upravljačkoj strukturi ili 
vlasničkoj strukturi. Sudjelovanje u 
vlasničkoj strukturi znači sudjelovanje u 
temeljnom kapitalu druge osobe u iznosu 
većem od 10%; 

15. ako su prava koja proizlaze iz Ugovora o 
izdavanju garancije prenesena na treću 
osobu bez prethodne suglasnosti 
Osiguratelja. 

 
20.2. Ako Osiguratelj prihvati Odštetni zahtjev, pa se 

kasnije pojave okolnosti koje prouzroče 
isključenje odgovornosti Osiguratelja, prvotno 
će prihvaćanje biti opozvano. U takvim 
slučajevima Osiguranik se obvezuje vratiti 
Osiguratelju sve iznose već primljene Odštete i 
naknade troškova, zajedno sa zateznom 
kamatom na te iznose, od dana isplate do dana 
njihova povrata u zakonom propisanoj visini, i 
to u roku od 14 dana od primitka pisane 
obavijesti Osiguratelja.  

 
20.3. U slučaju postojanja sudskog, arbitražnog ili 

drugog postupka vezanog uz Izvozni ugovor 
između Osiguranika i/ili Izvoznika s jedne, te 
Korisnika s druge strane, a Osiguratelj u cijelosti 
ili djelomično isplati Odštetu po Odštetnom 
zahtjevu, Osiguranik se obvezuje vratiti 
Osiguratelju isplaćenu Odštetu i naknadu 
troškova sa zateznim kamatama po zakonskoj 
stopi od dana isplate do dana njihova povrata 
Osiguratelju u roku od 14 dana od 
pravomoćnosti odluke kojom je Osiguranik, 
odnosno Izvoznik izgubio spor tj. kojom se 
pokaže da je plaćanje po Garanciji nastalo 
uslijed rizika koji nije pokriven Ugovorom o 
osiguranju. 

 
20.4. U slučaju nepoštivanja obveze Osiguranika iz 

stavka 3. ovog članka, Osiguratelj ima pravo 
svoje potraživanje naplatiti iz instrumenata 
osiguranja koje mu je Osiguranik dao prije 
isplate odštete i/ili naknade troškova. 

 
 

Članak 21. 
Premija osiguranja 

 
21.1. Premija osiguranja, način obračuna i plaćanja 

navedeni su u Polici osiguranja. Premija 
osiguranja za pokriće rizika neosnovanog 
poziva se u pravilu naplaćuje jednokratno 
unaprijed, dok se Premija osiguranja za pokriće 

rizika osnovanog poziva u pravilu naplaćuje 
kvartalno, unaprijed.  

 
21.2. Visinu premije određuje Osiguratelj sukladno 

Osiguranoj svoti, Osiguranim rizicima, ocjeni 
boniteta Korisnika i Izvoznika, klasifikaciji 
države izvoza po važećoj kategoriji rizika, 
uvjetima Nadmetanja ili Izvoznog ugovora, 
vrstom Garancije, Visinom pokrića i trajanjem 
osiguranja. 

 
21.3. Ako je Premija osiguranja plaćena nakon 

datuma dospijeća plaćanja, Osiguratelj može, 
za vrijeme od njena dospijeća pa sve do datuma 
plaćanja, zaračunati zateznu kamatu u 
zakonom propisanoj visini. 

 
21.4. Osiguratelju pripada puni iznos Premije 

osiguranja bez obzira na mogućnost smanjenja 
nastanka Osiguranog rizika, osim ako ugovorne 
strane ne ugovore drugačije. 

 
21.5. Osiguratelj može na traženje Osiguranika 

pristati vratiti Premiju osiguranja ako Ugovor o 
izdavanju garancije ili Izvozni ugovor nije stupio 
na snagu. 

 
 

Članak 22. 
Prijenos prava iz Ugovora o osiguranju na treće 

 
22.1. Prava iz Ugovora o osiguranju automatski 

prelaze na Izvoznika naplatom Osiguranika iz 
instrumenata osiguranja koje mu je dao 
Izvoznik, i to u razmjeru iznosa naplaćenog iz 
instrumenata osiguranja i iznosa isplaćenog po 
Garanciji. 

 
22.2. Osiguranik može ugovornim putem na drugu 

osobu prenijeti pravo na isplatu Odštete iz 
Ugovora o osiguranju. O svakom 
namjeravanom prijenosu 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 svako sljedeće prenošenje 
potreban je izričiti prethodni pisani prihvat od 
strane Osiguratelja. 

 
22.3. Prijenos ne utječe na postojanje ostalih 

Osiguranikovih obveza prema Osiguratelju u 
smislu Ugovora o osiguranju, a naročito članaka 
11., 15., 16., 18. i 19. Općih uvjeta. 
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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 Zagrebu.
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