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Exportno-importná banka Slovenskej republiky
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I. Všeobecné ustanovenia
Exportno-importná banka Slovenskej republiky poskytuje v súlade so zákonom č. 80/1997 Z. z. o
Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, poistnou zmluvou a týmito podmienkami úverového poistenia, ktoré
sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, poistenie proti politickým a iným nekomerčným rizikám z
dôvodu nezaplatenia pohľadávky zo strany zahraničného kupujúceho pri vývoze tovaru, služieb,
duševného a priemyselného vlastníctva.

II. Vymedzenie pojmov
Poisťovateľ - Exportno-importná banka Slovenskej republiky.
Poistený – vývozca, t.j. podnikateľ so sídlom alebo bydliskom a miestom podnikania na území
Slovenskej republiky vrátane jeho dcérskych spoločností, ktorý za zmluvne dohodnutých podmienok
vyrába tovary určené na vývoz alebo poskytuje služby určené na vývoz, alebo vyváža tovary
alebo služby alebo investuje v zahraničí.
Zahraničný kupujúci – právnická osoba so sídlom alebo fyzická osoba s trvalým pobytom mimo
územia Slovenskej republiky, ktorá uzatvorila s poisteným vývozný kontrakt.
 Verejný kupujúci – subjekt poverený výkonom štátnej moci alebo správy, najmä ministerstvo
financií, centrálna banka, územno-správne jednotky všetkých stupňov, iné verejné inštitúcie alebo
subjekty s majoritnou účasťou štátu, na ktoré nemôže byť súdne ani administratívne vyhlásený
konkurz. Verejný kupujúci je tiež subjekt, ktorého záväzky sú kryté alebo garantované štátom.
 Súkromný kupujúci – kupujúci, ktorý nie je podľa predchádzajúcej definície verejný, je
považovaný za súkromného.
Vývozný dodávateľský úver - úver poskytovaný poisteným zahraničnému kupujúcemu, ktorý
predstavuje odklad platby za dodanie tovaru a/alebo služieb. Jeho právnym vyjadrením je faktúra
predstavujúca vývoznú pohľadávku poisteného voči zahraničnému kupujúcemu.
Vývozný kontrakt - kontrakt o dodávke tovaru a/alebo služieb uzatvorený medzi vývozcom a
zahraničným kupujúcim.
Vývoz - dodanie tovaru a/alebo poskytnutie služieb vývozcu mimo územia Slovenskej republiky.
Úverový limit - predstavuje maximálne riziko, ktoré je poisťovateľ ochotný akceptovať pri vývoze
tovaru alebo služieb zahraničnému kupujúcemu.
Spoluúčasť – percentuálny podiel, ktorým sa v prípade poistnej udalosti poistený podieľa na škode
krytej poistnou zmluvou. Poistenému nie je dovolené dohodnúť na tento podiel iný druh poistenia.
Poistné – suma zaplatená poisteným poisťovateľovi za poistenie vývozného dodávateľského úveru.
Čakacia doba – doba po uplynutí ktorej má poistený právo na poistné plnenie a poisťovateľ poskytne
poistné plnenie v súlade s podmienkami dohodnutými v poistnej zmluve a v týchto podmienkach
úverového poistenia.

III. Predmet poistenia
Predmetom poistenia sú krátkodobé pohľadávky poisteného z vývozného dodávateľského úveru na
úhradu záväzkov z vývozného kontraktu a špecifikované v poistnej zmluve. Pokiaľ je podľa vývozného
kontraktu zahraničný kupujúci povinný hradiť svoje záväzky z vývozného kontraktu formou splátok,
považuje sa na účely poistenia každá z týchto splátok za samostatnú poistenú pohľadávku.
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IV. Základné podmienky
1. Poistenie sa vzťahuje na vývoz, pri ktorom poistený poskytuje zahraničnému kupujúcemu vývozný
dodávateľský úver obvyklý pre daný charakter vývozu a krajinu s dĺžkou odkladu platby do dvoch
rokov.
2. Poistenie sa týka poistných udalostí, ku ktorým dôjde mimo územia Slovenskej republiky.
3. Poistenie sa nevzťahuje na vývozné pohľadávky, ktoré majú byť zaplatené pred odoslaním tovaru.
4. Poistenie sa nevzťahuje na vývoz zahraničnému kupujúcemu, u ktorého poistený má alebo v
priebehu poistenia získa majoritnú majetkovú účasť alebo má majoritný priamy vplyv na
rozhodovanie alebo naopak, takúto účasť alebo vplyv má alebo v priebehu poistenia získa
zahraničný kupujúci u poisteného.
5. Ak má poisťovateľ dôvodné podozrenie, že v súvislosti s vývozným kontraktom vývozca a/alebo
1
osoba konajúca v jeho mene porušila ustanovenia osobitného zákona ), má poisťovateľ právo
poistenie rizika nezaplatenia vývozného dodávateľského úveru podľa týchto podmienok
úverového poistenia odmietnuť.
V. Poistná zmluva
1. Medzi poisteným a poisťovateľom sa uzatvára písomná poistná zmluva. Neoddeliteľnou súčasťou
poistnej zmluvy sú tieto podmienky úverového poistenia.
2. Poistnú zmluvu v súlade s týmito podmienkami úverového poistenia je možné uzatvoriť tiež s
právnickou alebo fyzickou osobou, ktorej vývozca písomnou zmluvou postúpil svoju pohľadávku z
vývozu.
3. Poisťovateľ môže s písomným súhlasom poisteného a poistený môže s písomným súhlasom
poisťovateľa previesť práva a povinnosti z poistnej zmluvy na tretiu osobu.
4. Poistná zmluva, resp. úverový limit, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou, tvorí základ pre výpočet
všetkých vzájomných peňažných záväzkov poisteného a poisťovateľa, ktoré sú obvykle stanovené
v eurách, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. V prípade ak sú stanovené v inej mene, sú
prepočítané na eurá podľa kurzu peňažných prostriedkov v cudzej mene Európskej centrálnej
banky (ďalej len „ECB“) zo dňa vzniku pohľadávky alebo záväzku Exportno-importnej banky
Slovenskej republiky a sú uhrádzané v eurách. Deň vzniku pohľadávky alebo záväzku
poisťovateľa v cudzej mene upraví poistná zmluva.
5. Poistná zmluva môže byť jednorazová alebo rámcová.
Jednorazová poistná zmluva:
a) sa uzatvára na poistenie vývoznej pohľadávky voči jednému konkrétnemu zahraničnému
kupujúcemu, ktorá vznikla spravidla jednou dodávkou tovaru alebo služieb. Obsahuje najmä
poistnú hodnotu, poistnú dobu, poistnú sadzbu, výšku poistného a výšku spoluúčasti
poisteného na poistnej udalosti,
b) poistenie sa dohodne na dobu určitú v nadväznosti na dĺžku poskytnutého vývozného úveru,
c) vstupuje do platnosti dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť
dňom uvedeným v jednorazovej poistnej zmluve, najskôr však dňom zaplatenia poistného na
účet poisťovateľa.
Rámcová poistná zmluva:
a) sa uzatvára spravidla na dobu 12 mesiacov. Platnosť rámcovej poistnej zmluvy sa
automaticky predlžuje na ďalšie dvanásťmesačné obdobia, ak žiadna zo zmluvných strán
najneskôr 2 mesiace pred ukončením jej platnosti druhej zmluvnej strane písomne
neoznámi, že predĺženie odmieta,
b) je uzatvorená dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami,
1

) § 160 a násl. zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon a § 49 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník.
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c)
d)

poistenie s jednorazovým úverovým limitom vzniká dňom zaplatenia poistného pred
realizáciou vývozného kontraktu a s ním spojeného vývozného úveru,
poistenie v prípade revolvingového úverového limitu vzniká dňom vystavenia faktúry na
úhradu pohľadávky z vývozného kontraktu realizovaného v dobe platnosti úverového limitu a
nahláseného poisťovateľovi.

6. Poistné ako aj iné peňažné záväzky voči poisťovateľovi sa hradia na základe faktúry vystavenej
poisťovateľom, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
7. Poistený je povinný:
hlásiť poisťovateľovi všetky vývozné pohľadávky voči zahraničnému kupujúcemu, ktoré
spĺňajú podmienky poistnej zmluvy a vznikli v dobe platnosti úverového limitu,
oznámiť poisťovateľovi všetky pohľadávky, u ktorých omeškanie s platením dosiahlo 30
a viac dní po lehote splatnosti (hrozba poistnej udalosti), ak nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak,
pohľadávky vzniknuté v priebehu kalendárneho mesiaca hlásiť najneskôr do 5-tich
kalendárnych dní po ukončení každého mesiaca vyplnením a zaslaním súhrnného
hlásenia o vývoze.
8.

Poisťovateľ má právo dodatočné hlásenie pohľadávok po zvážení dôvodov omeškania
odmietnuť.

9.

V prípade odchýlnej úpravy v poistnej zmluve má vždy prednosť znenie poistnej zmluvy pred
znením týchto podmienok úverového poistenia.
VI. Úverový limit

1. Poisťovateľ stanoví na základe žiadosti poisteného písomným rozhodnutím úverový limit voči
konkrétnemu zahraničnému kupujúcemu.
2. Jednorazový limit je limit stanovený spravidla na jednu dodávku, ktorej predmet môže byť dodaný
(a vyfakturovaný) čiastkovými dodávkami.
3. Revolvingový úverový limit je limit stanovený na opakované dodávky.
4. Poistné obdobie a poistná doba sú stanovené podľa charakteru úverového limitu:
a) jednorazový úverový limit má dĺžku poistného obdobia totožnú s poistnou dobou, t. j. s dobou
splatnosti vývoznej faktúry (platobná podmienka vo vývoznom kontrakte);
b) poistné obdobie jednotlivého nahláseného vývozu v rámci platného revolvingového
úverového limitu je obdobie určené dňom realizácie vývozu a dňom ukončenia platobnej
podmienky, teda poistenie vývozného úveru začína dňom vystavenia faktúry zahraničnému
kupujúcemu a končí uplynutím platobnej podmienky v rámci daného platného úverového
limitu.
5. Poisťovateľ stanoví úverový limit na základe analýzy zahraničného rizika. Rozsah a podmienky
poistenia sú stanovené v rozhodnutí o úverovom limite. Poisťovateľ má právo obmedziť alebo
odmietnuť poistenie voči určitému zahraničnému kupujúcemu tak, že zníži požadovanú výšku
úverového limitu alebo žiadosť o úverový limit zamietne.
6. Rozhodnutie o úverovom limite je účinné dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
7. Stanovením úverového limitu poisťovateľ preberá na poistenie pohľadávky z vývozného kontraktu
realizovaného v dobe platnosti úverového limitu, ktoré boli nahlásené poisťovateľovi.
8. Ak poisťovateľ zistí závažné zhoršenie platobnej schopnosti zahraničného kupujúceho, má právo
znížiť, pozastaviť alebo predčasne ukončiť platnosť úverového limitu. Poisťovateľ má právo tiež
predčasne ukončiť platnosť úverového limitu, ak poistený mešká s úhradou poistného viac ako 60
dní od splatnosti poistného alebo v prípade výrazného zhoršenia platobnej schopnosti poisteného.
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9. Poistenie vývozných pohľadávok uskutočnených pred doručením zmeny rozhodnutia o úverovom
limite sa riadi pôvodným rozhodnutím o úverovom limite.
10. Po oznámení poistnej udalosti na zahraničného kupujúceho alebo v prípade, že poistený v období
3 mesiacov od účinnosti úverového limitu nehlási vývoz, resp. 3 za sebou nasledujúce kalendárne
mesiace hlási nulový vývoz, má poisťovateľ právo predčasne ukončiť platnosť úverového limitu. V
prípade, že poistený nevyužíva úverový limit v stanovenej výške, má poisťovateľ právo úverový
limit znížiť.
VII. Zmluva o prísľube poistenia
1. Na základe písomnej žiadosti môže poisťovateľ uzatvoriť so záujemcom o poistenie zmluvu
o prísľube poistenia (ďalej len „prísľub poistenia“). Prísľub poistenia zabezpečuje záujemcovi o
poistenie rezervovanie poistnej kapacity pre následné poistenie.
2. Prísľub poistenia zaväzuje poisťovateľa, že v prípade realizácie vývozného kontraktu a s
ním spojeného vývozného dodávateľského úveru, na ktorý bol prísľub poistenia vydaný, bude
s jeho držiteľom uzatvorené poistenie podľa týchto podmienok úverového poistenia.
3. Prísľub poistenia sa uzatvorí formou zmluvy o budúcej zmluve. Stanoví budúcu poistnú hodnotu,
poistnú sadzbu, rozsah spoluúčasti poisteného a lehotu, v ktorej bude poistná zmluva
uzatvorená, prípadne ďalšie podmienky.
4. Prísľub poistenia sa poskytuje spravidla na dobu 3 mesiacov. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť
na predĺžení tejto doby, najviac však na dobu 6 mesiacov.
5. Prísľub poistenia vstupuje do platnosti dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
nadobúda účinnosť dňom zaplatenia poplatku za rezervovanie zdrojov krytia poistenia.
6. Poisťovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvoriť následnú poistnú zmluvu v prípade, že
podmienky vývozného kontraktu uzatvorené záujemcom o poistenie sa odchýlili od podmienok, na
základe ktorých bol prísľub poistenia vydaný, alebo sa výrazne zhoršila finančná situácia
zahraničného kupujúceho alebo žiadateľa alebo došlo k výraznému zhoršeniu rizikovosti teritória.
7. Žiadateľ o prísľub poistenia je povinný zaplatiť poplatok za rezervovanie zdrojov krytia poistenia
podľa cenníka platného v čase podania žiadosti, v lehote splatnosti faktúry vystavenej
poisťovateľom.
8. Poisťovateľ môže s písomným súhlasom poisteného a poistený môže s písomným súhlasom
poisťovateľa previesť práva a povinnosti z prísľubu poistenia na tretiu stranu.
VIII. Poistné
1. Poistený je povinný odo dňa vzniku poistenia platiť poistné.
2. Výška poistného sa vypočíta z poistnej hodnoty a príslušnej poistnej sadzby. Poistná sadzba sa
stanoví najmä v závislosti od krajiny vývozu, dohodnutých platobných podmienok, spôsobu
dodávok, rizika zahraničného kupujúceho a odvetvia, v ktorom zahraničný kupujúci podniká.
3. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu od vzniku poistenia až do jeho zániku. Ak v priebehu
doby, na ktorú je poistenie dohodnuté, zanikla možnosť vzniku poistnej udalosti, patrí
poisťovateľovi celé poistné do konca toho poistného obdobia, v priebehu ktorého táto skutočnosť
nastala. Pokiaľ poistná zmluva stanoví jednorazovú úhradu poistného, patrí poisťovateľovi celé
poistné.
4. V prípade revolvingového úverového limitu je poistné fakturované mesačne v súlade s hláseniami
o vývoze. Z nahlásenej hodnoty vývozu do výšky platného úverového limitu poisťovateľ vypočíta a
poistenému vyfakturuje poistné.

5/14

5. V prípade jednorazového úverového limitu a jednorazovej poistnej zmluvy je poistné
vyfakturované pred realizáciou vývozu. Lehota splatnosti faktúry a spôsob úhrady sa dohodnú v
poistnej zmluve.
6. Pri omeškaní sa s platením poistného alebo úhrady poplatkov je poisťovateľ oprávnený fakturovať
poistenému úrok z omeškania, pričom výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov
vyššia ako základná úroková sadzba ECB platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného
dlhu.
7. Ak sa počas trvania omeškania zmení základná úroková sadzba ECB a ak je to pre poisťovateľa
výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková
sadzba ECB platná k prvému dňu príslušného polroka, v ktorom trvá omeškanie; táto základná
úroková sadzba ECB sa použije počas celého polroka.
IX. Poistná udalosť
1.

Poistná udalosť je čiastočné alebo úplné nezaplatenie poistenej pohľadávky ku dňu splatnosti
a ani v priebehu čakacej doby, pokiaľ dôjde k nezaplateniu zo strany kupujúceho priamo
a výlučne v dôsledku jednej alebo viacero príčin uvedených v článku X. týchto podmienok
úverového poistenia.

2.

Poistený je povinný najneskôr v lehote 60 dní od dátumu splatnosti najstaršej pohľadávky doručiť
poisťovateľovi vyplnený formulár Oznámenie o poistnej udalosti, ak poisťovateľ nestanoví pred
uplynutím tejto lehoty inak, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

3.

Na účely šetrenia poistnej udalosti a zistenia výšky neuhradenej poistenej pohľadávky je poistený
povinný predložiť poisťovateľovi príslušné doklady, listiny a iné dôkazy, ktoré si poisťovateľ
vyžiadal k posúdeniu, rozhodujúce pre vznik a výšku jeho nároku na výplatu poistného plnenia,
najmä vznik poistnej udalosti a dôvod jej vzniku, oprávnenosť nároku voči zahraničnému
kupujúcemu, výšku neuhradenej poistenej pohľadávky, doklady o zaplatení poistného. Poistený
je povinný predložiť platnú poistnú zmluvu vrátane dokladov o zaplatení poistného spolu so
všetkými dokladmi a údajmi, ktoré si poisťovateľ vyžiadal. Poistený berie na vedomie, že všetky
predložené doklady, listiny a iné dôkazy budú v tomto prípade výlučne na jeho náklady.

4.

Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu potom, ako obdržal Oznámenie o poistnej
udalosti, začať šetrenie nevyhnutné k potvrdeniu nároku poisteného a k zisteniu rozsahu
povinnosti poisťovateľa plniť. Výsledky šetrenia poisťovateľ uvedie v Rozhodnutí o poistnom
plnení.

5.

Poisťovateľ si vyhradzuje právo overiť si pravdivosť a presnosť predložených dokladov
a všetkých poisteným uvedených údajov a informácií, ktoré poisťovateľ považuje na účely
šetrenia za významné alebo nevyhnutné.

X. Rozsah poistenia
Povinnosť poisťovateľa plniť vzniká, ak preukázateľne nastane poistná udalosť uvedená v článku IX. v
dôsledku niektorej z nasledujúcich skutočností:
Politické a iné nekomerčné riziká,
t. j. riziká vyplývajúce z politických udalostí a administratívnych opatrení v krajine sídla zahraničného
kupujúceho, ako aj v tretej krajine, prostredníctvom ktorej sa realizuje vývozný kontrakt, ktoré majú z
hľadiska zahraničného kupujúceho povahu vyššej moci a spôsobili nezaplatenie pohľadávky
poistenému. Ide o nasledujúce skutočnosti:
1. Platobné ťažkosti vyvolané politickými udalosťami v krajine sídla zahraničného kupujúceho, ako je
najmä vojna, občianska vojna, jadrový incident, revolúcia, povstanie, občianske nepokoje,
generálny štrajk, teroristické útoky a pod.
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2. Nemožnosť, obmedzenie transferu alebo konverzie platieb v dôsledku vážnych ekonomických
ťažkostí krajiny sídla zahraničného kupujúceho, najmä vyhlásenie jej platobnej neschopnosti,
zavedenie moratória na platby alebo devízového režimu znemožňujúceho konverziu domácej
meny alebo inak obmedzujúceho transfer platieb do zahraničia alebo konverziu meny.
Podmienkou vzniku poistnej udalosti je, aby zahraničný kupujúci zložil príslušnú protihodnotu
dlžnej sumy v domácej mene a vykonal všetky nevyhnutné administratívne opatrenia na
umožnenie transferu platieb alebo konverziu meny. Zahraničný kupujúci je povinný zaviazať sa
poistenému, že v prípade, ak zložená suma nebude v čase uskutočnenia transferu dosahovať
hodnotu dlžnej sumy z vývozného kontraktu, tento rozdiel vyrovná.
3. Administratívne rozhodnutia orgánov štátu zahraničného kupujúceho znemožňujúce realizáciu
vývozného kontraktu alebo jeho zaplatenie (napríklad odobratie dovoznej alebo výrobnej licencie,
zrušenie alebo odobratie iných, už vydaných povolení nevyhnutných k realizácii vývozného
kontraktu a s ním spojeného vývozného dodávateľského úveru, zmrazenie vkladov a pod.).
4. Administratívne a politické opatrenia v tretích krajinách, prostredníctvom ktorých sa realizuje
vývozný kontrakt, resp. platby, ktoré znemožnia realizáciu vývozného kontraktu a s ním spojeného
vývozného dodávateľského úveru, alebo transfer platieb do zahraničia (napríklad embargo,
obmedzenie pohybu tovaru alebo transferov úhrad, atď.).
5. Každé opatrenie alebo rozhodnutie krajiny poisťovateľa alebo poisteného vrátane opatrení a
rozhodnutí Európskeho spoločenstva týkajúce sa obchodu medzi členským štátom a treťou
krajinou, pokiaľ ich účinky nie sú kryté iným spôsobom ako príslušnou vládou.
6. Prírodné katastrofy, napr. cyklóny, povodne, zemetrasenia, sopečné výbuchy, prílivové vlny
a pod., v krajine zahraničného kupujúceho.
7. Neschopnosť, odmietnutie alebo nevôľa verejného kupujúceho splniť záväzky z poisteného
vývozného dodávateľského úveru bez právneho dôvodu.
8. Skutočnosti rozhodujúce pre vznik poistných udalostí uvedené v bodoch 1 až 7 je poistený
povinný oznámiť poisťovateľovi na predpísanom tlačive „Oznámenie poistnej udalosti“ vrátane
príslušných dokladov a stanovených príloh.
XI. Riziká vylúčené z poistenia, odmietnutie a zníženie poistného plnenia
1. Poisťovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť poistné plnenie (riziká vylúčené z poistenia):
a) ak bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovateľa dôjde k prevodu práv vyplývajúcich
z vývozného kontraktu na inú osobu,
b) v prípade sporu medzi poisteným a zahraničný kupujúcim o plnenie vývozného kontraktu alebo
oprávnenosti poistenej pohľadávky, a to až do okamihu právoplatného rozhodnutia sporu
v prospech poisteného; poisťovateľ rozhodne o vyplatené preddavku na poistné plnenie alebo
poistného plnenia, pokiaľ posúdi spor ako neoprávnený, a to do 40 dní odo dňa obdržania
písomnej žiadosti poisteného,
c) ak bola poistená pohľadávka popretá v konkurze, reštrukturalizácii, vyrovnaní alebo v likvidácii
a nebola dodatočne uznaná alebo popretá poistená pohľadávka nebola uznaná rozhodnutím
súdu,
d) pokiaľ poistený alebo osoba konajúca za neho alebo v jeho mene poruší normy a zvyklosti
medzinárodného práva, ktorými je Slovenská republika viazaná,
e) z dodania tovarov a/alebo poskytnutia služieb potom, čo poisťovateľ úverový limit pozastavil
alebo zrušil,
f)
z dodania tovarov a/alebo poskytnutia služieb zahraničnému kupujúcemu, na ktorého bolo alebo
malo byť uskutočnené oznámenie o hrozbe poistnej udalosti alebo oznámenie o poistnej udalosti,
g) nezaplatením úrokov z omeškania zahraničným kupujúcim,
h) zaplatením penále, náhrady škody, zmluvnej pokuty, zaplatením ďalších platieb požadovaných
zahraničným kupujúcim,
i)
vyplatením provízií, ktorých výška vo vzťahu k vývoznému kontraktu prevyšuje hodnotu obvyklú
pre daný charakter tovaru a krajinu,

7/14

z rozhodnutí vlády Slovenskej republiky spojených s vývozom,
nedodržaním zákonov a právnych predpisov platných v Slovenskej republike alebo v krajine
zahraničného kupujúceho alebo v krajine transferu, najmä pokiaľ ide o obstarávanie formalít
a licencií potrebných na vývoz, dovoz a prepravu tovaru, prevodu alebo konverzií platieb,
l)
prijatím podmienok vývozného kontraktu, ktoré sa výrazne odlišujú od obchodných zvyklostí a
znamenajú mimoriadne obmedzenia práv poisteného v prípade poistnej udalosti, napríklad
neobvyklý postih, neopodstatnená možnosť odstúpenia od zmluvy zo strany zahraničného
kupujúceho a pod.,
m) v prípade platby dokumentárnym inkasom na škody plynúce zo straty dispozičného práva
s tovarom v dôsledku porušenia právnych predpisov alebo obchodných zvyklostí alebo pravidiel
poisteným,
n) z pohľadávok, ktoré sú predmetom predplatieb a výmenných obchodov.
j)
k)

2.
a)

b)

3.
a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)

Poisťovateľ má právo odmietnuť poistné plnenie:
pokiaľ oprávnená osoba uvedie pri uplatňovaní práva na poistné plnenie vedome nepravdivé
alebo hrubo skresľujúce údaje týkajúce sa rozsahu poistnej udalosti alebo podstatné údaje, alebo
podstatné údaje týkajúce sa poistnej udalosti zamlčí,
v ďalších prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov.
Poisťovateľ má právo znížiť v odpovedajúcom rozsahu poistné plnenie, ak neuhradenie poistenej
pohľadávky bolo spôsobené priamo či nepriamo:
poisteným alebo osobou konajúcou za neho alebo jeho menom, najmä porušením podmienok
vývozného kontraktu alebo porušením právnych predpisov platných v krajine zahraničného
kupujúceho alebo v krajine, prostredníctvom ktorej bola /prípadne mala byť prevedená platba,
aplikáciou akéhokoľvek ustanovenia vývozného kontraktu alebo súvisiacich dokumentov alebo
dohodnutím podmienok vývozného kontraktu, ktoré sa odchyľujú od medzinárodných zvyklostí,
ktoré obmedzujú práva poisteného alebo možnosť jeho uplatnenia a vymáhania,
chybnou finančnou koncepciou vývozného kontraktu,
následnou dohodou medzi poisteným a zahraničný kupujúcim po dátume uzavretia vývozného
kontraktu, ktorá zabraňuje, zdržuje alebo obmedzuje úhradu poistenej pohľadávky,
pokiaľ poistený porušil povinnosti voči poisťovateľovi stanovené v poistnej zmluve, týchto
podmienkach úverového poistenia a v príslušných ustanoveniach všeobecne záväzných
právnych predpisov týkajúcich sa poistenia a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik
poistnej udalosti, jej priebeh alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov alebo na zistenie alebo
určenie výšky poistného plnenia,
ak poistený nenahlásil súhrn svojich pohľadávok z dodania tovarov alebo poskytnutia služieb,
alebo dodania tovarov a poskytnutia služieb, alebo zaplatil poistné, resp. príslušné poplatky
v rozpore s príslušnými ustanoveniami týchto podmienok úverového poistenia,
v ďalších prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov.
XII. Poistné plnenie

1.

Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie poistenému, ak poistený splní všetky povinnosti vyplývajúce
z poistnej zmluvy a týchto podmienok úverového poistenia a pokiaľ sa preukáže majetková ujma
poisteného v dôsledku poistnej udalosti.

2.

Poisťovateľovi nevznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie, pokiaľ poistený doručí
poisťovateľovi Oznámenie o poistnej udalosti neskôr, ako šesť mesiacov odo dňa vzniku
omeškania zahraničného kupujúceho z príčin podľa čl. X. týchto podmienok úverového poistenia.
V prípade, ak poistený s predchádzajúcim písomným súhlasom poisťovateľa predĺži kupujúcemu
dobu splatnosti poistenej pohľadávky, považuje sa na účely podania Oznámenia o poistnej
udalosti za rozhodujúci nový dohodnutý termín splatnosti.

3.

Povinnosť poisťovateľa plniť v zmysle poistnej zmluvy a týchto podmienok úverového poistenia
vzniká, ak nastala poistná udalosť spôsobená nezaplatením pohľadávok v dôsledku príčin
uvedených v článku X. týchto podmienok úverového poistenia po uplynutí čakacej doby 4
mesiacov odo dňa, kedy poisťovateľ obdržal oznámenie poistnej udalosti a celú predpísanú
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dokumentáciu a
preveril všetky skutočnosti, ktoré potvrdzujú, že poistná udalosť bola
zapríčinená jednou z príčin podľa čl. X. týchto podmienok úverového poistenia.
4.

Poisťovateľ môže jednostranným rozhodnutím čakaciu dobu skrátiť.

5.

Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, pokiaľ výška neuhradenej poistenej pohľadávky
nepresiahne čiastku 1.660 euro, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

6.

Maximálna čiastka poistného plnenia, resp. poistných plnení poskytnutých poisťovateľom za
všetky poistné udalosti bude stanovená v poistnej zmluve.

7.

V prípade, ak poistený oznámi poistnú udalosť na konkrétneho zahraničného kupujúceho a táto
sa týka poistených pohľadávok v rámci dvoch alebo viacerých za sebou nasledujúcich
úverových limitov, poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie maximálne do výšky jedného
úverového limitu.

8.

Na účely zistenia výšky škody sa ako základ poistného plnenia stanoví výška neuhradenej
čiastky poistenej pohľadávky ku dňu rozhodnutia o poistnom plnení, znížená o všetky plnenia
prijaté poisteným na úhradu alebo ku krytiu strát z neuhradenej poistenej pohľadávky pred dňom
rozhodnutia o poistnom plnení , najmä:
a) platby uhradené zahraničný kupujúcim alebo za neho treťou osobou od začiatku poistenia,
b) výnosy získané od začiatku poistenia zo zabezpečenia poistených pohľadávok,
c) majetková ujma, na ktorú sa poistenie nevzťahuje,
d) ďalšie odpočítateľné položky, ktoré znižujú majetkovú ujmu poisteného,
e) čiastky, ktoré poistený získal ako poistné plnenie z titulu iného druhu poistenia,
f) pohľadávky zahraničného kupujúceho proti poistenému, ktoré poistený uznal alebo boli
uznané právoplatným rozhodnutím súdu, resp. rozhodcovského súdu,
g) iné výnosy viažuce sa na poistené pohľadávky.

9.

Predmetom poistného krytia nie je ušlý zisk.

10. Ak nie je dohodnuté medzi poisteným a poisťovateľom inak, pri stanovení výšky a dňa výplaty
poistného plnenia vychádza poisťovateľ vždy z pôvodného dňa splatnosti jednotlivých poistených
pohľadávok. Pokiaľ poistený na základe príslušných ustanovení vývozného kontraktu vykoná
poistené pohľadávky alebo ich časť predčasne splatnými, nie sú tieto zmeny voči poisťovateľovi
účinné a pri stanovení výšky a dňa výplaty poistného plnenia k nim poisťovateľ neprihliada.
11. Ak sa nedá jednoznačne určiť, či sa výnos týka poistených alebo nepoistených pohľadávok,
výnos sa prednostne zúčtuje na účel úhrady najstaršej poistenej pohľadávky, t.j. chronologicky
podľa najstarších lehôt splatnosti.
12. Výška neuhradenej poistenej pohľadávky podľa ods. 10 tohto článku sa znižuje o výšku
vzájomne započítaných pohľadávok zahraničného kupujúceho a poisteného, oprávnenosť
ktorých poistený uznal alebo ktoré boli zahraničnému kupujúcemu právoplatne priznané
v súdnom alebo rozhodcovskom konaní, ak sa v poistnej zmluve nedohodne inak.
13. Poistné plnenie sa stanoví vo výške neuhradenej poistenej pohľadávky stanovenej podľa ods. 10
tohto článku a zníženej podľa ods. 11 tohto článku a ďalej znížené o výšku dohodnutej
spoluúčasti.
14. Poistné plnenie je splatné najneskôr do 15 dní odo dňa vydania rozhodnutia o poistnom plnení.
Platba sa vykoná bankovým prevodom na účet poisteného alebo oprávnenej osoby. Poistné
plnenie sa poskytuje v eurách, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
XIII. Práva a povinnosti poisteného a poisťovateľa
Práva a povinnosti poisteného a poisťovateľa vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov, predovšetkým z ustanovení Občianskeho zákonníka, zákona, z uzatvorenej poistnej
zmluvy a týchto podmienok úverového poistenia.
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1. Poistený má právo:
a) na poistné plnenie v súlade s poistnou zmluvou a týmito podmienkami úverového poistenia,
ak je súčasne oprávnenou osobu,
b) s predchádzajúcim písomným súhlasom poisťovateľa postúpiť poistené pohľadávky na tretiu
osobu, zriadiť záložné právo k poisteným pohľadávkam alebo tieto pohľadávky iným
spôsobom zaťažiť,
c) požadovať, aby poisťovateľ vykonal náležité šetrenie, ktoré je nevyhnutné k zisteniu rozsahu
povinnosti poisťovateľa plniť, uviedol výsledky šetrenia v rozhodnutí o poistnom plnení
a oboznámil poisteného s jeho obsahom,
d) na výplatu poistného plnenia v lehote pätnásť dní od dátumu rozhodnutia o poistnom plnení,
e) zmeniť platobné podmienky len so súhlasom poisťovateľa,
f) predkladať k poisteniu všetky obchodné prípady v súlade s týmito podmienkami úverového
poistenia,
g) požiadať o zrušenie úverového limitu na zahraničného kupujúceho, na ktorý ukončil plnenie
vývozného kontraktu.
2. Poistený je povinný:
a) uhradiť poistné a ďalšie poplatky vo výške a termínoch dohodnutých v poistnej zmluve,
b) postupovať pri uzatváraní vývozného kontraktu s náležitou starostlivosťou, obozretnosťou pri
zohľadnení medzinárodných obchodných zvyklostí, najmä dbať na presnú a právne záväznú
identifikáciu zmluvných strán, dohodnúť vhodnú doložku o voľbe rozhodného práva a upraviť
spôsob riešenia sporov,
c) dodržiavať podmienky vývozného kontraktu a príslušné právne predpisy v krajine
zahraničného kupujúceho alebo v krajine, ktorej prostredníctvom bola (prípadne mala byť)
prevedená platba,
d) nepoužiť akéhokoľvek ustanovenie vývozného kontraktu alebo súvisiacich dokumentov alebo
dohodnúť podmienky vývozného kontraktu, ktoré sa odchyľujú od medzinárodných zvyklostí,
ktoré obmedzujú práva poisteného alebo možnosť ich uplatnenia a vymáhania,
e) neuzatvoriť následnú dohodu so zahraničným kupujúcim po uzatvorení vývozného kontraktu,
ktorá zabraňuje, zdržuje alebo obmedzuje úhradu poistenej pohľadávky,
f) zabezpečiť riadne svoje práva voči zahraničnému kupujúcemu, jeho ručiteľom a tretím
osobám a dbať, aby vývozný kontrakt alebo iné dohody so zahraničný kupujúcim alebo treťou
osobou neobmedzovali prípadné nároky poisťovateľa alebo nesťažila ich uplatnenie,
g) zabezpečiť riadne poistenie predmetu vývozného kontraktu (proti krádeži, zničeniu, strate
a pod.), a to až do doby prevzatia dodávky zahraničným kupujúcim v nadväznosti na dodacie
podmienky dohodnuté medzi poisteným a zahraničným kupujúcim vo vývoznom kontrakte, ak
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
h) poskytovať poisťovateľovi presné a pravdivé informácie o svojej ekonomickej situácii,
finančnom a právnom stave a všetky informácie, ktoré sú mu známe o ekonomickej situácii,
finančnom a právnom stave zahraničného kupujúceho, a to aj bez vyzvania poisťovateľa,
i) bez zbytočného odkladu informovať poisťovateľa a odmietnuť plnenie z vývozného kontraktu
v prípade, že nastali okolnosti, ktoré sú poistenému známe, a ktoré môžu viesť ku vzniku
poistnej udalosti alebo zvýšeniu jej rozsahu alebo môžu ovplyvniť záväzky poisťovateľa, ktoré
mu vyplývajú z poistnej zmluvy,
j) s výnimkou písomné súhlasu poisťovateľa zastaviť alebo prerušiť dodávky a nepredĺžiť
dohodnutý dátum splatnosti zahraničnému kupujúcemu, ktorý nezaplatil poistenú pohľadávku
v lehote splatnosti,
k) neuzatvárať s inou poisťovňou súbežné úverové poistenie na ten istý vývozný kontrakt
a s ním spojený dodávateľský úver,
l) majetkovo sa podieľať na poistenom riziku v rozsahu dohodnutej spoluúčasti a nedohodnúť
na spoluúčasť iné poistenie,
m) zaslať zahraničnému kupujúcemu v prípade nezaplatenia poistenej pohľadávky najneskôr do
15 dní odo dňa splatnosti písomnú upomienku a o nezaplatení poistnej pohľadávky, a o tejto
skutočnosti informovať poisťovateľa, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
n) po oznámení poistnej udalosti bez zbytočného odkladu informovať poisťovateľa o úhrade (aj
čiastkovej alebo kompenzačnej) predmetnej poistenej pohľadávke a poskytnúť mu celkový
prehľad o platbách za pohľadávky,
o) vykonávať samostatne alebo po dohode s poisťovateľom všetky účelné opatrenia
k zamedzeniu vzniku poistnej udalosti alebo zväčšeniu jej rozsahu, najmä včas a riadne
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p)

q)

r)
s)

t)

u)

v)

w)

uplatniť svoje nároky a dôsledne vymáhať splatné poistené pohľadávky, poistený je
zodpovedný za zníženie dobytnosti či právnej vymáhateľnosti poistených pohľadávok
z dôvodu ich oneskoreného uplatnenia na súde alebo na inom príslušnom orgáne,
koordinovať s poisťovateľom postup za účelom odvrátenia hrozby poistnej udalosti alebo
zmiernenia jej následkov a vykonať všetky kroky voči zahraničnému kupujúcemu alebo tretej
osobe s predchádzajúcim písomným súhlasom poisťovateľa, ak poisťovateľ v lehote 10
pracovných dní odo dňa obdržania žiadosti poisteného neoznámi postenému svoje
stanovisko k navrhovanému postupu alebo sa s poisteným nedohodne na inej lehote, v ktorej
mu poskytne svoje stanovisko, má sa za to, že s navrhovaným postupom poisteného súhlasí,
uzatvoriť súčasne s výplatou poistného plnenia na návrh poisťovateľa zmluvu o postúpení
pohľadávky, za ktoré poisťovateľ poskytne poistné plnenie, alebo v súlade s článkom XV.
uzatvoriť zmluvu o úprave práv a povinností,
umožniť poisťovateľovi uplatnenie nárokov (najmä nárok na náhradu škody) patriacich
poistenému,
vrátiť do 30 dní od vyzvania poisťovateľa už vyplatené poistné plnenie, pokiaľ poistený
znemožnil uplatnenie práv postúpených poisťovateľovi alebo ich postúpenie poisťovateľ
odmietol alebo neumožnil poisťovateľovi ich riadne uplatnenie alebo sťažil dobytnosť
poistených pohľadávok, za ktoré poisťovateľ vyplatil poistné plnenie,
vrátiť do 30 dní od vyzvania poisťovateľa už vyplatené poistné plnenie, ak bolo poskytnuté na
základe neúplných alebo nepravdivých informácií alebo bez skutočného nároku na výplatu
poistného plnenia alebo tento dodatočne pominul alebo vyšlo najavo, že došlo k okolnostiam
podľa čl. XI. týchto podmienok úverového poistenia,
v prípade konkurzného/reštrukturalizačného konania (poprípade konania, ktorému právny
poriadok v krajine kupujúceho priznáva obdobné právne následky) riadne a včas do neho
prihlásiť poistené pohľadávky,
sledovať realizáciu konkrétneho obchodného prípadu tak, aby pohľadávky poisteného voči
zahraničnému kupujúcemu neprevyšovali výšku úverového limitu vo vzťahu k dohodnutej
platobnej podmienke,
dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a ďalšie povinnosti dohodnuté
v poistnej zmluve a v týchto podmienkach úverového poistenia.

3. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovateľa poistený nesmie:
a) dohodnúť so zahraničný kupujúcim zmenu podmienok vývozného kontraktu (najmä zmenu
v termínoch alebo výške jednotlivých splátok),
b) zriadiť záložné právo k poisteným pohľadávkam alebo tieto pohľadávky zaťažiť iným
spôsobom,
c) postúpiť poistené pohľadávky na tretiu osobu.
4. Poisťovateľ je povinný:
a) po oznámení poistnej udalosti vykonať bez zbytočného odkladu šetrenie potrebné na zistenie
rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť ,
b) uviesť výsledky šetrenia v rozhodnutí o poistnom plnení a zoznámiť poisteného s jeho
obsahom,
c) vydať rozhodnutie o poistnom plnení do 14 dní po skončení šetrenia,
d) vyplatiť poistné plnenie v lehote pätnásť dní od dátumu vydania rozhodnutia o poistnom
plnení,
e) s náležitou starostlivosťou uchovávať dokumenty zverené a poskytnuté mu poisteným.
5. Poisťovateľ má právo najmä:
a) odstúpiť od poistnej zmluvy, ak poistený porušil povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy
a týchto podmienok úverového poistenia,
b) vypovedať poistnú zmluvu, ak:
1. poistený stratí oprávnenie k podnikateľskej činnosti,
2. súd rozhodne o úpadku poisteného alebo zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku poisteného,
3. tak ustanovuje poistná zmluva, Občiansky zákonník alebo ďalšie právne predpisy,
c) požadovať úhradu poistného za celú dobu trvania poistenia,
d) požadovať od poisteného predloženie vývozného kontraktu vrátane ich zmien a dodatkov,
súvisiacu dokumentáciu; poisťovateľ pritom nezodpovedá za obsah a formu tohto vývozného
kontraktu a dokumentov,
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e) zvýšiť poistnú sadzbu a spoluúčasť v prípade, ak vývozný kontrakt a súvisiace dokumenty
uzatvorené alebo vystavené poisteným boli zmenené bez predchádzajúceho písomného
súhlasu poisťovateľa,
f) overiť si pravdivosť a presnosť predložených dokladov a všetkých poisteným uvádzaných
údajov a informácií pri zachovaní všeobecne záväzných právnych predpisov o bankovom
a obchodnom tajomstve,
g) požadovať na poistenom riadne uplatnenie nárokov voči zahraničnému kupujúcemu alebo
tretím osobám,
h) dohodnúť s poisteným, nezávisle na prevzatí neuhradenej poistenej pohľadávky po výplate
poistného plnenia, následný postup pri vymáhaní a inkase poistenej pohľadávky,
i) uplatniť voči poistenému nárok na vrátenie vyplateného poistného plnenia alebo na náhradu
škody v prípade, že poistné plnenie bolo poskytnuté na základe nepravdivých informácií,
alebo bez skutočného nároku na výplatu poistného plnenia alebo tento dodatočne odpadol
alebo vyšlo najavo, že došlo k okolnostiam podľa článku XI. týchto podmienok úverového
poistenia,
j) odmietnuť poskytnúť poistné plnenie, ak poistený prevedie práva vyplývajúce z poistených
pohľadávok na tretiu osobu bez súhlasu poisťovateľa,
k) ihneď po obdržaní oznámenia poistnej udalosti alebo jej hrozby po splnomocnení poisteným,
konať so všetkými právami vo veci dlžoby a práv s ňou spojených,
l) odmietnuť poistné plnenie v prípade, ak poistený oznámi poisťovateľovi vznik poistnej
udalosti neskôr ako 6 mesiacov odo dňa vzniku omeškania kupujúceho,
m) v súlade so zásadami predpisov o obchodnom a bankovom tajomstve preveriť si správnosť
a presnosť predkladaných dokladov poisteným a informácií priamo v evidencii poisteného,
n) vyžadovať od poisteného riadne a včasné uplatnenie nárokov vyplývajúcich z vývozného
kontraktu proti zahraničnému kupujúcemu alebo tretím osobám,
o) po poskytnutí poistného plnenia dohodnúť s poisteným následný postup pri vymáhaní
a inkase poistených pohľadávok.
XIV. Postúpenie pohľadávky
1.

Poistený je oprávnený postúpiť poistenú pohľadávku banke, popr. inému subjektu, ktorý poskytol
financovanie vývozného kontraktu (postupník) výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom
poisťovateľa. Ďalšie podmienky postúpenia poistených pohľadávok vrátane
povinnosti
poisteného ustanoví poistná zmluva. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovateľa
poistenie postúpením poistených pohľadávok zaniká. Po postúpení poistenej pohľadávky je
poistený postupník.

2.

Postupníkovi neprináleží viac práv ako poistenému a práva poisťovateľa z poistnej zmluvy
a z týchto podmienok úverového poistenia zostávajú uplatniteľné bez ohľadu na vyššie uvedený
prevod práv.
XV. Prevod práv

1. Súčasne s čiastočnou alebo úplnou výplatou poistného plnenia vznikajú poisťovateľovi práva:
a) na prevod, postúpenie alebo prenechanie nezaplatených poistených pohľadávok
z poisteného vývozného kontraktu až do výšky vyplateného poistného plnenia,
b) na prevod, postúpenie alebo prenechanie všetkých práv spojených s poistenými
pohľadávkami, najmä práv zo záruk, zmeniek alebo iných zabezpečovacích nástrojov,
ktorými boli pohľadávky z vývozného kontraktu zabezpečené,
c) na finančné alebo nefinančné plnenia poskytnuté následne po poskytnutí poistného plnenia
zahraničným kupujúcim alebo treťou osobou za účelom úhrady pohľadávok poisteného,
pričom o týchto plneniach je poistený povinný bez zbytočného odkladu informovať
poisťovateľa a postúpiť mu ich najneskôr do 10 dní od ich obdržania.
2. Po poskytnutí poistného plnenia je poistený povinný, bez ohľadu na postúpenie nároku vždy
umožniť poisťovateľovi vymáhať plnenie z poistenej pohľadávky voči zahraničnému kupujúcemu.
Za tým účelom je poistený povinný bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi všetku
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dokumentáciu vzťahujúcu sa k poistenej pohľadávke a poskytnúť poisťovateľovi náležitú
súčinnosť.
3. Z dôvodu účelnosti vymáhania poistených pohľadávok alebo zjednodušenia právneho postupu
proti zahraničnému kupujúcemu, môže poisťovateľ poveriť poisteného alebo ním určenú osobu
vymáhaním poistených pohľadávok voči zahraničnému kupujúcemu, príp. proti osobám
poskytujúcim zabezpečenie poistenej pohľadávky alebo príslušných peňažných nárokov.
Poisťovateľ sa zaväzuje uhradiť poistenému účelne vynaložené náklady na vymáhanie poistenej
pohľadávky, a to na základe ich riadneho vyúčtovania a doloženia zo strany poisteného.
4. Plnenia poskytnuté zahraničným kupujúcim alebo treťou osobou na úhradu poistenej pohľadávky
po tom, čo poisťovateľ poskytol poistné plnenie, prináleží poisťovateľovi a poistený je povinný
o týchto plneniach ihneď informovať poisťovateľa a postúpiť tieto plnenia poisťovateľovi do päť
pracovných dní od ich obdržania.
5. Pokiaľ nebudú z dôvodu účelnosti vymáhania poistenej pohľadávky prevedené podľa ods. 1 tohto
článku práva poisteného na poisťovateľa zmluvou o postúpení pohľadávky, uzatvorí poistený
a poisťovateľ zmluvu o úprave práv a povinností, v ktorej sa upravia vzájomné práva a povinnosti
pri vymáhaní pohľadávky.
XVI. Zánik poistenia
Okrem prípadov uvedených v Občianskom zákonníku, ostatných platných právnych normách a
ustanoveniach týchto podmienok úverového poistenia, poistenie ďalej zaniká:
a) ak poistený odmietne poskytnúť požadované informácie, ktoré sa vzťahujú k priebehu
poistenia alebo k likvidácii poistnej udalosti,
b) zaplatením pohľadávky zahraničným kupujúcim alebo vydaním rozhodnutia poisťovateľa o
poistnom plnení,
c) výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy.
Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

XVII. Riešenie sporov
1. Pri vzniku sporov medzi poisteným a poisťovateľom použijú obidve zmluvné strany všetky
dostupné prostriedky, aby bol spor vyriešený zmierom a nedošlo k súdnemu konaniu.
2. Spory, ktoré nie je možné vyriešiť zmierom v lehote 6 mesiacov a zmluvné strany sa nedohodnú
na predĺžení tohto termínu, budú riešené jurisdikciou všeobecných súdov v Slovenskej republike
podľa slovenského právneho poriadku. Poistenie podľa týchto podmienok úverového poistenia sa
riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
XVIII. Doručovanie
1.

Písomnosti poisťovateľa určené poistenému sa doručujú prostredníctvom odosielajúceho
poštového podniku (ďalej len „pošta“) obyčajnou alebo doporučenou zásielkou na poslednú
známu adresu v Slovenskej republike alebo na adresu písomne oznámenú poisťovateľovi
poisteným, ak došlo k zmene adresy. Písomnosti sú doručené dňom ich prevzatia poisteným.

2.

Poistený výslovne súhlasí, že
a) všetky žiadosti týkajúce sa poistenia vrátane oznámenia o poistnej udalosti zasiela
poisťovateľovi písomne. Za písomné doručenie sa považuje aj e-mailová správa doručená
na dohodnutú adresu poisťovateľa, ktorá však musí byť potvrdená poisteným písomne,
b) je povinný informovať poisťovateľa bez zbytočného odkladu o každej zmene svojej adresy,
c) písomnosť odoslaná poisťovateľom doporučenou zásielkou poistenému sa považuje za
doručenú, ak nejde o doručenie podľa ďalších odsekov, pätnásty deň po odoslaní zásielky.
Písomnosť poisťovateľa odoslaná poistenému doporučenou zásielkou s doručenkou, sa
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d)
e)

f)

g)

považuje za doručenú, ak nejde o doručenie podľa ďalších odsekov, dňom prevzatia
uvedeným na doručenke. Za doručenú poistenému sa považuje aj zásielka doručená
príjemcovi rozdielnemu od poisteného (napr. rodinnému príslušníkovi), ktorému pošta
doručila zásielku v súlade s právnymi predpismi o poštových službách,
ak odmietne prevziať písomnosť, považuje sa písomnosť za doručenú dňom, kedy odmietol
prevziať zásielku,
ak nie je možné ho zastihnúť a písomnosť odoslaná obyčajnou zásielkou alebo doporučenou
zásielkou s doručenkou bola uložená na pošte a písomnosť si v odbernej lehote
nevyzdvihol, považuje sa písomnosť za doručenú posledným dňom odbernej lehoty, aj keď
sa o uložení nedozvedel alebo sa v mieste doručenia nezdržoval,
ak písomnosť vo veci zrušenia úverového limitu, ktorú mu zašle poisťovateľ na poslednú
známu adresu neprevezme, alebo jej doručenie akýmkoľvek spôsobom zmarí, bude sa toto
zrušenie úverového limitu považovať za doručené piatym dňom odo dňa prevzatia poštou,
ktorá je vyznačená na odtlačku pečiatky odosielajúcej pošty, so všetkými právnymi
následkami s tým spojenými,
pokiaľ sa písomnosť vráti ako nedoručená z iných dôvodov ako je uvedené
v predchádzajúcich odsekoch, považuje sa táto písomnosť za doručenú dňom jej vrátenia
poisťovateľovi.

XIX. Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa Podmienky úverového poistenia pre poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských
úverov proti politickým rizikám B zo dňa 23.7.2003 v znení Dodatku č.1 zo dňa 8.2.2006.
XX. Záverečné ustanovenia
1.

Rada banky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky je oprávnená schváliť odchýlky od
týchto podmienok úverového poistenia, ak je to na prospech poisteného.

2.

Vzťahy neupravené poistnou zmluvou alebo podmienkami úverového poistenia sa riadia
príslušnými ustanovenia Občianskeho zákonníka a príslušných právnych predpisov.

3.

Rozhodujúcim je znenie podmienok úverového poistenia a poistnej zmluvy v slovenskom jazyku.

4.

Informácie, ktoré si zmluvné strany poskytli v akejkoľvek forme v súvislosti s uzatvorením
a plnením povinností vyplývajúcich z poistnej zmluvy, sú dôverné. Strana, ktorej boli tieto
informácie poskytnuté, nemôže ich bez súhlasu druhej strany poskytnúť tretej osobe. To neplatí,
ak povinnosť poskytnúť informácie tretím osobám je stanovená zákonom alebo iným všeobecne
záväzným právnym predpisom.

5.

Ak by boli niektoré z ustanovení týchto podmienok úverového poistenia alebo poistnej zmluvy
v dôsledku zmeny právnych predpisov, a to len z časti neúčinné alebo neaplikovateľné, alebo ak
by boli niektoré z ustanovení týchto podmienok úverového poistenia alebo poistnej zmluvy súdom
vyhlásené za neplatné, resp. neaplikovateľné, nebude tým dotknutá ani obmedzená platnosť,
účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto podmienok úverového poistenia alebo
poistnej zmluvy.

6.

Právny vzťah založený poistnou zmluvou vrátane jej príloh pred dňom účinnosti týchto podmienok
úverového poistenia, sa spravuje doterajšími podmienkami úverového poistenia až do jeho
úplného splnenia.

7. Kontrolou dodržiavania tejto smernice poveruje Rada banky Exportno-importnej banky Slovenskej
republiky námestníka generálneho riaditeľa poisťovacej divízie.
8. Tieto podmienky úverového poistenia po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky
schválila Rada banky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky uznesením č. 13/2009 dňa
29.06.2009. Nadobúdajú platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom 07.07.2009.
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