Podmienky pre poistenie úveru súvisiaceho s investíciou
slovenských právnických osôb v zahraničí
proti riziku nesplatenia úveru
Ik
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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 platnými v Slovenskej republike, poistnou zmluvou a týmito podmienkami poistenia,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, poistenie rizika nesplatenia úveru súvisiaceho
s investíciou slovenských právnických osôb v zahraničí.

II. Vymedzenie pojmov
Poistná zmluva - písomná zmluva uzatvorená medzi poisťovateľom a poisteným, ktorej predmetom je
poistenie.
Poisťovateľ - Exportno–importná banka Slovenskej republiky so sídlom Grösslingová 1, 813 50
Bratislava.
Poistná udalosť - udalosť, pri ktorej vznikne poistenému právo na poistné plnenie od poisťovateľa,
ktorá je podrobnejšie vymedzená v článku IX. a článku X. týchto podmienok.
Poistený - finančná inštitúcia, ktorá uzatvorila s dlžníkom úverovú zmluvu na poskytnutie úveru
súvisiaceho s investíciou, nie je investorom a ani nie je ekonomicky a personálne prepojená s dlžníkom,
keď jedna osoba sa podieľa priamo alebo nepriamo na vedení, kontrole alebo základnom kapitále druhej
osoby. Účasťou na základnom kapitále sa rozumie držanie akcií alebo podielu predstavujúcich najmenej
10 % základného kapitálu príslušnej osoby.
Oprávnená osoba - osoba, ktorej v dôsledku poistnej udalosti a po splnení predpokladov stanovených v
poistnej zmluve vznikne právo na poistné plnenie. V prípade, ak poistený neurčí oprávnenú osobu, je
oprávnenou osobou poistený.
Úverová zmluva na poskytnutie úveru súvisiaceho s investíciou - zmluva uzatvorená medzi
poisteným a dlžníkom za účelom poskytnutia finančných prostriedkov dlžníkovi na financovanie najmä
dlhodobých finančných potrieb investície.
Dlžník - je investor alebo zahraničná spoločnosť, s ktorým/ktorou poistený uzatvoril úverovú zmluvu na
poskytnutie úveru súvisiaceho s investíciou.
Investor - akákoľvek slovenská právnická osoba, ktorá je podnikateľom podľa obchodného zákonníka a
ktorá je oprávnená investovať na území hostiteľského štátu a ktorej investícia je financovaná úverom,
ktorý je predmetom poistenia podľa týchto podmienok poistenia.
Poistenie - predmet zmluvného vzťahu medzi poisteným a poisťovateľom, ktorého rozsah je vymedzený
v článku X. týchto podmienok.
Investícia - každá majetková hodnota vkladaná do zahraničia na základe zmluvy (ako kapitál)
v súvislosti s hospodárskymi aktivitami investora v zahraničí v súlade s právnym poriadkom
hostiteľského štátu a zahrňuje hlavne tieto formy:
a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj všetky vecné práva k nemu, ako sú hypotéky, záložné práva
alebo záruky,
b) akcie, obligácie, nezabezpečené dlhopisy a iné formy účasti na spoločnostiach,
c) finančné prostriedky,
d) peňažné pohľadávky alebo nároky na finančné plnenie vyplývajúce zo zmluvy o investícii,
e) práva z oblasti duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv z ochranných známok,
patentov, priemyselných vzorov, technických postupov, know-how, obchodných tajomstiev,
obchodných mien a goodwillu, ktoré sú spojené s investíciou,
f) práva vyplývajúce zo zákona alebo zo zmluvy, z licencie alebo z povolenia vydaného podľa zákona
vrátane koncesie na prieskum, ťažbu, kultiváciu alebo využitie prírodných zdrojov a podobne.
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Úver súvisiaci s investíciou - úver, ktorý poistený poskytne zahraničnej spoločnosti alebo
slovenskému investorovi za účelom využitia pre zahraničnú spoločnosť.
Výnosy - sumy plynúce z investície, ktoré zahŕňajú najmä, ale nie výlučne, zisky, úroky, úroky z úverov,
prírastky kapitálu, podiely, dividendy, licenčné alebo iné poplatky.
Hostiteľský štát - štát, na území ktorého má sídlo zahraničná spoločnosť vrátane pobrežného mora
a akejkoľvek morskej alebo podmorskej oblasti, kde hostiteľský štát vykonáva v súlade
s medzinárodným právom suverénne práva a súdnu právomoc (jurisdikciu).
Nemožnosť konverzie - neumožnenie investorovi konvertovať platby určené na prevod z hostiteľskej
krajiny do Slovenskej republiky, ako napr. zisky alebo ďalšie úhrady z miestnej meny do akejkoľvek
voľne zameniteľnej meny.
Nemožnosť transferu platieb - neumožnenie investorovi realizovať prevod platieb vo voľne
zameniteľných menách do Slovenskej republiky v dôsledku opatrenia vlády alebo kompetentných úradov
v hostiteľskom alebo v treťom štáte.
Vyvlastnenie - strata možnosti disponovať investíciou, najmä naďalej vlastniť, nakladať a prevádzkovať
investíciu alebo si nárokovať výnosy plynúce z investície z dôvodu vyvlastnenia, znárodnenia alebo
konfiškácie v hostiteľskom štáte, ktoré bolo uskutočnené bez zodpovedajúcej kompenzácie investorovi.
Politické násilné činy - predstavuje vojna, nepriateľské útoky národných alebo zahraničných
ozbrojených síl, občianska vojna, revolúcia, vzbura, povstanie a občianske nepokoje, politicky
motivované teroristické útoky a sabotáže, v dôsledku ktorých došlo ku stratám na majetku a príjmoch
z investície.
Poistné obdobie - časové obdobie, na ktoré je poistenie uzatvárané.
Zahraničná spoločnosť - spoločnosť so sídlom v zahraničí, v ktorej:
a) investor má alebo chce získať podiel na vlastnom kapitále vkladom investície do tejto spoločnosti,
alebo
b) investor sa podieľa alebo chce sa podieľať na jej činnosti a riadení prostredníctvom svojej investície,
avšak inou formou ako podielom na vlastnom kapitále, a jeho podiel mu umožňuje v dostatočnej
miere túto spoločnosť, resp. splácanie úveru súvisiaceho s investíciou, ovládať.
Spoluúčasť - percentuálny podiel poisteného alebo oprávnenej osoby na majetkovej ujme krytej
poistením.
Poistné - zmluvná cena za poskytnutie poistenia hradená poisteným poisťovateľovi za podmienok
stanovených v poistnej zmluve.

III. Základné podmienky poistenia
1. Poistený môže byť úver súvisiaci s investíciou, ktorá spĺňa nasledujúce kritériá:
a) investícia musí predstavovať dlhodobý záväzok investora na dobu dlhšiu ako 3 roky,
b) zisky investora závisia iba na výkonoch zahraničnej spoločnosti a na výnosoch z investície,
c) investícia musí byť zriadená v súlade s (existujúcim) právnym poriadkom hostiteľského štátu
a investor a zahraničná spoločnosť získali potrebné povolenie k riadnemu uskutočňovaniu
podnikateľskej činnosti od administratívnych orgánov hostiteľského štátu,
d) investor pre časť investície, ktorá je financovaná inými zdrojmi ako úverom súvisiacim s
investíciou môže dohodnúť s poisťovateľom poistenie investícií slovenských právnických osôb
v zahraničí proti riziku zamedzenia prevodu úhrad z investície, vyvlastnenia alebo politicky
motivovaného násilného poškodenia.
2. Z poistenia sú vylúčené úvery súvisiace s investíciami do projektov, ktoré zahrňujú:
a) výrobu zbraní a prostriedkov hromadného ničenia,
b) hazardné alebo vysoko špekulatívne projekty, pričom o ich posúdení rozhoduje poisťovateľ,
c) výrobu omamných a psychotropných látok,
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3. Poistený môže byť úver súvisiaci s investíciou, ktorý:
a) je spravidla dlhodobý, to znamená doba od jeho prvého čerpania do jeho konečnej splatnosti
presahuje dobu 3 rokov, s výnimkou úverov, účel ktorých je uvedený v písm. b) bod iii. alebo iv.
tohto bodu,
b) bude použitý len na financovanie hlavne dlhodobých finančných potrieb zahraničnej spoločnosti,
resp. investora v súvislosti s investíciou; účelom úveru na investíciu môže byť len:
(i) zaobstaranie prostriedkov na investíciu investorom,
(ii) zaobstaranie dlhodobého hmotného, nehmotného alebo finančného majetku zahraničnej
spoločnosti,
(iii) rozšírenie zásob zahraničnej spoločnosti, alebo
(iv) prevádzkové financovanie zahraničnej spoločnosti na vopred odsúhlasené a kontrolovateľné
účely, na ktoré bude zabezpečená návratnosť poskytovaného úveru.
4. Podmienkou poistenia úveru súvisiaceho s investíciou je čiastočné financovanie investície
z vlastných zdrojov investora, ktoré predstavuje spravidla 15 % z hodnoty investície, ak nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak. Pokiaľ charakter činnosti zahraničnej spoločnosti vyžaduje tiež
vklad prevádzkového kapitálu, je investor povinný sa podieľať vlastnými zdrojmi aj na financovaní
prevádzkového kapitálu zahraničnej spoločnosti. Minimálnu potrebnú mieru financovania investície,
prípadne i prevádzky vlastnými zdrojmi je povinný posúdiť poistený a ich výška bude stanovená pre
danú zahraničnú spoločnosť po dohode poisteného s poisťovateľom.
5. Mieru ovládania zahraničnej spoločnosti podľa článku II.- Zahraničná spoločnosť, posúdi poistený
a konečné rozhodnutie o prijateľnosti danej výšky podielu prislúcha poisťovateľovi.
6. Pokiaľ je dlžníkom zahraničná spoločnosť, je podmienkou poistenia úveru súvisiaceho s investíciou,
ak sa nedohodnú zmluvné strany v poistnej zmluve na inom spôsobe zabezpečenia, ručenie
investora, že splatí poistenému úver súvisiaci s investíciou, ak úver nesplatí zahraničná spoločnosť
z iných dôvodov, ako sú politické a iné nekomerčné riziká uvedené v článku X. bod1 podmienok
poistenia.
7. Spoluúčasť predstavuje podiel poisteného vo výške:
a) 2,5% na majetkovej ujme v prípade rizík podľa článku X. bod 1 podmienok poistenia,
b) 5% na majetkovej ujme v prípade rizík podľa článku X. bod 2 podmienok poistenia.
Na krytie rizika vyplývajúceho z dohodnutej spoluúčasti nesmie byť uzatvorené iné poistenie a
oprávnená osoba je povinná podieľať sa na dohodnutej spoluúčasti aspoň polovicou jej výšky.
8. Nemožno poistiť riziká vyplývajúce z poisteného úveru súvisiaceho s investíciou, ktoré už boli
čiastočne alebo v plnej výške poistené v inej poisťovni.

IV. Vplyv investície na životné prostredie
1. Poisťovateľ si pri investícii s potenciálnymi dopadmi na životné prostredie vyhradzuje právo
vyžadovať od investora predloženie posudku o vplyve investície na životné prostredie v krajine jeho
konečného určenia (ďalej len „posudok o vplyve na životné prostredie“). V prípade negatívneho
výsledku posudku o vplyve na životné prostredie má poisťovateľ právo úver súvisiaci s investíciou
nepoistiť.
2. Posudok o vplyve na životné prostredie je investor povinný predložiť do uzatvorenia zmluvy
o prísľube poistenia alebo najneskôr do uzatvorenia poistnej zmluvy.
3. Posudkom o vplyve a životné prostredie určujúcom okrem iného záväzné limity, ktoré musia byť
dodržované, je:
a) posudok predložený v slovenskom alebo anglickom jazyku vypracovaný osobou autorizovanou
podľa právnych predpisov v krajine konečného určenia investície potvrdzujúci, že vplyv
investície na životné prostredie vyhovuje medzinárodným pravidlám; potvrdenie o autorizácii
tejto osoby musí byť priložené k posudku, alebo
b) posudok predložený v anglickom jazyku, uznaný medzinárodnou finančnou inštitúciou,
v prípade, že je investícia financovaná touto inštitúciou, alebo
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c) posudok predložený v anglickom jazyku, uznaný zahraničnou úverovou poisťovňou v prípade, že
investícia je súčasťou projektu, na poistení ktorého sa podieľa táto zahraničná úverová
poisťovňa, alebo
d) posudok predložený v slovenskom alebo anglickom jazyku, vypracovaný spracovateľom
uvedeným v zozname spracovateľov posudkov uznaných poisťovateľom.
4. V prípade, že sa v posudku o vplyve na životné prostredie spracovanom podľa pokynu poisťovateľa
preukáže taký negatívny vplyv investície na životné prostredie, ktorý presahuje prijateľnú mieru
uvedenú v medzinárodných pravidlách a normách, má poisťovateľ právo odmietnuť uzatvorenie
poistnej zmluvy, a to i v prípade, že bola uzatvorená zmluva o prísľube poistenia, alebo právo
požadovať od investora takú zmenu parametrov investičného projektu, ktorá by zistený negatívny
vplyv odstránila, resp. minimalizovala.
5. Poisťovateľ má právo požadovať od investora predkladanie monitorovacích správ o dodržiavaní
parametrov uvedených v posudku o vplyve na životné prostredie.
6. Investor je povinný:
a) zabezpečiť spracovanie posudku o vplyve na životné prostredie,
b) zverejniť výsledky posudku alebo jeho zhrnutie tak, aby bol tento dokument prístupný verejnosti
aspoň 30 dní pred vznikom poistenia,
c) dodržiavať limity stanovené v posudku o vplyve na životné prostredie v priebehu realizácie
investície, resp. zabezpečiť dodržiavanie týchto limitov investíciou,
d) predkladať poisťovateľovi monitorovacie správy o dodržiavaní parametrov uvedených v posudku
o vplyve na životné prostredie, ak je o to požiadaný podľa bodu 5 tohto článku,
e) vyžiadať si od spracovateľa posudku vyhodnotenie vplyvu zmien na životné prostredie, ak dôjde
alebo má dôjsť k významným zmenám v parametroch investície.
7. Poisťovateľ má právo postihu investora, ak nastane poistná udalosť z dôvodu nedodržania
podmienok obsiahnutých v posudku o vplyve na životné prostredie.

V. Predmet poistenia
1. Predmetom poistenia sú pohľadávky poisteného voči dlžníkovi z poskytnutého úveru súvisiaceho s
investíciou, na úhradu istiny, úrokov z úveru za každé úrokové obdobie a poplatkov vyplývajúcich
z úverovej zmluvy na poskytnutie úveru súvisiaceho s investíciou a špecifikované v poistnej zmluve
(ďalej len ”poistené pohľadávky”). Pokiaľ je podľa úverovej zmluvy na poskytnutie úveru súvisiaceho
s investíciou dlžník povinný vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky formou splátok, považuje sa pre
účely poistenia každá z týchto splátok za samostatnú poistenú pohľadávku.
2. Maximálna poistná hodnota, ktorej výška je stanovená v poistnej zmluve, je určená v nadväznosti na
výšku istiny, úrokov a poplatkov z poisteného úveru súvisiaceho s investíciou.
3. Maximálna poistná hodnota sa znižuje o čiastky poistného plnenia, ktoré poistený obdržal ako
poistné plnenie podľa týchto podmienok poistenia.
4. Podľa týchto podmienok poistenia a v rozsahu stanovenom v poistnej zmluve sú predmetom
poistenia taktiež náklady spojené s financovaním poistených pohľadávok v priebehu čakacej doby
(náklady na refinancovanie).

VI. Zmluva o budúcej zmluve
1. Na základe písomnej žiadosti môže poisťovateľ uzatvoriť so záujemcom o poistenie zmluvu
o budúcej zmluve (ďalej len „prísľub poistenia“). Prísľub poistenia zabezpečuje záujemcovi
o poistenie predbežné rezervovanie potrebnej poistnej kapacity pre následné poistenie.
2. Prísľub poistenia sa uzatvorí formou zmluvy o budúcej zmluve. Stanoví najmä budúcu poistnú
hodnotu, poistnú sadzbu, rozsah spoluúčasti a lehotu, v ktorej bude poistná zmluva uzatvorená,
prípadne ďalšie podmienky.
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3. Poisťovateľ nie je povinný uzatvoriť poistnú zmluvu v prípade, ak došlo podľa uváženia poisťovateľa
k významnej zmene podmienok a okolností zvyšujúcich rizikovosť poistenia, z ktorých poisťovateľ
vychádzal pri uzatvorení prísľubu poistenia, najmä k výraznému zhoršeniu rizikovosti krajiny
súvisiacej s investíciou.
4. Záujemca o poistenie je po dobu platnosti prísľubu poistenia viazaný tými povinnosťami
vyplývajúcimi z týchto podmienok poistenia, ktoré je možné na záujemcu aplikovať; a to najmä
informačnými povinnosťami týkajúcimi sa ekonomickej a finančnej situácie v zmysle povinností
stanovených v článku XIV. týchto podmienok poistenia.

VII. Poistná zmluva
1. Poistná zmluva musí mať písomnú formu. Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú tieto
podmienky poistenia a akékoľvek ustanovenie poistnej zmluvy je potrebné vykladať v súlade
s týmito podmienkami poistenia.
2. Vzájomné peňažné záväzky medzi poisteným a poisťovateľom sú splatné v mene euro, ak v poistnej
zmluve nie je dohodnuté inak. Pri prepočte z cudzej meny pre účely určenia výšky poistného sa
použije kurz dohodnutý v poistnej zmluve, inak kurz Európskej centrálnej banky ( ďalej len „ECB“ )
platný v posledný pracovný deň pred dňom podpisu poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa.
3. V poistnej zmluve sa dohodne okrem obvyklých náležitostí najmä druh a objem úveru súvisiaceho s
investíciou a jeho časový priebeh, výška poistného a spoluúčasti, dĺžka poistného obdobia.
4. V poistnej zmluve je dohodnutý začiatok úveru súvisiaceho s investíciou v nadväznosti na dátum
jeho poskytnutia a poistné obdobie podľa časového priebehu úveru súvisiaceho s investíciou.
5. Poistná zmluva je uzatvorená dňom podpísania poisteným, poisťovateľom a investorom, v poistnej
zmluve môžu byť dohodnuté odkladacie podmienky jej účinnosti.
6. V prípade rozdielnej úpravy podmienok poistenia v poistnej zmluve má vždy prednosť znenie
poistnej zmluvy pred znením týchto podmienok poistenia.

VIII. Poistné
1. Poistený je povinný zaplatiť poistné v mene a spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, a to
v lehote splatnosti faktúry vystavenej poisťovateľom.
2. Poisťovateľ pri výpočte poistného zohľadní rozsah politických a komerčných rizík krytých poistením,
ktorý je stanovený v poistnej zmluve. Poisťovateľ taktiež zohľadní hodnotenie charakteru
a rizikovosti dlžníka, investičného projektu a hodnotenie rizikovosti hostiteľského štátu.
3. Kalkulácia poistného vychádza z poistnej sadzby, ktorá predstavuje percentuálny podiel z celkového
objemu istiny úveru súvisiaceho s investíciou.
4. Poistné je splatné jednorazovo, ak v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.
5. Dohodnutá výška poistného obsahuje už možné zvýšenie alebo zníženie rizika a je nemenná počas
celej doby poistenia.
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.

6/15

IX. Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je vznik majetkovej ujmy poisteného na základe čiastočného alebo úplného
nezaplatenia poistenej pohľadávky dlžníkom alebo ručiteľom, resp. neuhradenia poistenej
pohľadávky zo zabezpečenia dohodnutého v poistnej zmluve podľa článku III. bod 6 týchto
podmienok poistenia, ku dňu splatnosti a to ani v priebehu čakacej doby, spôsobenej čiastočným
alebo úplným znehodnotením investície, čiastočným alebo úplným nerealizovaním transferu
dividend, výnosov, ziskov po zaplatení všetkých daní a poplatkov z investície, priamo a výlučne
v dôsledku jednej alebo viacerých skutočností uvedených v článku X. týchto podmienok poistenia.

X. Rozsah poistenia
Povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie vzniká, ak preukázateľne dôjde k vzniku
ktorejkoľvek skutočnosti, uvedenej v tomto článku X. podmienok poistenia.
1. Poistenie politických a iných nekomerčných rizík
a) Nemožnosť konverzie a/alebo transferu
Poistenie proti riziku nemožnosti konverzie výnosov z investície denominovaných v miestnej mene
hostiteľského štátu do voľne zameniteľnej meny a nemožnosti transferu úhrad do Slovenskej
republiky kryje riziká nových obmedzení, a to ako hostiteľského štátu, tak tretích krajín, ktoré bránia
konverzii a transferu peňažných prostriedkov z investície; tieto obmedzenia môžu mať formu:
a)
nového väčšieho regulačného obmedzenia výmeny meny hostiteľského štátu do zahraničia,
b)
zavedenia devízového režimu správnymi orgánmi hostiteľského štátu,
c)
jednotlivé rozhodnutia štátneho orgánu obmedzujúce konverziu a/alebo transfer v prípade
individuálnej platby určenej k prevodu do Slovenskej republiky, vychádzajúce z existujúceho
devízového režimu hostiteľského štátu alebo tretej krajiny.
Transferom peňažných prostriedkov sa na účely tohto bodu rozumie transfer zisku alebo
kapitálových výnosov, repatriácia pôvodného investičného vkladu alebo výnosov z odpredaja
investície, transfer splátok istiny a úrokov, poplatkov za poskytnutú technickú pomoc a ďalšie
podobné úhrady súvisiace s investíciou. Z poistenia politických rizík je vylúčená strata investora,
resp. poisteného, ktorá vznikla v dôsledku devalvácie miestnej meny.
b) Vyvlastnenie
Poistenie proti riziku vyvlastnenia kryje riziko znárodnenia, konfiškácie alebo vyvlastnenia
zahraničnej spoločnosti bez zodpovedajúcej náhrady, vyvlastnenie zahŕňa aj vyvlastnenie
spôsobené vládnymi aktami, ktoré zbavili investora základných práv spojených s investíciou na dobu
najmenej šesť mesiacov bez prerušenia. Z poistenia sú vylúčené finančné dopady vyplývajúce z
nediskriminačných regulačných a fiškálnych (daňových) opatrení orgánov hostiteľského štátu a
dopady administratívnych opatrení (najmä vo fiškálnej oblasti) vyvolané konaním investora alebo
zahraničnej spoločnosti.
c) Politické násilné činy
Poistenie proti riziku politických násilných činov kryje riziko straty na majetku zahraničnej spoločnosti
a príjmoch z investície v dôsledku politicky motivovaných násilných činov. Ide o vojnu, revolúciu,
vzbury, povstania a občianske nepokoje, teroristické útoky a sabotáže. Straty spôsobené
zamestnancami zahraničnej spoločnosti nie sú predmetom poistenia.
d) Porušenie zmluvných záväzkov
Poistenie proti porušeniu zmluvných záväzkov hostiteľským štátom, jeho územne samosprávnou
jednotkou alebo jeho kontrolovanými alebo riadenými subjektami týkajúcich sa nákupu vstupov
zahraničnej spoločnosti (napr. energia, suroviny) alebo predaja výstupov (výroba zahraničnej
spoločnosti), pokiaľ má toto opatrenie diskriminačný charakter voči zahraničnej spoločnosti a
zahraničná spoločnosť je z týchto záväzkov oprávnenou osobou a pokiaľ toto porušenie spôsobí
neplnenie jej záväzkov alebo znemožní prevádzkovanie investície po dobu najmenej šesť
kalendárnych mesiacov alebo spôsobí jej záporný hospodársky výsledok po dobu najmenej jedného
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účtovného obdobia; poistenie kryje aj riziko uplatnenia jednostranných diskriminačných opatrení
hostiteľským štátom, vedúcich k zápornému hospodárskemu výsledku za najmenej jedno účtovné
obdobie.
2. Poistenie komerčných rizík
a) Platobná neschopnosť
Všeobecná neschopnosť dlžníka plniť svoje splatné záväzky, predovšetkým vyhlásenie konkurzného
konania na majetok dlžníka prípadne zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzného konania pre
nedostatok majetku, alebo zrušenie konkurzu na základe nedostatku majetku, alebo povolenie
súdneho vyrovnania, reštrukturalizácie alebo obdobného konania, ktorým právny poriadok
v hostiteľskom štáte priznáva rovnaké alebo podobné právne dôsledky.
b) Platobná nevôľa
Odmietnutie úhrady poistenej pohľadávky dlžníkom bez existujúceho právneho dôvodu a to len
v prípade, že nenastali skutočností uvedené v článku X. bod 1 týchto podmienok poistenia. Právnym
dôvodom je napríklad spor medzi dlžníkom a poisteným o povinnosti poisteného plniť na základe
úverovej zmluvy na poskytnutie úveru súvisiaceho s investíciou. V prípade pochybností o právnom
dôvode rozhoduje poisťovateľ.
3. Poistná zmluva vždy kryje riziká podľa bodu 2 tohto článku. Poistený má možnosť v žiadosti
o poistenie špecifikovať, proti ktorým rizikám podľa bodu 1 tohto článku alebo ich kombináciou sa
chce dať poistiť.
4. O poistení proti rizikám podľa bodu 1 písm. a) a c) a tohto článku rozhodne poisťovateľ na základe
analýzy politických rizík a podľa bodu 1 písm. d) tohto článku na základe rozboru investičného
projektu, eventuálne na základe právneho posudku zmluvného zabezpečenia medzi jednotlivými
subjektami zúčastnenými na investícii. Riziko podľa bodu 2 tohto článku posúdi poisťovateľ na
základe rozboru investičného projektu vrátane návratnosti a reálnosti dosiahnutia plánovaných
výsledkov investície a ekonomickej situácie investora. Konečný rozsah krytia rizík, stanovený na
základe jeho akceptácie poisťovateľom, bude uvedený v poistnej zmluve.
5. Povinnosť poisťovateľa plniť vzniká po uplynutí čakacej doby šiestich mesiacov odo dňa, kedy
poisťovateľ obdržal Oznámenie poistnej udalosti (na predpísanom tlačive vrátane stanovených
príloh) v stanovenej lehote, ak preukázateľne nastala niektorá zo skutočností rozhodujúcich pre
vznik poistnej udalosti uvedených v bode 1 a 2 tohto článku.
XI. Riziká vylúčené z poistenia
Z poistenia uzatvoreného na základe poistnej zmluvy a týchto podmienok poistenia nevzniká nárok na
poistné plnenie v nasledovných prípadoch:
a) vyvlastnením, znárodnením alebo konfiškáciou, pokiaľ ide o akt sprevádzaný plnohodnotnou
finančnou náhradou v konvertibilnej mene poskytnutou vládou alebo akoukoľvek verejnou
inštitúciou hostiteľského štátu. Ak však investor nesplní svoju povinnosť podľa článku XV. písm. k)
týchto podmienok poistenia a v dôsledku toho dôjde k poistnej udalosti, bude táto skutočnosť
posúdená poisťovateľom ako platobná nevôľa podľa článku X. bod 2 písm. b) týchto podmienok
poistenia,
b) v prípade ak dôjde bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovateľa k prevodu práv
vyplývajúcich z poisteného úveru súvisiaceho s investíciou,
c) v prípade sporu medzi poisteným a dlžníkom o plnení úverovej zmluvy na financovanie súvisiace s
investíciou alebo o oprávnenosti pohľadávky poisteného, a to až do okamihu právoplatného
rozhodnutia sporu v prospech poisteného; poisťovateľ rozhodne o vyplatení zálohy na poistné
plnenie alebo poistného plnenia, pokiaľ posúdi spor ako neoprávnený, a to do 30 dní od žiadosti
poisteného,
d) rozhodnutím, resp. opatrením Slovenskej republiky.
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XII. Poistné plnenie
1. Okrem výskytu poistnej udalosti je ďalšou podmienkou vzniku nároku poisteného na poistné plnenie
doručenie nasledovných dokladov poisťovateľovi, spolu s oznámením poistnej udalosti, pričom tieto
doklady budú doručené vo forme stanovenej poisťovateľom:
a) doklady o zaplatení poistného,
b) kópiu platnej poistnej zmluvy,
c) poisťovateľom požadovanú dokumentáciu o rozsahu majetkovej ujmy a skutočnostiach, ktoré
ju spôsobili.
2. Povinnosť poisťovateľa plniť vzniká v prípade, ak na základe posúdenia predložených dokumentov
poisťovateľom vznikla poistná udalosť spôsobená niektorou zo skutočností uvedených v článku X.
týchto podmienok poistenia.
3. Poisťovateľ poskytne náhradu len za takú majetkovú ujmu poisteného, ktorá prevyšuje sumu 6.639
euro, ak v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.
4. Poisťovateľovi nevznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie, pokiaľ poistený doručí poisťovateľovi
Oznámenie poistnej udalosti neskôr ako šesť mesiacov odo dňa vzniku niektorej zo skutočností
uvedených v článku X. týchto podmienok poistenia.
5. Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu po obdržaní Oznámenia poistnej udalosti zahájiť
šetrenie nevyhnutné na potvrdenie nároku poisteného a na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa
plniť. Poisťovateľ ukončí šetrenie, ak to bude možné alebo ak sa strany nedohodnú inak, do jedného
mesiaca odo dňa vzniku poistnej udalosti. Výsledky šetrenia uvedie poisťovateľ v Rozhodnutí
o poistnom plnení.
6. Poisťovateľ si vyhradzuje právo overovať si pravdivosť a správnosť dokumentov, podkladov,
prehlásení, údajov a informácií predložených poisteným, ktoré poisťovateľ považuje na účely
šetrenia za významné alebo nevyhnutné.
7. Majetková ujma uvedená v Oznámení poistnej udalosti predstavuje:
a) neuhradenú poistenú pohľadávku poisteného z úveru súvisiaceho s investíciou, avšak najviac
maximálnu poistnú hodnotu,
b) nenávratné náklady správnych konaní, arbitráže, poradenských služieb a podobne spojené
s investíciou a ktoré boli uskutočnené s predbežným písomným súhlasom poisťovateľa alebo
na základe jeho pokynov. Vyššie uvedené náklady budú považované za majetkovú ujmu
taktiež v prípade, keď kroky, ktoré viedli k ich vzniku mali za následok znovuobnovenie práv
poisteného voči investícii alebo viedli k získaniu platieb, splátok atď. a ak tieto náklady
prekročia sumu 332 euro.
8. Na účely zistenia výšky majetkovej ujmy sa ako základ pre výpočet poistného plnenia určí
neuhradená suma poisteného úveru súvisiaceho s investíciou ku dňu rozhodnutia o poistnom
plnení, zvýšená o refinančné náklady uvedené v článku V. bod 4 v rozsahu stanovenom v poistnej
zmluve a znížená o všetky plnenia prijaté poisteným na úhradu alebo na krytie strát z nárokovanej
majetkovej ujmy pred dňom rozhodnutia o poistnom plnení.
9. Poistné plnenie sa určí vo výške skutočnej majetkovej ujmy stanovenej podľa bodu 7 a 8 tohto
článku a zníženej o výšku dohodnutej spoluúčasti oprávnenej osoby. Pokiaľ je skutočná majetková
ujma vyššia ako maximálna poistná hodnota, poistné plnenie sa určí vo výške maximálnej poistnej
hodnoty zníženej o výšku spoluúčasti.
10. Pri stanovení výšky a dátumu výplaty poistného plnenia vychádza poisťovateľ vždy z pôvodného
dátumu splatnosti jednotlivých poistených pohľadávok. Pokiaľ poistený na základe príslušného
ustanovenia úverovej zmluvy a z dôvodu omeškania dlžníka učiní poistené pohľadávky alebo ich
častí predčasne splatnými, poisťovateľ pri stanovení výšky a dátumu výplaty poistného plnenia
k tomu neprihliada.
11. Poistné plnenie sa poskytuje v mene euro, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Pri prepočte
z cudzej meny sa použije kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhlásený ECB platným
v posledný pracovný deň pred dňom vystavenia rozhodnutia o poistnom plnení.
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12. Poistné plnenie je splatné najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa vystavenia rozhodnutia
o poistnom plnení poisťovateľom. Platba sa vykoná bankovým prevodom na účet poisteného alebo
oprávnenej osoby.
13. Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie v zodpovedajúcom rozsahu pokiaľ nezaplatenie
poistenej pohľadávky bolo priamo alebo nepriamo spôsobené:
a) akýmkoľvek konaním poisteného alebo osôb za neho konajúcich alebo v jeho mene, ktoré
zabraňuje, zdržuje alebo obmedzuje úhradu poistenej pohľadávky,
b) aplikáciou akéhokoľvek ustanovenia úverovej zmluvy na financovanie súvisiace s investíciou
alebo súvisiacej dokumentácie, ktoré obmedzujú práva poisteného alebo možnosť ich
uplatnenia a vymáhania,
c) následnou dohodou medzi poisteným a dlžníkom po dátume uzatvorenia úverovej zmluvy na
financovanie súvisiace s investíciou, ktorá zabraňuje, zdržuje alebo obmedzuje úhradu
poistenej pohľadávky,
d) ak poistený porušil povinnosti voči poisťovateľovi stanovené v poistnej zmluve, v týchto
podmienkach poistenia alebo 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.
V prípade pochybností rozhoduje poisťovateľ.
14. Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť poistné plnenie tiež v prípade, ak poistený alebo oprávnená
osoba uvedie pri uplatňovaní práva na poistné plnenie vedome nepravdivé alebo hrubo skreslené
údaje týkajúce sa rozsahu poistnej udalosti alebo zamlčí podstatné údaje týkajúce sa tejto udalosti.

XIII. Prevod práv
1. Poisťovateľ je oprávnený požadovať, aby na neho poistený previedol, postúpil alebo mu inak
prenechal spôsobom účinným voči dlžníkovi peňažné nároky súvisiace s poistnou udalosťou, za
ktorú poskytol poisťovateľ čiastočné alebo úplné poistné plnenie. Poistený je povinný na žiadosť
poisťovateľa s týmto súčasne previesť, postúpiť alebo inak prenechať všetky práva spojené s týmito
nárokmi, najmä práva zo záruk alebo iných foriem zabezpečenia.
2. Poistený je bez ohľadu na postúpenie nárokov vždy povinný umožniť poisťovateľovi vymáhať plnenie
z poisteného úveru súvisiaceho s investíciou. Za týmto účelom je poistený povinný bez zbytočného
odkladu odovzdať poisťovateľovi všetky dokumenty vzťahujúce sa na úver súvisiaci s investíciou
a poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť.
3. Z dôvodu účelnosti vymáhania pohľadávok vzniknutých z poistnej udalosti alebo zjednodušenia
právneho postupu voči dlžníkovi môže poisťovateľ poveriť poisteného alebo ním určenú osobu
vymáhaním pohľadávok voči dlžníkovi, popr. osobám poskytujúcim zabezpečenie 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. Plnenie poskytnuté dlžníkom alebo treťou osobou na úhradu pohľadávky vzniknutej z poistnej
udalosti potom, čo poisťovateľ poskytol poistné plnenie, patrí poisťovateľovi a poistený je povinný
o týchto plneniach poisťovateľa okamžite informovať a postúpiť tieto plnenia na poisťovateľa do
piatich dní od ich obdržania.
5. Vyplatením poistného plnenia, pokiaľ už nedošlo k predchádzajúcemu postúpeniu pohľadávky
vzniknuté z poistného plnenia na zmluvnom základe, získava poisťovateľ právo na výnosy záložného
práva, poistných zmlúv a pod., alebo na sumy zaplatené v zahraničí v súvislosti s investíciou.
6. Pokiaľ nebudú z dôvodov účelnosti vymáhania pohľadávky prevedené podľa bodu 1 tohto článku
práva poisteného na poisťovateľa zmluvou o postúpení pohľadávky, uzatvoria poistený a poisťovateľ
zmluvu o úprave práv a povinnosti, v ktorých upravia vzájomné práva a povinnosti pri vymáhaní
pohľadávky.
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XIV. 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 č. 80/1997 Z. z. v znení
neskorších predpisov, z týchto podmienok poistenia a z uzatvorenej poistnej zmluvy.
1.

Poistený má najmä právo:
a) na poistné plnenie v prípade, ak splní predpoklady na jeho vyplatenie stanovené
poisťovateľom v súlade s poistnou zmluvou a týmito podmienkami poistenia a ak je súčasne
oprávnenou osobou,
b) požadovať, aby poisťovateľ uskutočnil zodpovedajúce šetrenie potrebné na zistenie rozsahu
povinnosti poisťovateľa plniť, uviedol výsledky šetrenia v rozhodnutí o poistnom plnení
a zoznámil poisteného s jeho obsahom,
c) na výplatu poistného plnenia najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa vydania rozhodnutia
o poistnom plnení.
d) na základné informácie o zahraničnom riziku a jeho vývoji, ktorými poisťovateľ disponuje
a ktoré je oprávnený poskytnúť poistenému za predpokladu, že o to požiada v písomnej forme,
e) na informácie o stave šetrenia poistnej udalosti poisťovateľom.

2.

Poistený je najmä povinný:
a) uhradiť poistné vo výške a termíne dohodnutom v poistnej zmluve,
b) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa, týkajúce sa dohodnutého
poistenia a jeho zmien a uviesť správne a nezavádzajúce informácie potrebné pre uzatvorenie
poistnej zmluvy,
c) pri podaní žiadosti o poistenie postúpiť poisťovateľovi analýzy spracované poisteným:
analýzu investičného projektu vrátane posúdenia návratnosti a reálnosti dosiahnutia
plánovaných výsledkov investičného projektu a
hodnotenie ekonomickej situácie investora;
túto povinnosť môže poistený splniť i prostredníctvom tretej osoby; za takto vypracovanú
analýzu však zodpovedá poistený ako keby ju sám vypracoval,
d) podmieniť čerpanie úveru súvisiaceho s investíciou tým, že dlžník doloží účelovosť čerpania
danej čiastky úveru, viesť dokladovú evidenciu účelovosti čerpania úveru a urobiť všetky
potrebné opatrenia na vylúčenie možnosti, že úver by dlžník čerpal na iný účel ako je
stanovený,
e) vykonávať samostatne alebo po dohode s poisťovateľom všetky nevyhnutné opatrenia
smerujúce k zabráneniu vzniku poistnej udalosti, alebo eliminácii jej rozsahu, najmä včas a
riadne uplatniť svoje nároky a dôsledne vymáhať splatné pohľadávky; poistený je zodpovedný
za zníženie dobytnosti či právnej vymáhateľnosti pohľadávok z dôvodu ich neskorého
uplatnenia na súde alebo na inom príslušnom orgáne,
f) od okamihu vzniku poistnej udalosti sa riadiť pokynmi poisťovateľa a koordinovať s
poisťovateľom postup s cieľom odvrátiť hrozbu poistnej udalosti alebo zmiernenia jej následkov
a urobiť všetky kroky voči tretím osobám s predchádzajúcim súhlasom poisťovateľa; pokiaľ
poisťovateľ v lehote 10 pracovných dní od obdržania žiadosti poisteného neoznámi poistenému
svoje vyjadrenie k navrhovanému postupu alebo sa s poisteným nedohodne na inej lehote,
v ktorej mu poskytne svoje vyjadrenie, týmto vyjadril súhlas s navrhovaným postupom,
g) vrátiť poisťovateľovi do 30 dní od doručenia výzvy už vyplatené poistné plnenie a nahradiť
škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku neúplných alebo nepravdivých informácií alebo v prípade,
ak došlo k vyplateniu bez skutočného nároku na výplatu poistného plnenia alebo takýto nárok
dodatočne pominul alebo došlo k okolnostiam stanoveným v článku XIII.,
h) vrátiť poisťovateľovi do 30 dní od doručenia výzvy už vyplatené poistné plnenie, ak (i)
znemožnil poisťovateľovi uplatniť práva, ktoré naňho prešli zo zákona, na základe poistnej
zmluvy alebo na základe zmluvy o postúpení a ak (ii) neposkytne dostatočnú súčinnosť pri
vymáhaní pohľadávky alebo ak (iii) svojím konaním zníži možnosť alebo zabráni vymáhaniu
pohľadávky,
i) uzatvoriť súčasne s výplatou poistného plnenia na návrh poisťovateľa zmluvu o postúpení
pohľadávky, za ktorú poisťovateľ poskytne poistné plnenie, alebo v súlade s článkom XIII.
uzatvoriť zmluvu o úprave práv a povinnosti,
j) neodkladne informovať poisťovateľa o dohodnutom súbežnom poistení proti rovnakému alebo
obdobnému riziku u iného poisťovateľa,
k) majetkovo sa podieľať na poistenom riziku v rozsahu dohodnutej spoluúčasti a nedohodnúť na
spoluúčasť ďalšie poistenie,
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neodkladne informovať poisťovateľa, ak zistí, že (i) vznikli neobvyklé skutočnosti alebo existuje
nebezpečie vzniku majetkovej ujmy, (ii) sa dozvedel nové zásadné informácie o investorovi
alebo investícii, (iii) v akejkoľvek krajine nastali skutočnosti alebo boli prijaté také opatrenia,
ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na záujmy poisteného a na investíciu, (iv) nastali iné
okolnosti, ktoré môžu viesť ku vzniku poistnej udalosti alebo k zvýšeniu jej rozsahu alebo môžu
ovplyvniť záväzky poisťovateľa plynúce z poistnej zmluvy,
m) bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovateľa poistený nesmie:
zmeniť podmienky úveru súvisiaceho s investíciou,
postúpiť práva vyplývajúce z poisteného úveru súvisiaceho s investíciou na tretiu osobu,
n) poistený je povinný poskytnúť pomoc nutnú k tomu, aby poisťovateľ mohol získať informácie
taktiež od tretích osôb alebo preštudovať ich dokumenty v súlade s vyššie uvedenými
podmienkami,
o) účelne hájiť svoje práva a preukázať úsilie riešiť nevýhodnú situáciu, a to prípadne i žalobu
na príslušnom súde alebo na inom konaní; túto okolnosť je poistený povinný preukázať,
p) umožniť poisťovateľovi uplatnenie nárokov, najmä nárokov na náhradu škody, patriacich
poistenému,
r) umožniť poisťovateľovi dostatočnú revíziu dokumentov na upresnenie a eventuálne doplnenie
potrebných údajov, ktoré slúžia pre potreby poisťovateľa.
l)

3.

Poisťovateľ je povinný:
a) po oznámení poistnej udalosti v zmysle článku XII. týchto podmienok vykonať bez zbytočného
odkladu šetrenie spojené so zistením rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť,
b) uviesť výsledky šetrenia v rozhodnutí o poistnom plnení a zoznámiť poisteného s jeho
obsahom,
c) do 14 dní po skončení šetrenia vydať rozhodnutie o poistnom plnení,
d) vyplatiť poistné plnenie najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa vydania rozhodnutia
o poistnom plnení,
e) s príslušnou odbornou starostlivosťou uchovávať dokumenty zverené a poskytnuté
poisťovateľovi,
f)
prerokovať s poisteným spôsob likvidácie poistnej udalosti.

4.

Poisťovateľ má najmä právo:
a) na úhradu poistného za celé obdobie trvania poistenia,
b) požadovať od poisteného a investora predloženie všetkých zmlúv a dokumentácie vzťahujúcej
sa k investícii; poisťovateľ však nezodpovedá za obsah a formu týchto zmlúv a dokumentov,
c) zvýšiť výšku poistnej sadzby a spoluúčasti v prípade, že došlo k zmene zmlúv a súvisiacich
dokumentov bez predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa,
d) overovať si pravdivosť a presnosť predložených dokladov a všetkých údajov a informácií
uvedených poisteným, pričom je povinný rešpektovať všeobecne záväzné predpisy o ochrane
údajov a informácií a o obchodnom tajomstve,
e) požadovať od poisteného riadne uplatnenie jeho nárokov voči tretím osobám,
f)
dohodnúť s poisteným, nezávisle od prevzatia neuhradenej pohľadávky po výplate poistného
plnenia, následný postup pri vymáhaní a inkase pohľadávky,
g) odstúpiť od poistnej zmluvy, ak poistený podstatným spôsobom porušil povinnosti vyplývajúce
z poistnej zmluvy a týchto podmienok poistenia,
h) 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 pominul alebo
došlo k okolnostiam podľa článku XI.

XV. Povinnosti investora
Investor je povinný:
a) postupovať v súvislosti s investíciou s náležitou starostlivosťou, obozretnosťou pri zohľadnení
medzinárodných obchodných zvyklostí, starať sa o investíciu a s ňou spojené riziká s odbornou
starostlivosťou, schopnosťou a predvídavosťou,
b) dodržiavať podmienky zmlúv vzťahujúcich sa na investíciu a právne predpisy platné v hostiteľskom
štáte alebo štáte, prostredníctvom ktorého bola alebo mala byť uskutočnená platba,
c) neaplikovať akékoľvek ustanovenie zmlúv vzťahujúcich sa na investíciu, ktoré obmedzujú práva
investora alebo možnosť ich uplatnenia a vymáhania,
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predložiť poistenému a poisťovateľovi štúdiu o uskutočniteľnosti investičného projektu, plán likvidity,
plánované výkazy zahraničnej spoločnosti a svojej vlastnej spoločnosti pre obdobie trvania úveru
súvisiaceho s investíciou ako i ďalšie podklady pre analýzu, ktoré si poisťovateľ vyžiada,
e) zaobstarať si všetky nevyhnutné licencie a overiť, že zahraničná spoločnosť získala všetky
nevyhnutné licencie a povolenia, a to pred začiatkom investovania,
f)
poskytovať poisťovateľovi presné a pravdivé informácie o svojej ekonomickej situácii a svojom
finančnom a právnom stave,
g) pokiaľ je dlžníkom zahraničná spoločnosť, zaručiť sa poistenému za splatenie úveru súvisiaceho s
investíciou zahraničnou spoločnosťou, poprípade poskytnúť inú vhodnú formu zabezpečenia
dohodnutú v poistnej zmluve podľa článku III. bod 6 týchto podmienok poistenia, zabezpečujúcu
splatenie výšky uvedeného úveru,
h) vykonávať samostatne a podľa pokynov poisťovateľa všetky opatrenia za účelom zamedzenia
vzniku poistnej udalosti alebo zväčšenia jej rozsahu, najmä včas a riadne uplatniť svoje nároky
a dôsledne vymáhať splatné pohľadávky; investor je zodpovedný za zníženie dobytnosti či právnej
vymáhateľnosti pohľadávok z dôvodu ich neskorého uplatnenia na súde alebo na inom príslušnom
orgáne,
i)
v plnom rozsahu a v termíne splniť všetky záväzky voči zahraničnej spoločnosti,
j)
v plnom rozsahu a v termíne plniť všetky záväzky z úverovej zmluvy na poskytnutie úveru
súvisiaceho s investíciou voči poistenému,
k) v prípade ak sa stane príjemcom náhrady podľa článku XI. písm. a) týchto podmienok poistenia,
tieto peňažné prostriedky bez zbytočného odkladu vložiť na účet vedený u poisteného a umožniť
poistenému ich zablokovanie minimálne vo výške nezaplatenej časti úveru súvisiaceho s
investíciou,
l)
bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovateľa investor nesmie zmeniť podmienky
investície, postúpiť práva vyplývajúce z investície na tretiu osobu, zriadiť záložné právo na investíciu
alebo investíciu iným spôsobom zaťažiť,
m) investor nesmie urobiť žiadne kroky, ktoré by mohli mať za následok znehodnotenie investície,
neuskutočnenie transferu dividend, výnosov, ziskov po zaplatení všetkých daní a poplatkov
z investície a platobnú neschopnosť jeho alebo zahraničnej spoločnosti,
n) bez zbytočného odkladu informovať poisťovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré sú investorovi
známe a ktoré môže viesť ku vzniku poistnej udalosti alebo zvýšeniu jej rozsahu alebo môžu
ovplyvniť záväzky poisťovateľa vyplývajúce z poistnej zmluvy.
d)

XVI. Postih investora
1. V prípade, že poistná udalosť vznikla zavinením investora, zahraničnej spoločnosti alebo osoby
konajúcej za nich alebo v ich mene, právo na jeho postih upravujú príslušné ustanovenia všeobecne
záväzných právnych predpisov,
2. Po vyplatení poistného plnenia poistenému má poisťovateľ právo uplatniť postih voči investorovi za
škody spôsobené investorom alebo osobou, na ktorú investor previedol práva a povinnosti
z investície, v dôsledku ktorých bol poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie poistenému a to
až do výšky vyplateného poistného plnenia,
3. Postih sa uplatní najmä v prípadoch:
a)
platobnej neschopnosti a platobnej nevôli dlžníka podľa článku X. bod 2 týchto podmienok
poistenia,
b)
výkonu práv vyplývajúcich z investície, ktorý sa výrazne odchyľuje od bežných obchodných
zvyklostí a ktorý obmedzuje práva investora v prípade poistného plnenia v dôsledku výskytu
politických a iných nekomerčných rizík,
c)
porušenia podmienok zmlúv vzťahujúcich sa na investíciu,
d)
aplikáciou akéhokoľvek ustanovenia zmlúv vzťahujúcich sa na investíciu, ktoré obmedzuje
práva investora alebo možnosti ich uplatnenia a vymáhania,
e)
takých porušení príslušných zákonov a predpisov platných v Slovenskej republike,
v hostiteľskom štáte alebo v tretích krajinách, ktoré bránia konverzii a transferu peňažných
prostriedkov z investície (najmä neobstaranie formalít a licencií potrebných k prevodu alebo
konverzii platieb),
f)
chovania investora alebo zahraničnej spoločnosti v rozpore so zákonmi hostiteľského štátu,
resp. činov trestných podľa práva hostiteľského štátu, resp. činov, ktoré sú v rozpore so
zákonmi hostiteľského štátu,
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g)

nedodržania podmienok stanovených posudkom o vplyve vývozu na životné prostredie.

4. Právo poisťovateľa na postih investora sa riadi dohodou, ktorá je prílohou k poistnej zmluve.

XVII. Zánik poistenia
Okrem prípadov uvedených v Občianskom zákonníku, ostatných platných právnych predpisoch, poistnej
zmluve a v týchto podmienkach poistenia, poistenie ďalej zaniká dňom
a) splatenia úveru súvisiaceho s investíciou dlžníkom alebo ručiteľom,
b) rozhodnutia poisťovateľa o poistnom plnení za poslednú poistenú pohľadávku, v prípade vzniku
poistnej udalosti, alebo
c) prevodu práv vyplývajúcich z poistenia úveru súvisiaceho s investíciou na tretiu osobu bez
písomného súhlasu poisťovateľa, alebo
d) odňatia licencie alebo iného oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti poistenému, alebo
e) zániku poisteného.
XVIII. Doručovanie
1. Poisťovateľ bude doručovať všetky oznámenia a dokumenty určené poistenému na adresu sídla
poisteného uvedenú v poslednom výpise z Obchodného registra, ktorý poistený poisťovateľovi
doručil. Poistený je povinný informovať poisťovateľa o zmene sídla a predložiť aktuálny výpis
z Obchodného registra. Zmena adresy pre doručovanie je voči poisťovateľovi účinná od pracovného
dňa nasledujúceho po dni, kedy obdržal nový výpis z Obchodného registra od poisteného.
2. Poistený bude doručovať všetky oznámenia a dokumenty určené poisťovateľovi na adresu
oficiálneho sídla poisťovateľa. Poisťovateľ bude poisteného informovať o prípadnej zmene sídla
verejne dostupnými prostriedkami. Oznámenia alebo dokumenty zasielané poistenému do vlastných
rúk sa považujú za doručené v momente, kedy poistený oznámenie o zásielke alebo dokument
obdrží, inak (i) v momente, kedy poistený odmietne príslušnú zásielku prevziať (napríklad od
poštového doručovateľa) alebo (ii) na tretí deň od uloženia zásielky na pošte v mieste dohodnutej
poštovej adresy, a to aj v prípade, ak sa poistený o odoslaní príslušnej zásielky nedozvedel alebo sa
v mieste doručovania nezdržiaval. Ostatné písomné zásielky sa považujú za doručené v momente,
kedy poistený zásielku obdrží (vrátane momentu, kedy klient odmietne zásielku prevziať od
doručovateľa), inak na piaty deň po odoslaní, ak bola zásielka poisťovateľom odoslaná na adresu
registrovaného sídla, aj keď sa poistený o odoslaní príslušnej zásielky nedozvedel alebo sa v mieste
doručenia nezdržiaval.

XIX. 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 poistenia sa riadi právnym
poriadkom Slovenskej republiky.

XX. Audit a expertíza
1. Akékoľvek prehlásenie investora, spolu s prijatím záväzkov a povinností, vyplývajúcich pre neho
z poistnej zmluvy, umožňujú poisťovateľovi kedykoľvek si vyžiadať audit alebo odbornú expertízu
jeho účtovníctva a účtovníctva zahraničnej spoločnosti súdnym znalcom.
2. Tento audit alebo expertíza spolu s kontrolou uskutočnenou v súlade s článkom XIV. bod 1 a 2 budú
realizované na náklady investora reprezentantom poisťovateľa alebo audítorom či znalcom
vybraným zo zoznamu audítorov a súdnych znalcov po dohode s investorom.
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XXI. Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa Podmienky pre poistenie úveru súvisiaceho s investíciou slovenských právnických osôb
v zahraničí proti riziku nesplatenia úveru Ik zo dňa 25.03.2008 a Dodatok č.1 zo dňa 31.12.2008.
XXII. Záverečné ustanovenia
1. Rada banky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky je oprávnená schváliť odchýlky od
týchto podmienok poistenia, ak je to na prospech poisteného.
2. Vzťahy neupravené poistnou zmluvou alebo podmienkami poistenia sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušných právnych predpisov.
3. Rozhodujúcim je znenie podmienok poistenia a poistnej zmluvy v slovenskom jazyku.
4. Informácie, ktoré si zmluvné strany poskytli v akejkoľvek forme v súvislosti s uzatvorením a plnením
povinností z poistnej zmluvy, sú dôverné. Strana, ktorej boli tieto informácie poskytnuté, nesmie
ich bez súhlasu druhej strany poskytnúť tretej osobe. To neplatí, ak povinnosť poskytnúť
informáciu tretím osobám je stanovená zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym
predpisom.
5. Ak by boli niektoré z ustanovení týchto podmienok 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 poistenia alebo poistnej zmluvy súdom vyhlásené za neplatné, resp.
neaplikovateľné, nebude tým dotknutá ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných
ustanovení týchto podmienok poistenia alebo poistnej zmluvy.
6. Právny vzťah založený poistnou zmluvou vrátane jej príloh pred dňom účinnosti týchto podmienok
poistenia, sa spravuje doterajšími podmienkami 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 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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