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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 pohľadávok z potvrdeného neodvolateľného
dokumentárneho akreditívu proti riziku nezaplatenia v dôsledku komerčných a politických rizík.

II. Vymedzenie pojmov
Poistná zmluva predstavuje písomnú zmluvu uzatvorenú medzi poisťovateľom a poisteným, ktorej
predmetom je poistenie.
Poisťovateľ je Exportno – importná banka Slovenskej republiky so sídlom Grösslingová 1, 813 50
Bratislava.
Poistná udalosť je udalosť, pri ktorej vznikne poistenému právo na poistné plnenie od poisťovateľa,
ktorá je ďalej bližšie vymedzená v článku VIII. a článku IX. týchto podmienok.
Poistený je banka potvrdzujúca akreditív.
Poistenie je predmet zmluvného vzťahu medzi poisteným a poisťovateľom, ktorého rozsah je
vymedzený v článku IV. týchto podmienok.
Poistné riziko je riziko, ktoré môže poisťovateľ v zmysle podmienok poistenia prijať do poistenia.
Oprávnená osoba je 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
osobou oprávnenou poistený.
Akreditív je neodvolateľný dokumentárny akreditív, ktorý bol vystavený z príkazu zahraničného
kupujúceho vystavujúcou bankou v prospech vývozcu s doložkou potvrdzujúcou, že práva a povinnosti
vyplývajúce z neho sa riadia Jednotnými zvyklosťami a pravidlami pre dokumentárne akreditívy, ktoré
boli vydané Medzinárodnou obchodnou komorou so sídlom v Paríži v znení revízie z roku 2007 a vydané
ako publikácia č. 600.
Vystavujúca banka je banka zahraničného kupujúceho, ktorá vystavila akreditív.
Vývozca je 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, a ktorý je beneficientom (oprávneným na plnenie) z akreditívu.
Vývozný kontrakt je zmluva uzatvorená medzi vývozcom a zahraničným kupujúcim na základe ktorej
sa dohodli na dodávke tovaru a/alebo služieb.
Vývoz je dodanie tovaru a/alebo poskytnutie služieb vývozcom mimo územia Slovenskej republiky.
Zahraničný kupujúci je právnická osoba so sídlom alebo fyzická osoba s trvalým pobytom mimo
územia Slovenskej republiky uskutočňujúca dovoz zo Slovenskej republiky v zmysle vývozného
kontraktu, z príkazu ktorej bol vystavujúcou bankou otvorený akreditív.
Spoluúčasť je percentuálny podiel poisteného alebo oprávnenej osoby na majetkovej ujme krytej
poistením.
Poistné je zmluvná cena za poskytnutie poistenia hradená poisteným poisťovateľovi za podmienok
stanovených v poistnej zmluve.
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Komerčné riziká predstavujú riziká nezaplatenia pohľadávky poisteného vzniknuté mimo Slovenskej
republiky z dôvodu platobnej neschopnosti a platobnej nevôle vystavujúcej banky. Rozsah poistenia
komerčných rizík vymedzuje článok IX. týchto podmienok.
Politické riziká predstavujú politické a iné nekomerčné riziká nezaplatenia pohľadávky poisteného
vzniknuté mimo Slovenskej republiky z dôvodu mimoriadnych náhodných a ťažko predvídateľných
udalostí, ktoré vznikli z vyššej moci. Rozsah poistenia politických rizík vymedzuje článok IX. týchto
podmienok.
Majetková ujma je zmenšenie majetku resp. peňažná strata, ktorá vznikla poistenému ako priamy
dôsledok poistnej udalosti.
Tovar a/alebo Služby sú produkty alebo služby určené na vývoz.
Pohľadávka predstavuje právo poisteného na prijatie plnenia od vystavujúcej banky, ktoré vzniklo na
základe akreditívu a ktoré je možné uplatniť v momente, keď poistený plní v prospech vývozcu.

III. Predmet poistenia
Predmetom poistenia je pohľadávka. Ak je podľa akreditívu vystavujúca banka povinná zaplatiť svoje
záväzky z akreditívu formou splátok, považuje sa pre účely poistenia každá z týchto splátok za
samostatnú pohľadávku.

IV. Základné podmienky poistenia
1.

Poistenie je poistenie proti riziku majetkovej ujmy spôsobenej čiastkovým alebo celkovým
nezaplatením vystavujúcou bankou poistenému podľa podmienok akreditívu v dôsledku
komerčných a/alebo politických rizík. Platnosť akreditívu spravidla nepresiahne 24 mesiacov
a odklad platby pri akreditíve spravidla nepresiahne 12 mesiacov.

2.

Poistením kryje poisťovateľ riziko majetkovej ujmy poisteného spôsobené čiastočným alebo
celkovým nezaplatením vystavujúcou bankou podľa podmienok akreditívu, spravidla do výšky 85%
hodnoty akreditívu.

3.

Spoluúčasť predstavuje spravidla podiel vo výške 15% na majetkovej ujme. 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.

4.

Predmetom vývozu, v súvislosti s ktorým je akreditív vystavený, musí byť tovar a/alebo služby.

5.

Poistenie sa týka poistných udalostí, ku ktorým dôjde mimo územia Slovenskej republiky.

6.

Nemožno poistiť riziká vyplývajúce z akreditívu, ktoré už boli čiastočne alebo v plnej výške poistené
v inej poisťovni.

V. 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 si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvoriť dohodnutú budúcu poistnú zmluvu v prípade,
ak došlo k takej zmene vo finančnej situácii, podnikaní alebo povesti vystavujúcej banky,
poisteného alebo zahraničného kupujúceho alebo k takej zmene poistného rizika krajiny, ktorej
právnym poriadkom sa riadi akreditív alebo vývozný kontrakt, ktorá podstatne negatívne ovplyvňuje
rizikovosť poistenia.

4.

Záujemca o prísľub poistenia je povinný zaplatiť poplatok za predbežné rezervovanie potrebnej
poistnej kapacity podľa cenníka platného v čase podania žiadosti, v lehote splatnosti faktúry
vystavenej poisťovateľom.

5.

Záujemca o poistenie je po dobu platnosti prísľubu poistenia viazaný tými povinnosťami
vyplývajúcimi z týchto podmienok, ktoré je možné na záujemcu aplikovať; a to najmä informačnými
povinnosťami týkajúcimi sa ekonomickej a finančnej situácie v zmysle povinností stanovených
v článku XII. týchto podmienok.

VI. 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.

2.

Poistná zmluva stanoví spravidla cudziu menu, v ktorej je vystavený akreditív a ktorá je základom
pre výpočet všetkých vzájomných peňažných záväzkov poisteného a poisťovateľa. Pokiaľ poistná
zmluva nestanoví takúto cudziu menu, budú vzájomné peňažné záväzky medzi poisteným
a poisťovateľom splatné v mene euro. 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 najmä vznik a zánik poistenia v nadväznosti na podmienky
akreditívu, identifikáciu vývozcu, identifikáciu vystavujúcej banky, referenčné číslo akreditívu,
predmet a krajinu vývozu, čiastku, na ktorú bol akreditív vystavený, výšku poplatku za potvrdenie
akreditívu, ktorá je akceptovateľná pre poisťovateľa a sadzbu poistného a jeho celkovú výšku.

4.

Poistenie akreditívu začína dňom dohodnutým v poistnej zmluve a končí dňom zániku poistenia
v zmysle ustanovení článku XIII. týchto podmienok, prípadne iným dňom dohodnutým v poistnej
zmluve.

5.

Poistná zmluva je uzatvorená dňom podpísania poisteným a poisťovateľom, 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.

VII. Poistné
1.

Poistený je povinný zaplatiť poistné v mene a spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, a to
v lehote splatnosti faktúry vystavenej poisťovateľom.

2.

Výška poistného spravidla zodpovedá pomernej časti poplatku za potvrdenie poisteného akreditívu
určenej ako percentuálne vyjadrenie polovice z čiastky vypočítanej ako rozdiel výšky poistenej
pohľadávky a výšky spoluúčasti. V dohodnutej výške poistného má poisťovateľ právo zohľadniť
zvýšené alebo znížené poistné riziko.

3. Poistné je splatné jednorazovo za celú dobu poistenia. V prípade zániku poistenia z akéhokoľvek
dôvodu pred uplynutím dohodnutej lehoty má poisťovateľ právo na celé poistné za dobu od vzniku
poistenia až do jeho zániku.
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4. 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.
5. 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.
VIII. Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je vznik majetkovej ujmy na základe nemožnosti získať úhradu plnenia, ktoré
poistený poskytol v zmysle podmienok akreditívu vývozcovi, v dôsledku niektorej zo skutočností
uvedených v článku IX. týchto podmienok poistenia.

IX. Rozsah poistenia
Povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie vzniká, ak preukázateľne dôjde k vzniku ktorejkoľvek
skutočnosti, uvedenej v tomto článku podmienok poistenia.
Časť A. Poistenie komerčných rizík
1. Platobná neschopnosť vystavujúcej banky:
Povinnosť poisťovateľa plniť vzniká po uplynutí 90 dní odo dňa kedy poisťovateľ obdržal oznámenie
poisteného o neprevedení úhrady plnenia na základe akreditívu od vystavujúcej banky (vo forme
stanovenej ako príloha k poistnej zmluve) spolu s dokladmi potvrdzujúcimi platobnú neschopnosť,
prípadne ďalšími dokladmi špecifikovanými v poistnej zmluve, ak preukázateľne nastala niektorá
z nasledujúcich skutočností:
a)
všeobecná neschopnosť vystavujúcej banky plniť svoje splatné záväzky, predovšetkým
úpadok vystavujúcej banky, prípadne začatie výkonu nútenej správy nad vystavujúcou bankou,
alebo
b)
vyhlásenie konkurzného konania na majetok vystavujúcej banky prípadne zamietnutie návrhu
na vyhlásenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
c)
zrušenie konkurzu na základe nedostatku majetku vystavujúcej banky, alebo
d)
povolenie súdneho vyrovnania, reštrukturalizácie alebo obdobného konania v súvislosti so
splatnými záväzkami vystavujúcej banky.
Z dokladov doručených poisťovateľovi musí byť zrejmé, že poistený utrpel majetkovú ujmu a jeho
pohľadávka bola zahrnutá do konkurzného, vyrovnacieho prípadne reštrukturalizačného alebo
obdobného konania. Z doručených dokladov môžu tiež vyplývať iné skutočnosti, ktorým právny
poriadok, ktorým sa riadi vystavujúca banka priznáva rovnaké alebo obdobné právne následky ako
je zaradenie pohľadávok do konkurzného, vyrovnacieho prípadne reštrukturalizačného alebo
obdobného konania. V prípade pochybností rozhoduje poisťovateľ.
2. Platobná nevôľa vystavujúcej banky:
Za poistnú udalosť sa považuje odmietnutie úhrady poistenej pohľadávky vystavujúcou bankou bez
existujúceho právneho dôvodu. Právnym dôvodom je napríklad spor medzi vystavujúcou bankou
a poisteným o povinnosti poisteného plniť na základe akreditívu. V prípade pochybností o právnom
dôvode rozhoduje poisťovateľ.
Poistený si môže uplatniť nárok na poistné plnenie, ak vystavujúca banka nezaplatila ani v lehote do
60 dní po stanovenom termíne úhrady a v prípade, že poisťovateľ obdržal o tejto skutočnosti
oznámenie poisteného o neprevedení úhrady plnenia na základe akreditívu od vystavujúcej banky
(vo forme stanovenej ako príloha k poistnej zmluve) spolu s prehlásením poisteného, že na
neplnenie zo strany vystavujúcej banky neexistuje právny dôvod. Povinnosť poisťovateľa plniť vzniká
po uplynutí 90 dní odo dňa obdržania oznámenia o poistnej udalosti vyššie uvedeným spôsobom.
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Časť B. Poistenie politických a iných nekomerčných rizík
Povinnosť poisťovateľa plniť vzniká po uplynutí lehoty 90 dní odo dňa, kedy poisťovateľ obdržal
oznámenie o neprevedení úhrady akreditívnych platieb od vystavujúcej banky (vo forme stanovenej ako
príloha k poistnej zmluve) z dôvodu, že preukázateľne nastala niektorá z nasledujúcich skutočností:
a)
bolo vydané administratívne rozhodnutie alebo legislatívne opatrenie alebo došlo k intervencii
orgánov cudzej krajiny, ktoré bez zavinenia vystavujúcej banky alebo bez jej podnetu
znemožní plnenie z akreditívu, alebo
b)
došlo k prijatiu akéhokoľvek opatrenia alebo rozhodnutia vlády krajiny poisťovateľa alebo
poisteného vrátane opatrení a rozhodnutí Európskych spoločenstiev, pokiaľ je krajina
poisteného členským štátom Európskej únie, týkajúceho sa obchodu medzi danou krajinou
a tretími krajinami, ktorého dôsledkom je znemožnenie prijatia plnenia z akreditívu, pokiaľ
účinky takéhoto opatrenia alebo rozhodnutia nie sú kryté iným spôsobom príslušnou vládou,
alebo
c)
vystavujúca banka má platobné ťažkosti vyvolané politickými udalosťami v krajine jej sídla ako
je najmä vojna, ozbrojený konflikt, revolúcia, povstanie, občianska vojna, občianske nepokoje,
generálny štrajk, vyvlastnenie, znárodnenie alebo iné obdobné štátne a administratívne
zásahy, alebo
d)
došlo k nemožnosti uskutočnenia alebo k zdržaniu prípadne k obmedzeniu prevodu alebo
konverzie platieb zo strany vystavujúcej banky v dôsledku vážnych ekonomických ťažkostí
krajiny jej sídla alebo krajiny, prostredníctvom ktorej majú byť uskutočnené platby, najmä
vyhlásenie jej platobnej neschopnosti, zavedenie moratória na platby alebo devízového režimu
znemožňujúceho konverziu domácej meny alebo inak obmedzujúceho transfer platieb
vystavujúcej banky do zahraničia alebo konverziu meny, alebo
e)
vyskytla sa prírodná katastrofa v krajine vystavujúcej banky, najmä rozsiahle zemetrasenie
alebo povodne a takáto prírodná katastrofa mala priamy vplyv nemožnosť plnenia zo strany
vystavujúcej banky.
X. Riziká vylúčené z poistenia
Z poistenia uzatvoreného na základe poistnej zmluvy a týchto podmienok poistenia nevzniká nárok na
poistné plnenie v nasledovných prípadoch:
a) v prípade vzniku akéhokoľvek sporu medzi poisteným a vystavujúcou bankou týkajúceho sa plnenia
z akreditívu alebo oprávnenosti poistenej pohľadávky a to až do okamihu konečného právoplatného
rozhodnutia takéhoto sporu v prospech poisteného, proti ktorému nebude možný žiadny riadny ani
mimoriadny opravný prostriedok; poisťovateľ môže rozhodnúť o vyplatení preddavku na poistné
plnenie alebo o vyplatení poistného plnenia, ak posúdi spor ako neoprávnený; alebo
b) v prípade vzniku škody, ktorá bola spôsobená poisteným, predovšetkým nesprávnym alebo
neoprávneným plnením z akreditívu; alebo
c) v prípade vzniku škody, ktorá vznikne nezaplatením dohodnutých alebo zákonných úrokov
z omeškania vystavujúcou bankou poistenému; alebo
d) v prípade vzniku škody spôsobenej zaplatením penále, náhrad škôd, zmluvných pokút alebo
ďalších platieb, ktoré majú sankčnú povahu v súvislosti s čerpaním akreditívu; alebo
e) v prípade, ak bola poistená pohľadávka popretá správcom konkurznej podstaty a nebola
správcom konkurznej podstaty dodatočne uznaná, alebo popretá pohľadávka nebola uznaná ani na
základe rozhodnutia súdu; pokiaľ k popretiu pohľadávky nedošlo na základe zjavne
diskriminačného rozhodnutia správcu konkurznej podstaty alebo súdu; v takom prípade bude
poisťovateľ postupovať analogicky podľa článku IX. Časť B. písm. a) podmienok poistenia.
V prípade pochybností rozhoduje poisťovateľ.

XI. Poistné plnenie
1. Okrem výskytu poistnej udalosti, je ďalšou podmienkou vzniku nároku poisteného na poistné plnenie
doručenie nasledovných dokladov poisťovateľovi, spolu s oznámením o poistnej udalosti, pričom
tieto doklady budú doručené vo forme stanovenej poisťovateľom:
a) doklady o zaplatení poistného,
b) kópiu platnej poistnej zmluvy,
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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 IX.
týchto podmienok poistenia.
3. Poisťovateľ poskytne náhradu len za takú majetkovú ujmu poisteného, ktorá prevyšuje 1.660 euro
a len do výšky krytej poistením.
4. Výška neuhradenej poistenej pohľadávky sa určí ako rozdiel medzi čiastkou, ktorá mala byť
poistenému uhradená vystavujúcou bankou v zmysle akreditívu a čiastkou, ktorú poistený od
vystavujúcej banky skutočne obdržal.
5. Výška neuhradenej poistenej pohľadávky podľa bodu 4 tohto článku sa znižuje o výšku vzájomných
započítateľných pohľadávok vystavujúcej banky a poisteného, ktorých oprávnenosť poistený uznal
alebo ktoré boli vystavujúcej banke právoplatne priznané v súdnom alebo rozhodcovskom konaní
a ďalej o všetky plnenia prijaté poisteným na úhradu alebo na krytie majetkovej ujmy z neuhradenej
poistenej pohľadávky pred dňom rozhodnutia o poistnom plnení poisťovateľom, pokiaľ tieto plnenia
priamo neznižujú neuhradenú čiastku poistenej pohľadávky. Poistený je povinný informovať
poisťovateľa o všetkých uznaných alebo priznaných pohľadávkach vystavujúcej banky.
6. Výsledná suma poistného plnenia sa stanoví ako rozdiel neuhradenej poistenej pohľadávky určenej
v zmysle bodu 4 tohto článku, sumy zníženia v zmysle bodu 5 tohto článku a sumy spoluúčasti.
7. Poisťovateľ je oprávnený overovať správnosť dokumentov, podkladov, prehlásení a údajov
predložených poisteným, najmä údajov týkajúcich sa poisteného akreditívu, pričom je povinný
dodržiavať predpisy o ochrane údajov a informácií platné pre poisťovateľa a o ochrane obchodného
tajomstva.
8. 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.
9. 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.
10. Poisťovateľ je oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie:
a) ak poistený porušil povinnosti voči poisťovateľovi stanovené v poistnej zmluve, v týchto
podmienkach 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, alebo
b) ak poistený vedome porušil povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy a týchto podmienok
poistenia s úmyslom získať bezdôvodné obohatenie, alebo
c) ak poistený alebo osoba za neho konajúca porušila podmienky akreditívu (najmä ak nesprávne
alebo neoprávnene plnila z akreditívu) alebo porušila právne predpisy, ktorými sa akreditív riadi,
alebo právne predpisy krajiny, prostredníctvom ktorej bola, poprípade mala byť uskutočnená
platba, alebo
d) ak aplikácia akéhokoľvek ustanovenia akreditívu alebo súvisiacej dokumentácie obmedzuje
práva poisteného alebo možnosť ich uplatnenia a vymáhania, alebo
e) ak následná dohoda medzi poisteným a vystavujúcou bankou po dátume potvrdenia akreditívu
bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovateľa zabraňuje, zdržuje alebo obmedzuje
úhradu pohľadávky.
V prípade pochybností rozhoduje poisťovateľ.
11. 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.
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XII. 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 a ak je súčasne oprávnenou osobou,
b) s predchádzajúcim písomným súhlasom poisťovateľa postúpiť poistenú pohľadávku na tretiu
osobu, zriadiť k nej záložné právo alebo ju inak zaťažiť,
c) 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,
d) na výplatu poistného plnenia najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa vydania rozhodnutia
o poistnom plnení,
e) 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,
f) 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) postupovať pri potvrdení akreditívu a plnení záväzkov z toho vyplývajúcich s príslušnou odbornou
starostlivosťou, dodržiavajúc pravidlá obozretného podnikania pri zohľadnení medzinárodných
obchodných zvyklostí a dbať na splnenie podmienok z akreditívu vývozcom,
d) neodkladne informovať poisťovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré sa stanú poistenému známe
a u ktorých môže s príslušnou odbornou starostlivosťou predpokladať, že môžu viesť k vzniku
poistnej udalosti alebo zvýšeniu jej rozsahu alebo že môžu mať negatívny vplyv na záväzky
poisťovateľa vyplývajúce z poistenia,
e) zaslať vystavujúcej banke v prípade nezaplatenia poistenej pohľadávky najneskôr do 5
pracovných dní odo dňa jej splatnosti písomnú upomienku a o nezaplatení poistenej pohľadávky
neodkladne informovať poisťovateľa,
f) poskytovať poisťovateľovi pravdivé a presné informácie o svojej ekonomickej situácii a právnom
statuse, a to aj bez predchádzajúcej výzvy poisťovateľa, najmä (i) doručiť poisťovateľovi po
skončení účtovného obdobia svoju individuálnu a/alebo konsolidovanú ročnú účtovnú závierku
overenú nezávislým audítorom a doručiť také finančné údaje, ktoré môže poisťovateľ
odôvodnene požadovať pre zhodnotenie rizikovosti poistenia, (ii) bez zbytočného omeškania
informovať poisťovateľa o závažných okolnostiach a udalostiach, ktoré by mohli mať, podstatne
nepriaznivý dopad na jeho podnikanie, finančnú situáciu, reputáciu alebo právny status
poisteného a (iii) informovať poisťovateľa o podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu prípadne
o začatí reštrukturalizačného konania v súvislosti s majetkom poisteného,
g) na požiadanie poisťovateľa poskytnúť také informácie, ktoré môže poisťovateľ oprávnene
požadovať za účelom plnenia svojich povinností vyplývajúcich z pravidiel obozretného podnikania
v zmysle platných právnych predpisov,
h) poskytovať poisťovateľovi všetky jemu dostupné informácie o ekonomickej a finančnej situácii
a právnom statuse vystavujúcej banky, a to aj bez predchádzajúcej výzvy poisťovateľa,
i) neodkladne oboznamovať poisťovateľa so všetkými zmenami a okolnosťami, ktoré sa vzťahujú
na dohodnuté poistenie a môžu viesť k vzniku poistnej udalosti,
j) 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 na základe dohodnutého postupu pri vymáhaní splatnej pohľadávky urobiť nevyhnutné kroky
voči vystavujúcej banke alebo tretej osobe s predchádzajúcim súhlasom poisťovateľa,
k) 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 poistené pohľadávky,
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l)
m)

n)
o)
p)

q)

r)

akúkoľvek zmenu podmienok akreditívu alebo súvisiacich dokumentov písomne odsúhlasiť
s poisťovateľom pred tým ako dôjde k jej účinnosti,
oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovateľovi v dohodnutej forme, že nastala skutočnosť
rozhodujúca pre vznik poistnej udalosti, a predložiť potrebné doklady podľa podmienok poistenia
a ďalšie doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada,
neuzatvoriť s inou poisťovňou súbežné poistenie dohodnuté na ten istý predmet poistenia,
majetkovo sa podieľať na poistenom riziku v rozsahu dohodnutej spoluúčasti a nedohodnúť na
spoluúčasť ďalšie poistenie,
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 X. týchto podmienok poistenia,
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,
v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok vystavujúcej banky prihlásiť poistené pohľadávky do
konkurzného konania; rovnako platí táto povinnosť aj pri začatí obdobného konania podľa
príslušnej jurisdikcie v zmysle článku IX. Časť A bod 1 týchto podmienok poistenia.

3. Poisťovateľ má najmä právo:
a) na úhradu poistného za celé obdobie trvania poistenia v zmysle článku VII. podmienok poistenia,
b) požadovať od poisteného predloženie akreditívu a súvisiacej dokumentácie a vyhotoviť si
z týchto dokumentov kópie; poisťovateľ však nemá povinnosť upozorniť poisteného na prípadné
nedostatky v texte akreditívu a nezodpovedá za obsah a formu týchto dokumentov,
c) zvýšiť výšku poistnej sadzby a spoluúčasti v prípade, že došlo k zmene akreditívu 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 vystavujúcej banke alebo 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) po vyplatení poistného plnenia poistenému a nadobudnutí účinnosti postúpenia časti pohľadávky
uplatniť nárok voči vystavujúcej banke alebo voči osobe, na ktorú vystavujúca banka previedla
svoje záväzky,
i) odmietnuť poskytnúť poistné plnenie v prípade, ak vznikne majetková ujma, ktorá bola
spôsobená poisteným, najmä nesprávnym alebo neoprávneným plnením z akreditívu,
j) previesť práva z poistnej zmluvy na iného poisťovateľa na základe predchádzajúceho písomného
súhlasu poisteného,
k) znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v zmysle článku XI. týchto podmienok.
4. Poisťovateľ je povinný:
a) po oznámení poistnej udalosti v zmysle článku IX. týchto podmienok poistenia vykonať bez
zbytočného odkladu šetrenie spojené so zistením rozsahu škody a výsledky tohto šetrenia
prerokovať s poisteným,
b) do 14 dní po skončení šetrenia vydať rozhodnutie o poistnom plnení,
c) v prípade, že toto šetrenie nemôže byť ukončené do 90 dní od vzniku poistnej udalosti, poskytnúť
poistenému na písomné požiadanie primeraný preddavok na poistné plnenie,
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.
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XIII. Zánik poistenia
Okrem prípadov uvedených v Občianskom zákonníku, ostatných platných právnych predpisoch, poistnej
zmluve a v týchto podmienkach poistenia, poistenie ďalej zaniká dňom
a) úplného uhradenia akreditívu vystavujúcou bankou poistenému, alebo
b) uplynutia doby platnosti akreditívu, alebo
c) zrušenia akreditívu vystavujúcou bankou, alebo
d) rozhodnutia poisťovateľa o poistnom plnení za poslednú poistenú pohľadávku, v prípade vzniku
poistnej udalosti, alebo
e) prevodu práv vyplývajúcich z poistenia akreditívu na tretiu osobu bez súhlasu poisťovateľa, alebo
f) ak poistený postúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovateľa pohľadávku, alebo
g) odňatia licencie alebo iného oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti poistenému,
alebo
h) zániku poisteného.
XIV. 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 odmietne 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.

XV. 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.

XVI. Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa Podmienky pre poistenie potvrdeného neodvolateľného dokumentárneho akreditívu L zo dňa
21.11.2007.
XVII. Záverečné ustanovenia
1.

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