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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 poistenia, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, poistenie rizika oprávneného a neoprávneného použitia
bankovej záruky vystavenej v súvislosti s podmienkami získania alebo plnenia vývozného kontraktu.

II. Vymedzenie pojmov
Poisťovateľ - Exportno-importná banka Slovenskej republiky.
Poistený – banka so sídlom na území alebo mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vystavila
bankovú záruku za záväzky príkazcu.
Príkazca – slovenský vývozca so sídlom alebo bydliskom a miestom podnikania na území Slovenskej
republiky vrátane 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, za ktorého poistený vystavuje bankovú záruku.
Beneficient – zahraničná osoba, v prospech ktorej je záruka vystavená (spravidla zahraničný kupujúci
alebo vypisovateľ súťaže), resp. osoba, ktorú beneficient poveril výkonom svojich práv vyplývajúcich
z bankovej záruky (obvykle banka alebo iná finančná inštitúcia).
Zahraničný kupujúci - právnická osoba so sídlom alebo fyzická osoba s trvalým pobytom mimo
územia Slovenskej republiky, ktorá má uzatvorený alebo uzatvorí s vývozcom vývozný kontrakt.
Poistná zmluva - zmluva uzatvorená medzi poisťovateľom a poisteným a podpísaná príkazcom, ktorej
predmetom je poistenie proti riziku strát spôsobených oprávneným alebo neoprávneným použitím
bankovej záruky vystavenej v súvislosti s podmienkami získania alebo plnenia vývozného kontraktu.
Banková záruka – písomné vyhlásenie banky v záručnej listine, že uspokojí beneficienta do výšky
určitej peňažnej čiastky podľa obsahu a podmienok záručnej listiny v prípade nesplnenia záväzku
príkazcu súvisiaceho s vývozom (ďalej len „záruka“). Poistenie podľa týchto Podmienok poistenia sa
vzťahuje na nasledujúce typy záruk:
a) záruka za ponuku („bid bond“, „vádium“, „provisional guarantee“) – záväzok poisteného uhradiť za
príkazcu stanovenú sumu v prípade, ak príkazca nedodrží podmienky ponuky pri uzatváraní
vývozného kontraktu alebo neuzatvorí vývozný kontrakt napriek tomu, že jeho ponuka bola v súťaži
vybraná,
b) záruka za platbu vopred („advance payment guarantee“) – záväzok poisteného, že vráti
beneficientovi poskytnutú akontáciu (platbu vopred) alebo jej časť v prípade, ak vývozca nesplní
podmienky vývozného kontraktu predovšetkým z kvantitatívneho hľadiska,
c) záruka za dobré vykonanie kontraktu („performance bond“, „kaučná záruka“) – záväzok poisteného
uhradiť za príkazcu stanovenú sumu v prípade, ak príkazca nesplní podmienky vývozného
kontraktu, predovšetkým z hľadiska dodržania termínov dodávok, kvality a výkonových parametrov.
Ručenie sa obvykle vzťahuje na obdobie do kvalitatívneho prevzatia, resp. môže kryť aj celú dobu
platnosti technickej záruky za zariadenie,
d) iný druh záruky (napr. „retention money bond“) – poistná zmluva môže stanoviť aj iný druh záruky
poisteného za záväzky príkazcu voči beneficientovi, ktorá súvisí s plnením dodávateľských
povinností vyplývajúcich z vývozného kontraktu.
Vývozný kontrakt – kontrakt o dodávke tovaru a/ alebo služieb uzatvorený medzi slovenským
vývozcom tovaru a/alebo služieb (príkazcom) a zahraničným kupujúcim, na splnenie ktorého vystavuje
poistený záruku. Tento kontrakt musí hlavne upraviť práva a povinnosti zmluvných strán vrátane
prechodu týchto práv a povinností, platobné podmienky, resp. spôsob financovania.
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Poistná hodnota (hodnota záruky) - suma dohodnutá v poistnej zmluve, ktorá predstavuje hornú
hranicu poistného plnenia. Poistná hodnota nezahŕňa výdavky za vystavenie záruky, výdavky spojené
s nadväzujúcim vývozným úverom alebo iným poistením alebo financovaním (napr. poistné za poistený
nadväzujúci vývozný úver, bankové a iné poplatky), ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Spoluúčasť - podiel, ktorým sa poistený zúčastňuje na poistnej udalosti. Poistenému nie je dovolené
dohodnúť na tento podiel iný druh poistenia.
Poistné – suma zaplatená poisteným poisťovateľovi za poistenie záruky.
Čakacia doba – doba, po uplynutí ktorej poistený má právo požiadať poisťovateľa o poistné plnenie
a poisťovateľ je povinný v prípade vzniku nároku poisteného na poistné plnenie plniť spôsobom
určeným v poistnej zmluve.

III. Základné podmienky
1.

Predmetom poistenia je záruka vystavená v súvislosti s podmienkami získania alebo plnenia
vývozného kontraktu.

2.

Jednoznačná povinnosť príkazcu poskytnúť beneficientovi záruku podľa podmienok vývozného
kontraktu alebo podmienok súťaže.

3.

Hodnota vystavenej záruky nepresahuje obvyklý percentuálny podiel z kúpnej ceny rešpektovaný
medzinárodnými obchodnými zvyklosťami pre jednotlivé typy záruk.

4.

Záruka nie je v rozpore s medzinárodnými obchodnými zvyklosťami. Pokiaľ sa odvoláva na jednotné
pravidlá vydané Medzinárodnou obchodnou komorou pre jednotlivé typy záruk, nesmie byť s nimi
v rozpore.

5.

V poistnej zmluve môže byť dohodnuté, že poisťovateľ vyplatí poistné plnenie tretej osobe.

6.

Poisťovateľ má právo odmietnuť poistenie záruky za dobré vykonanie kontraktu v prípade dôvodného
podozrenia, že príkazca alebo osoba konajúca v mene príkazcu pri dohodnutí vývozného kontraktu
1
porušil ustanovenie osobitného zákona ).

IV. Poistná zmluva
1.

Poistná zmluva musí mať písomnú formu. Podpisuje ju poisťovateľ, poistený a príkazca a je
záväzná pre všetky zmluvné strany. Poistná zmluva uvádza beneficienta záruky v súlade so
znením záruky.

2.

Poistná zmluva obsahuje najmä: rozsah poisteného rizika, poistnú hodnotu, poistnú sadzbu,
výšku poistného a výšku spoluúčasti poisteného na poistnej udalosti. Výška poistného závisí od
rozsahu poisteného rizika, vyhodnotenia charakteru a rizikovosti beneficienta a príkazcu,
hodnotenia rizikovosti krajiny súvisiacej s plnením vývozného kontraktu, podmienok súťaže,
druhu záruky. Poistený uhradí poisťovateľovi poistné jednorazovo vopred.

3.

V poistnej zmluve je dohodnutá mena, spravidla mena, v ktorej je vystavená záruka, a ktorá je
základom pre výpočet vzájomných peňažných záväzkov poisteného a poisťovateľa.

4.

Poistné, poplatky za poskytnutie prísľubu poistenia a prípadné ďalšie peňažné záväzky uvedené
v poistnej zmluve zaplatí poistený na základe faktúry vystavenej poisťovateľom v lehote jej
splatnosti v mene euro nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Pri prepočte z cudzej meny sa
použije kurz dohodnutý v poistnej zmluve, inak kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“ )
platný v posledný pracovný deň pred podpisom poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa.

5.

Poistná zmluva stanoví hlavne začiatok poistenia, dobu trvania a spôsob zániku poistenia
v nadväznosti na podmienky záruky, súťaže a vývozného kontraktu.

1

) § 160 a násl. zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon a § 49 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
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6.

Poistná zmluva vstupuje do platnosti dňom podpísania všetkými zmluvnými
(poisťovateľom, poisteným a príkazcom) a nadobúda účinnosť dňom uvedeným
zmluve, najskôr však dňom zaplatenia poistného na účet poisťovateľa. Príkazca svojím
uznáva svoje práva a povinnosti a berie na vedomie možnosti postihu v prípade,
čerpanie záruky zmysle kapitoly XI.

7.

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.

8.

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.

9.

Poisťovateľ môže s písomným súhlasom poisteného a poistený môže s písomným súhlasom
poisťovateľa previesť práva a povinnosti z poistnej zmluvy na tretiu stranu.

stranami
v poistnej
podpisom
že zaviní

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 rezervovanie poistnej kapacity pre následné poistenie záruky. Prísľub poistenia stanoví
budúcu poistnú hodnotu, poistnú sadzbu, rozsah spoluúčasti poisteného a lehotu, v ktorej bude
poistná zmluva uzatvorená.

2.

Prísľub poistenia obsahuje podmienky, za ktorých bude uzatvorená poistná zmluva vrátane
podmienok a dĺžky jeho platnosti a účinnosti.

3.

Prísľub poistenia sa poskytuje spravidla na dobu 3 mesiacov. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť
na predĺžení tejto doby, najviac však na dobu 6 mesiacov.

4.

Prísľub poistenia vstupuje do platnosti dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami
a nadobúda účinnosť dňom zaplatenia poplatku za poskytnutie prísľubu.

5.

Žiadateľ o prísľub poistenia je povinný zaplatiť poplatok za rezervovanie zdrojov krytia poistenia,
ako aj poplatok za analýzu zahraničného rizika podľa cenníka platného v čase podania žiadosti, v
lehote splatnosti faktúry vystavenej poisťovateľom. Povinnosť a spôsob platenia poplatkov môžu
byť v prísľube poistenia dohodnuté inak.

6.

Poisťovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvoriť poistnú zmluvu hlavne v prípade výrazných
zmien podmienok vývozného kontraktu alebo podmienok súťaže počas lehoty platnosti prísľubu
poistenia, výrazného zhoršenia finančnej situácie žiadateľa o poistenie, príkazcu alebo
beneficienta alebo výrazného zhoršenia zahraničného rizika súvisiaceho s plnením vývozného
kontraktu.

7.

Poisťovateľ môže s písomným súhlasom poisteného a poistený môže s písomným súhlasom
poisťovateľa previesť práva a povinnosti z prísľubu poistenia na tretiu stranu.
VI. Poistná udalosť

Poistnou udalosťou je majetková ujma, ktorá poistenému vznikla úplným alebo čiastočným čerpaním
záruky zo strany beneficienta v dôsledku niektorej zo skutočností rozhodujúcich pre vznik poistnej
udalosti uvedených v kapitole VII.

VII. Rozsah poistenia
Povinnosť poisťovateľa plniť vzniká, ak preukázateľne nastane poistná udalosť uvedená v kapitole VI. v
dôsledku niektorej z nasledujúcich skutočností:
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Časť A. Neoprávnené čerpanie zo záruky
1.

neoprávnené čerpanie zo záruky beneficientom bez porušenia povinností príkazcu, ktoré mu
vyplývajú z vývozného kontraktu alebo podmienok súťaže,

2.

politické a iné nekomerčné riziká, t. j. riziká vyplývajúce z politických udalostí a administratívnych
opatrení v krajine sídla beneficienta, alebo v tretej krajine, ktoré majú z hľadiska príkazcu a
beneficienta povahu vyššej moci a spôsobili neoprávnené čerpanie zo záruky. Ide o také
čerpanie záruky, ktoré bolo spôsobené niektorou z nasledujúcich skutočností:
a)
b)
c)
d)

e)

politické udalosti v krajine sídla beneficienta, ako je vojna, občianska vojna, jadrový incident,
revolúcia, povstanie, občianske nepokoje, štrajky , teroristické útoky a pod.,
administratívne rozhodnutia orgánov štátu beneficienta,
administratívne a politické opatrenia v tretích krajinách, prostredníctvom ktorých sa realizuje
vývozný kontrakt, resp. súťaž,
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,
prírodné katastrofy, v dôsledku ktorých došlo k znemožneniu splnenia vývozného kontraktu
alebo podmienok súťaže.

Časť B. Oprávnené čerpanie zo záruky
1.

Oprávnené čerpanie zo záruky je čerpanie z dôvodu, že príkazca nesplnil podmienky vývozného
kontraktu, resp. súťaže. Z poistenia proti oprávnenému čerpaniu zo záruky je vylúčené čerpanie
zo záruky v kapitole VIII. bod 1.

2.

Poistenie tohto rizika je fakultatívne a poisťovateľ o ňom rozhodne na základe posúdenia
vývozného prípadu a preukázaných schopností príkazcu splniť záväzky vyplývajúce z vývozného
kontraktu alebo z podmienok súťaže.
VIII. Riziká vylúčené z poistenia

Z poistenia dohodnutého podľa týchto podmienok poistenia nevzniká nárok na poistné plnenie za
majetkovú ujmu, ktorá vznikla:
1.

V prípade oprávneného čerpania zo záruky a to:
.1
svojvoľným rozhodnutím poisteného bez objektívnych ekonomických dôvodov, čoho
vedomým priamym dôsledkom je, že príkazca nesplnil vývozný kontrakt alebo nesplnil
podmienky súťaže,
.1
zrušením vývozného kontraktu beneficientom pred ukončením jeho plnenia,
1.
vecnými alebo právnymi chybami v znení poistenej záruky spôsobených poisteným.

2.

Pokiaľ dôjde bez predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa k prevodu práv vyplývajúcich zo
záruky na tretiu osobu.

3.

Ak bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovateľa sa počas trvania poistenia stanú
poistený a príkazca ekonomicky alebo personálne prepojenými osobami, keď sa jedna osoba
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 imania príslušnej osoby.

IX. Vznik práva na poistné plnenie
Ak nastane poistná udalosť v dôsledku čerpania záruky z dôvodov uvedených v kapitole VII. časť A –
Neoprávnené čerpanie zo záruky a časť B – Oprávnené čerpanie zo záruky, právo na poistné plnenie
vzniká po uplynutí čakacej doby 90 dní odo dňa, kedy poisťovateľ obdržal oznámenie poisteného na
predpísanom tlačive vrátane stanovených príloh, že nastala niektorá zo skutočností rozhodujúcich pre
vznik poistnej udalosti.
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X. Poistné plnenie
1.

Poistné plnenie žiada poistený bez zbytočného odkladu spôsobom určeným poisťovateľom v
poistnej zmluve. Poistený spolu s oznámením poistnej udalosti, ktoré podá formou predpísanou
poisťovateľom, ďalej predloží:
a) doklady o zaplatení poistného,
b) platnú poistnú zmluvu,
c) poisťovateľom požadovanú dokumentáciu o rozsahu majetkovej ujmy a skutočnostiach,
ktoré ju spôsobili a opatreniach, ktoré poistený podnikol, aby zabránil škode alebo ju znížil.

2.

Právo na poistné plnenie vzniká, ak majetková ujma poisteného je vyššia ako 1. 660 euro, ak nie
je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

3.

Majetková ujma predstavuje sumu, ktorá bola čerpaná beneficientom z poistenej záruky. Táto
suma zároveň nepresahuje poistnú hodnotu definovanú v týchto podmienkach poistenia.

4.

Poistné plnenie je rozdielom majetkovej ujmy a spoluúčasti poisteného dohodnutej v poistnej
zmluve.

5.

Poistený sa podieľa na každom poistnom plnení v rozsahu dohodnutom v poistnej zmluve,
najmenej však 5% v prípadoch neoprávneného čerpania zo záruky. V prípade oprávneného
čerpania zo záruky za ponuku, záruky za platbu vopred a iného druhu záruky pokiaľ nemá
charakter záruky za dobré vykonanie kontraktu je spoluúčasť poisteného najmenej 10%, pri
záruke za dobré vykonanie kontraktu najmenej 20%.

6.

Poisťovateľ je oprávnený overiť si u poisteného pravdivosť a presnosť dokladov a všetkých
údajov a informácií predložených poisteným pri dodržaní všeobecne záväzných predpisov
o bankovom a obchodnom tajomstve.

7.

Ak by vedomé porušenie povinností uvedených v kapitole XII. malo vplyv na vznik alebo rast
následkov poistnej udalosti, prípadne by znemožnilo predložiť dôkaz o tom, že ide o poistnú
udalosť v zmysle týchto podmienok poistenia, poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie úmerne
znížiť alebo odmietnuť.

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. Poistné
plnenie po ukončení šetrenia poistnej udalosti je splatné najneskôr do 15 dní odo dňa vydania
rozhodnutia o poistnom plnení. Platba sa vykoná bankovým prevodom na účet poisteného.

9.

V prípade sporu medzi príkazcom a beneficientom o dodržaní podmienok vývozného kontraktu
alebo podmienok súťaže a o oprávnenosti inkasa poistenej záruky vyplatí poisťovateľ poistné
plnenie poistenému a v prípade, že šetrenie poisťovateľa preukáže oprávnenosť tohto čerpania,
poisťovateľ uplatní voči príkazcovi postih podľa kapitoly XI. bod 3.

10.

Ak poistený neoznámi písomne poisťovateľovi vznik poistnej udalosti v zmysle poistnej zmluvy
a týchto podmienok poistenia napriek tomu, že o poistnej udalosti vedel, právo poisteného na
poistné plnenie zanikne uplynutím lehoty šesť mesiacov od dátumu čerpania záruky z príčin
podľa kapitoly VII. časť A a časť B.

11.

Pokiaľ sa po výplate poistného plnenia preukáže skutočnosť zakladajúca inú príčinu vzniku
poistnej udalosti v súlade s kapitolou VII. časť A a časť B, než aká viedla k priznaniu nároku na
poistné plnenie, dôjde medzi poisteným a poisťovateľom k vyrovnaniu príslušnej spoluúčasti,
pokiaľ táto skutočnosť nezakladá nárok poisťovateľa na vrátenie poistného plnenia v súlade s
kapitolou XIII. bod 1 písmeno g).

12.

Pre účely zistenia výšky poistného plnenia sa ako základ stanoví čiastka, ktorá bola čerpaná
beneficientom z poistenej záruky, znížená o všetky plnenia prijaté poisteným na úhradu alebo
na krytie čerpanej čiastky pred dňom rozhodnutia o poistnom plnení, pokiaľ tieto plnenia priamo
neznižujú čiastku čerpanú zo záruky. Predmetom poistenia nie je ušlý zisk poisteného.
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13.

Čerpanie zo záruky sa podľa bodu 12 tejto kapitoly znižuje o výšku vzájomných pohľadávok
beneficienta voči poistenému, oprávnenosť ktorých poistený uznal alebo, ktoré boli beneficientovi
priznané v súdnom či rozhodcovskom konaní ,ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

14.

Poistné plnenie sa stanoví vo výške čerpania zo záruky stanovenej podľa bodu 12 tejto kapitoly
a znížené podľa bodu 13 tejto kapitoly a ďalej znížené o výšku dohodnutej spoluúčasti
poisteného.

XI. Povinnosti príkazcu
1.

V prípade čerpania záruky beneficientom je príkazca povinný:
.1
poskytnúť poisťovateľovi stanovisko k dôvodom a oprávnenosti čerpania záruky a doložiť ho
príslušnou dokumentáciou na vyžiadanie poisťovateľa,
.1
v prípade neoprávneného čerpania uskutočňovať podľa pokynov poisťovateľa všetky
nevyhnutné kroky voči beneficientovi, prípadne tretej osobe, ktorá čerpanie záruky spôsobila,
vedúce k spätnému vymoženiu čerpanej čiastky,
,
na žiadosť poisťovateľa podniknúť voči beneficientovi právne kroky vedúce k preukázaniu
neoprávnenosti čerpania záruky a povinnosti beneficienta vrátiť čerpanú čiastku.

2.

V prípade oprávneného čerpania záruky sa príkazca zaväzuje uhradiť poistenému celé plnenie
zo záruky poskytnuté poisteným a náklady, ktoré poistenému vznikli v súvislosti s čerpaním
záruky beneficientom.

3.

Po zaplatení poistného plnenia poistenému uplatní poisťovateľ v prípade oprávneného čerpania
záruky postih za spôsobenú majetkovú ujmu voči príkazcovi alebo jeho právnemu nástupcovi
alebo voči osobe, na ktorú príkazca previedol svoje práva a záväzky z vývozného kontraktu.
Právo poisťovateľa na postih voči príkazcovi sa riadi písomným prehlásením príkazcu o práve
spätného postihu zo strany poisťovateľa a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Postih sa uplatní
predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:
a) nedodržanie podmienok súťaže neuzatvorením vývozného kontraktu napriek tomu, že
ponuka bola v súťaži úspešná,
b) chybná technická a finančná koncepcia vývozného kontraktu, chybné ocenenie nákladov
spojených s jeho realizáciou,
c) nedodržanie podmienok vývozného kontraktu zo strany príkazcu, najmä nedodržanie
dodacej lehoty, druhu, množstva a kvality vyvážaného tovaru a/alebo služieb, nedodržanie
výkonových parametrov dodaného výrobku alebo zariadenia, nesplnenie podmienok záruky
za dodané výrobky,
d) prijatie takých podmienok vývozného kontraktu, ktoré sa výrazne odlišujú od
medzinárodných zvyklostí a znamenajú mimoriadne obmedzenie práv príkazcu v prípade
poistnej udalosti, napr. neobvyklý postih, neopodstatnená možnosť odstúpenia od
vývozného kontraktu zo strany beneficienta,
e) u poistenej záruky za dobré vykonanie kontraktu pri porušení noriem a zvyklostí
medzinárodného práva týkajúcich sa podplácania zahraničných verejných činiteľov
2
v medzinárodných podnikateľských transakciách, ktorými je Slovenská republika viazaná ),
f)
v prípade neoprávneného čerpania záruky beneficientom, ak nepodá príkazca návrh na
zahájenie súdneho alebo iného konania proti beneficientovi o zaplatení čiastky vo výške
zodpovedajúcej neoprávnenému čerpaniu zo záruky.

4.

Ustanovenie o postihu príkazcu žiadnym spôsobom neobmedzuje práva voči príkazcovi, ktoré na
poisťovateľa prešli alebo mu boli prevedené poisteným v súvislosti s výplatou poistného
plnenia.

2

) Napr. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 318/1999 Z. z. Dohovor o boji s
podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách.
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XII. Práva a povinnosti poisteného
1.

Poistený má právo:
a) na poistné plnenie v súlade s týmito podmienkami poistenia a poistnou zmluvou,
b) s predchádzajúcim písomným súhlasom poisťovateľa postúpiť poistené pohľadávky na tretiu
osobu, zriadiť zástavné právo k poisteným pohľadávkam alebo tieto pohľadávky iným
spôsobom zabezpečiť,
c) požadovať, aby poisťovateľ vykonal bez zbytočného odkladu šetrenie potrebné na zistenie
rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť, uviedol výsledky šetrenia v Rozhodnutí o poistnom
plnení a oboznámil poisteného s jeho obsahom.

2.

Poistený je povinný:
postupovať pri vystavení záruky starostlivo a obozretne zohľadňujúc medzinárodné pravidlá
pre záruky,
.2
dohodnúť s príkazcom spôsob predkladania príslušných dokladov za účelom kontroly
plnenia vývozného kontraktu, resp. plnenia súťaže; poisťovateľ pritom nezodpovedá za
obsah a formu týchto zmlúv a dokumentov,
2.
zaplatiť poistné a ďalšie poplatky vo výške a termínoch dohodnutých v poistnej zmluve,
.2
vykonávať bez zbytočného odkladu všetky nevyhnutné opatrenia na zabránenie vzniku
poistnej udalosti, ako aj na jej rozšírenie,
.2
bez zbytočného odkladu informovať poisťovateľa o všetkých požiadavkách beneficienta na
zmeny vývozného kontraktu, resp. súťaže, ktoré by mohli mať vplyv na čerpanie z poistenej
záruky,
2.
poskytovať poisťovateľovi pravdivé a presné informácie o svojej hospodárskej situácii a
právnej forme, hospodárskej situácii a právnej forme príkazcu a informovať ho neodkladne
o ich zmenách, a to aj bez výzvy poisťovateľa,
.2
neodkladne oboznamovať poisťovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré môžu viesť k vzniku
poistnej udalosti, alebo zvýšeniu jej rozsahu, alebo môžu ovplyvniť záväzky poisťovateľa
vyplývajúce z poistnej zmluvy,
.2
neodkladne informovať poisťovateľa o všetkých závažných, jemu známych skutočnostiach
a zmenách, ktoré sa vzťahujú k poisteniu,
.2
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu zistenia, písomne
oznámiť poisťovateľovi vznik poistnej udalosti alebo jej hrozby,
.2
koordinovať s poisťovateľom svoj postup za účelom odvrátenia hrozby poistnej udalosti
alebo zmiernenia jej následkov a vykonávať všetky kroky voči beneficientovi alebo
príkazcovi len s predchádzajúcim súhlasom poisťovateľa,
Þ
najneskôr v deň vyplatenia poistného plnenia postúpiť poisťovateľovi práva voči príkazcovi
v súvislosti so zárukou, na ktorú poisťovateľ poskytol poistné plnenie,
Þ
vrátiť poisťovateľovi už vyplatené poistné plnenie, ak znemožnil uplatnenie práv
postúpených poisťovateľovi alebo ich postúpenie poisťovateľovi odmietol alebo neumožnil
poisťovateľovi ich riadne uplatnenie alebo znemožnil dobytnosť pohľadávok, za ktoré
poisťovateľ vyplatil poistné plnenie,
,
vydať záruku zodpovedajúcu podmienkam vývozného kontraktu, resp. súťaže,
,
pri poistení oprávneného čerpania zo záruky uviesť ako podmienku čerpania záruky
v záručnej listine povinnosť beneficienta predložiť písomné prehlásenie o platnosti
vývozného kontraktu a o dôvode čerpania záruky, v prípade záruky za ponuku prehlásenie
beneficienta, že príkazca neuzatvoril vývozný kontrakt, resp. nesplnil podmienky ponuky,
ktorá bola v súťaži vybraná; ďalšie podrobnosti môžu byť upravené v poistnej zmluve,
ô
overiť reálnosť a ziskovosť kalkulácie nákladov na realizáciu vývozného kontraktu
a zabezpečenie dostatočného rozsahu zdrojov na financovanie výroby na vývoz, prípadne
overiť i ďalšie riziká spojené s realizáciou vývozného kontraktu, pokiaľ si to poisťovateľ
vyžiada,
,
pri poistení záruky za platbu vopred kontrolovať účelovosť čerpania a využitia platby vopred
príkazcom,
ô,
uzatvoriť súčasne s výplatou poistného plnenia na návrh poisťovateľa zmluvu o postúpení
pohľadávky, za ktorú poisťovateľ poskytne poistné plnenie,
ô,
vrátiť poisťovateľovi poistné plnenie, pokiaľ bolo vyplatené bez toho, aby poistenému vznikol
nárok na výplatu poistného plnenia alebo tento nárok dodatočne pominul,
.2
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1
3.

vrátiť poisťovateľovi vyplatené poistné plnenie a náhradu škody, ktorá mu vznikla v prípade,
že plnenie bolo poskytnuté na základe neúplných alebo nepravdivých informácií.

Poistený nesmie bez predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa:
.3
dohodnúť s beneficientom zmenu podmienok záruky,
.3
postúpiť nároky plynúce z poistnej zmluvy tretej osobe.
XIII. Práva a povinnosti poisťovateľa

1.

Poisťovateľ má najmä právo:
.1
na poistné 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, ak nie
je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
.1
za účelom kontroly plnenia vývozného kontraktu, resp. plnenia podmienok súťaže dohodnúť
s príkazcom spôsob predkladania príslušných dokladov, ktoré tieto skutočnosti dokumentujú;
poisťovateľ pritom nezodpovedá za obsah a formu týchto zmlúv a dokumentov,
1.
overiť si pravdivosť a presnosť predložených dokladov a všetkých údajov a informácií
uvádzaných poisteným pri rešpektovaní všeobecne záväzných predpisov o bankovom
a obchodnom tajomstve,
ôô požadovať od poisteného riadne uplatnenie nárokov voči beneficientovi, príkazcovi alebo
tretím osobám,
ôô požadovať od príkazcu riadne uplatnenie nárokov voči beneficientovi alebo tretím osobám,
ôô znížiť poistné plnenie, ak poistený vedome porušil povinnosti vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom poistenia, z poistnej zmluvy a z
týchto podmienok 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,
z
uplatniť voči poistenému nárok na vrátenie vyplateného poistného plnenia a náhradu škody,
ktorá vznikla poisťovateľovi v prípade, že poistné plnenie bolo poskytnuté na základe
nepravdivých informácií alebo bez skutočného nároku na výplatu poistného plnenia alebo
tento nárok dodatočne pominul,
z
vypovedať poistnú zmluvu ak:
poistenému bola odňatá banková licencia, bola naňho uvalená nútená správa, na
majetok poisteného bolo vyhlásené konkurzné konanie alebo návrh na vyhlásenie
konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku alebo došlo
k povoleniu vyrovnania súdom,
tak stanoví poistná zmluva,
tak stanoví občiansky zákonník alebo ďalšie právne predpisy.

2.

Poisťovateľ je povinný:
,
na základe oznámenia poistnej udalosti vykonať bez zbytočného odkladu šetrenie potrebné
na zistenie vzniku, príčiny a rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť a prerokovať ho
s poisteným,
,
uviesť výsledky šetrenia v Rozhodnutí o poistnom plnení a oboznámiť poisteného s jeho
obsahom,
,ô
vydať rozhodnutie o poistnom plnení do 14 dní po skončení šetrenia,
ô,
so zodpovedajúcou starostlivosťou uchovávať dokumenty zverené a poskytnuté
poisťovateľovi.

XIV. Prevod práv
1.

Vyplatením poistného plnenia vzniká poisťovateľovi právo:
.1
požadovať, aby naňho poistený uskutočnil prevod, postúpenie alebo mu inak prenechal
spôsobom účinným voči príkazcovi a/alebo beneficientovi peňažné nároky voči príkazcovi
a/alebo beneficientovi. Poistený je povinný na žiadosť poisťovateľa s týmto súčasne
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previesť, postúpiť alebo inak prenechať všetky práva spojené s týmito nárokmi, hlavne práva
zo záruk alebo iných foriem zabezpečenia,
poveriť poisteného alebo ním určeného zástupcu vymáhaním pohľadávok z čerpanej záruky,
a to najmä z dôvodov účelnosti alebo zjednodušenia právneho postupu
vymáhania
pohľadávok.

2.

Poistený je bez ohľadu na postúpenie nárokov povinný umožniť poisťovateľovi vymáhať
pohľadávky z čerpanej záruky. Za týmto účelom je poistený povinný bez zbytočného odkladu
odovzdať poisťovateľovi všetky dokumenty vzťahujúce sa k záruke a poskytnúť poisťovateľovi
potrebnú súčinnosť.

3.

Plnenia poskytnuté príkazcom, beneficientom alebo treťou osobou na úhradu pohľadávky potom,
čo poisťovateľ poskytol poistné plnenie, patria poisťovateľovi a poistený je povinný o týchto
plneniach poisťovateľa bezodkladne informovať a postúpiť ich na poisťovateľa do výšky
poskytnutého poistného plnenia do piatich dní od ich obdržania.

XV. Zánik poistenia
Okrem prípadov uvedených v Občianskom zákonníku, ostatných platných právnych predpisoch,
poistnej zmluve a v týchto podmienkach poistenia, poistenie ďalej zaniká:
,
uplynutím doby platnosti záruky uvedenej v záručnej listine alebo zánikom záväzku, ktorý ručenie
zaisťuje,
,
vydaním rozhodnutia poisťovateľa o poistnom plnení,
,
výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy.
Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. Výpoveď musí byť písomná
a nadobúda účinnosť dňom doručenia výpovede druhej strane.

XVI. 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.

XVII. Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa Podmienky pre poistenie bankovej záruky vystavenej v súvislosti s podmienkami získania
alebo plnenia vývozného kontraktu Z zo dňa 28.9.2007.
XVIII. 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 všeobecne
záväzným právnym predpisom.
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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 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 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 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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