SKLENITEV ZAVAROVANJA (I. faza: 7. člen Zk-1/07 in Zd-1/07,)
1. PODPIS zavarovalne pogodbe
2. PRIJAVA terjatev v zavarovanje
ob rokih, navedenih v zavarovalni pogodbi, je potrebno v elektronski obliki (predpisan obrazec
zavarovalnice) prijaviti celoten promet, torej vse terjatve nastale v preteklem mesecu vključno s
tistimi terjatvami, ki so bile na dan prijave terjatev morda delno ali v celoti že plačane (kasaskonto).
Pravi avansi – tista plačila, ki so bila izvedena pred dobavo blaga, kot tudi promet zavarovan z
nepreklicnimi akreditivi ali nepreklicnimi bančnimi garancijami, so iz prijave v zavarovanje lahko
izvzeti/izpuščeni.
3. Pravočasno plačilo PREMIJE
V osmih dneh od datuma izdaje fakture (oz. v roku, določenem z zavarovalno pogodbo).

V PRIMERU NEPLAČILA ZAPADLE TERJATVE (II. faza: 9. člen Zk-1/07, Zd-1/07)
1. OBVESTILO O ZAMUDI
Vsak mesec mora zavarovanec na SID - Prvo kreditno zavarovalnico d.d. poslati elektronski seznam
(predpisan obrazec zavarovalnice) vseh dolžnikov, ki s plačilom katerekoli fakture zamujajo več kot 60
dni. V obvestilu je potrebno navesti ime dolžnika, številke faktur, datume izstavitve in dospelosti
faktur ter skupni znesek. Če zavarovancu nobeden od dolžnikov ne zamuja več kot 60 dni, mora o
tem prav tako mesečno obveščati zavarovalnico.
2. USTAVITEV dobav
Nadaljnje dobave dolžniku je potrebno v primeru, da dolžnik ni poravnal svojega dolga v fakturnem
roku, povečanem za čas bančne manipulacije, TAKOJ ustaviti, v kolikor ni drugače dogovorjeno z
zavarovalno pogodbo. Dobave, izvedene po dnevu, ko bi morale biti ustavljene, nimajo
zavarovalnega kritja.
3. UKREPI IZTERJAVE v čakalni dobi
Po zapadlosti terjatve je potrebno čimprej, praviloma pa najkasneje v roku 30 dni od poteka 60 dni
po zapadlosti posamične terjatve, v soglasju s PKZ, začeti z ustrezno izterjavo (vložitev tožbe ali
izvršilnega predloga, začetek z ukrepi izterjave s strani izterjevalne agencije).

OB NASTOPU ZAVAROVALNEGA PRIMERA (III. faza: 10. člen Zk-1/07, Zd-1/07)
1. Vložitev ODŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA
- Ob izteku čakalne dobe, v primeru, da dolžnik zamuja s plačilom in ni nesolventen (zoper njega ni
uveden stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave).
- Z dnem uvedbe stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave, v primeru, da je bil nad
dolžnikom uveden stečajni postopek oz. postopek prisilne poravnave, je potrebno na PKZ poslati
odškodninski zahtevek skupaj z dokumentacijo iz 11. člena Zk-1/07 oz. Zd-1/07 (faktura, dobavnica,
naročilnica, prepis kontne kartice celotnega prometa z dolžnikom za dve leti pred izdajo prve fakture
iz odškodninskega zahtevka in do dneva vložitve zahtevka, ECL oz. prevozne listine (če gre za izvoz),
listine, ki dokazujejo nastanek zavarovalnega primera, listine, ki dokazujejo izvedene ukrepe
izterjave).
2. Podpis ODSTOPNE in CESIJSKE izjave
Znesek zavarovalnine PKZ nakaže na račun, ki ga določi zavarovanec ob podpisu odstopne in cesijske

izjave (14. člen Zk-1/07, Zd-1/07), razen v primerih predhodno dogovorjene asignacije, ko se
zavarovalnina nakaže asignatarju.
3. Izplačilo ZAVAROVALNINE
PKZ je dolžna v 30 dneh po prejemu celotne dokumentacije, s katero zavarovanec dokaže nastop
zavarovalnega primera in višino škode, zavarovancu izplačati zavarovalnino (v primeru da PKZ
zahteva dopolnitev dokumentacije, začne 30 dnevni rok teči znova od vsakokratnega prejema
dopolnjene dokumentacije).

REGRESNI POSTOPEK (IV. faza: 14. člen Zk-1/07, Zd-1/07)
Zavarovanec je dolžan tudi po prejemu zneska zavarovalnine aktivno sodelovati s PKZ pri izterjavi
neporavnanih obveznosti dolžnika: npr. vložiti tožbo zoper dolžnika, sodelovati v stečajnem ali
podobnem postopku, PKZ v razmerju med izplačano zavarovalnino in priznano terjatvijo zavarovanca,
participira tudi pri nastalih stroških, pod pogoji iz zavarovalne pogodbe.
Vse zneske, pridobljene od dolžnika, si PKZ in zavarovanec delita v enakem razmerju, kot sta bila
udeležena pri škodi.
Večina predhodno zapisanega velja tudi za zavarovanje terjatev po Splošnih pogojih zavarovanja pred
nekomercialnimi riziki Znk-1/07, povzetek slednjih pogojev pa si lahko preberete v povzetku Splošnih
pogojev zavarovanja pred nekomercialnimi riziki.
Za vsa morebitna vprašanja so vam vedno na razpolago sodelavci Pravnega in škodnega oddelka,
obrnete pa se lahko tudi na vašega skrbnika zavarovalne pogodbe.

