
12. Ali se garancija zmanjšuje pro rata z vrednostjo zaključenih del ali izvršenih storitev?

13. Vrste pogodbenih klavzul, dogovorjenih v osnovni pogodbi:

  Klavzula o izključitvi odgovornosti v primeru višje sile
  Klavzula o pogodbeni kazni
  Klavzula o izključitvi rizika stavke

14. Koliko let izkušenj imate pri podobnih delih?

15. Če je pretežna pogodbena vrednost del dana v delo podizvajalcem, navedite glavne podizvajalce in dobavitelje, vrsto in vrednost
del. Ali morajo podizvajalci zagotoviti garancijo v korist upravičenca iz garancije?

led tsonderVled atsrVjletivaboD/celajavzidoP Garancija v korist
izvajalca (da/ne)

16. Navedite dodatna zavarovanja, ki bodo v veljavi za čas trajanja pogodbe (npr. montažno, gradbeno, zavarovanje odgovornosti):

 

17. Navedite oblike zavarovanja oz. dodatne garancije v zvezi z zaprošeno garancijo:

PRILOGE:

  kopija objave v Uradnem listu (če gre za javno naročilo)
  navodilo ponudnikom k oddaji naročila skupaj s pripadajočimi vzorci garancij (pri resnosti ponudbe)
  osnovna pogodba, sklenjena med naročnikom del in izvajalcem del (pri dobri izvedbi del, vračilu avansa, odpravi napak v

garancijski dobi)
  primopredajni zapisnik (pri odpravi napak v garancijski dobi)
  bilanca stanja in izkaz poslovnega uspeha za zadnje poslovno leto naročnika garancije
  tekoči podatki o poslovanju (medletna bilanca in izkaz poslovnega uspeha) naročnika garancije

Vse informacije iz vprašalnika bo zavarovalnica varovala kot poslovno skrivnost. Vprašalnik je namenjen za izdelavo ponudbe
in ne obvezuje zavarovalnice k sklenitvi zavarovalne pogodbe - izdaji garancije.

Podpisnik je odgovoren za pravilnost in točnost podatkov.

:abeso anečšalboop ni anrovogdO:mutad ni jarK

 

Če želite pridobiti dodatne 
informacije o garancijah 
Zavarovalnice Triglav, pokličite na 
telefonsko številko (01) 588 21 03 
ali pišite na e-naslov 
terjatve-garancije@triglav.si.

DODATNE INFORMACIJE
     ZAVAROVALNICA TRIGLAV - 
     GARANT ZANESLJIVOSTI
      Poslovni subjekti, ki poslujejo v konkurenčnem okolju, želijo pri 
plasiranju finančnih sredstev minimizirati finančna tveganja, 
povezana s posameznim poslom. Zato se v finančnih klavzulah 
izvajalskih pogodb vedno pogosteje zahtevajo različne vrste garancij, 
ki spremljajo posamezen projekt, od idejne zasnove pa do poteka 
garancijske dobe. To velja tako za posle, v katerih sta tako upraviče-
nec kot naročnik garancije osebi zasebnega prava, kot v primerih, ko 
se kot naročnik del/investitor pojavlja oseba javnega prava.

Da bodo tudi vaša finančna tveganja minimalna, izberite za garanta 
Zavarovalnico Triglav. Pridobili boste zanesljivega partnerja, ki vam 
zagotavlja:

•    konkurenčnost ponudbe glede cen in ostalih pogojev zavarovanja;
•    ažuren odziv na potrebe naročnika garancije in s tem zagotavljanje 
      nemotenega izvajanja njegovih poslov;
•    nezaračunavanje stroškov obdelave vloge oz. nadomestila za 
      izdajo garancije.

      VPRAŠALNIK ZA IZDAJO GARANCIJE
      Izpolnite vprašalnik za izdajo garancije in ga pošljite na naslov 
Zavarovalnica Triglav, d.d., Zavarovanje terjatev, Dunajska 22, 1000 
Ljubljana ali pa ga pošljite na e-naslov terjatve-garancije@triglav.si. 
Vprašalnik je na voljo tudi na spletnih straneh www.triglav.si. Pripra-
vili vam bomo cenovno in vsebinsko konkurenčno ponudbo za izdajo 
garancij.

www.triglav.si

Kavcijska
zavarovanja,
garancije
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VPRAŠALNIK ZA IZDAJO GARANCIJE

1. Podatki o izvajalcu del (naročniku garancije):

Naziv: 

Naslov:

:VDD az .tš DI:aklivetš ančitaM

Kontaktna oseba:

:volsan-e:nofeleT

2. Naziv in točen naslov naročnika del (upravičenca iz garancije):

3. Številka Uradnega lista, v kateri je objavljeno naročilo in oznaka naročila (če gre za javno naročilo):

4. Vrsta zahtevane garancije:

olatsOejicnarag enevtirotS
  resnost ponudbe   zavarovanje plačila carinskega dolga
  dobra izvedba del   nesolventnost organizatorjev turističnih potovanj
  odprava napak v garancijski dobi   plačilne kartice
  vračilo avansa

5. Naziv osnovne pogodbe med naročnikom del in izvajalcem del ter datum sklenitve (opis/predmet naročila, če gre za garancijo za
resnost ponudbe):

6. Pogodbena vrednost del in valuta:

7. Zahtevana višina garancije (znesek garancije):

8. Veljavnost zahtevane garancije:

:cenok:ketečaz

9. Ali boste na podlagi zahtevane garancije zahtevali izdajo dodatnih garancij? če boste, navedite, katere:

ejicnarag kesenZejicnarag itsonvajlev koRejicnarag atsrV

10. Datum začetka izvajanja del oz. storitev: 

11. Datum zaključka izvajanja del oz. storitev:

GARANCIJA ZA IZPOLNITEV POGODBENIH OBVEZNOSTI

AJNAVORAVAZAKSJICVAK

ZAVAROVALNA POGODBA
IN VRSTE GARANCIJ
Zavarovalnica Triglav izdaja garancije na podlagi sklenjene

zavarovalne pogodbe, v kateri se s skleniteljem zavarovanja oz.
naročnikom garancije dogovori za potencial, do katerega bo
zavarovalnica izdajala garancije. Določijo se premijske stopnje
in morebitni dodatni pogoji za izdajo garancij. Ker je za izdajo
garancije običajno zelo malo časa, priporočamo sklenitev per-
manentne zavarovalne pogodbe, tj. zavarovalne pogodbe brez
poteka. Njene prednosti so:

• ob konkretni zahtevi za izdajo garancije so administrativni
postopki krajši, saj so vsi pogoji za izdajo garancije navedeni že
v zavarovalni pogodbi in usklajevanja teh pogojev pri posamezni
garanciji niso potrebna;

• sklenjena je za nedoločen čas in je zato ni potrebno stalno
dopolnjevati z dodatki;

• priprava in izdaja zavarovalne pogodbe ne predstavlja nobenega
stroška, saj se premijska stopnja obračuna šele ob izdaji garancije.

GARANCIJA ZA ZAVAROVANJE
PLAČILA CARINSKEGA DOLGA
V skladu z veljavno carinsko zakonodajo izdaja zavarovalnica

različne vrste garancij. Garancije so povezane z zavarovanjem
carinskega dolga, ki nastane pri naslednjih carinskih postopkih:

• sprostitev v prosti promet,
• carinsko skladiščenje,
• aktivno oplemenitenje,
• predelava pod carinskim nadzorom,
• začasni uvoz,
• pasivno oplemenitenje.

Zavarovalnica z izdajo carinskih garancij solidarno s carinskim
dolžnikom jamči Carinski upravi Republike Slovenije za plačilo
carinskega dolga. Jamčenje zavarovalnice zajema vse naštete
carinske operacije ter tudi jamstvo za plačilo davka na dodano
vrednost, trošarin, povezanih z uvozom blaga ter tudi tranzitne
garancije.

Ali dvomite, da bo vaš poslovni partner dobavil blago ali opravil storitev v dogovorjenem roku in dogovorjeni kvaliteti? V teh
primerih je gospodarno, da zahtevate, da se v korist vašega podjetja izda garancija.

Ali poslovni partner ali oseba javnega prava za zavarovanje izpolnitve prevzetih poslovnih oz. zakonskih obveznosti vašega
podjetja zahteva izstavitev garancije? V teh primerih ste dolžni pridobiti in predložiti garancijo finančne ustanove/zavarovalnice,
ki solidarno z vašim podjetjem jamči, da boste izpolnili pogodbene obveznosti. Predložitev takšne garancije je velikokrat nujen
pogoj, da podjetje lahko enakovredno konkurira na razpisu, dobi plačilo v času izvajanja del ali da se sprostijo zadržana
sredstva ob primopredaji del/storitev.

Zavarovalnica Triglav z garancijo solidarno jamči za izpolnitev obveznosti sklenitelja zavarovanja (izvajalca, podizvajalca,
torej dolžnika z vidika osnovne pogodbe, iz katere izhaja obveznost izdaje garancije oz. naročnika garancije), ki jih je na
podlagi predpisov ali poslovnega odnosa dolžan izpolniti upravičencu iz garantnega pisma oz. upniku iz osnovnega pravnega
razmerja.

GARANCIJA ZA ZAVAROVANJE
NESOLVENTNOSTI ORGANIZATORJEV
TURISTIČNIH POTOVANJ
Zakonodaja, ki ureja turistično dejavnost, nalaga organizatorjem

turističnih potovanj dolžnost, da morajo za opravljanje svoje de-
javnosti pridobiti licenco. Eden od pogojev za pridobitev licence je
tudi s strani zavarovalnice izdana garancija oz. sklenitev obveznega
zavarovanja nesolventnosti organizatorjev turističnih potovanj.
Zavarovalnica z izdajo "Garantnega pisma za zavarovanje plačila
stroškov vrnitve oseb na turističnem potovanju v kraj njihovega
stalnega prebivališča" solidarno z organizatorjem turističnih po-
tovanj jamči za plačilo navedenih stroškov.

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Na podlagi prijave na razpise naročnikov oziroma investitorjev

so ponudniki del oziroma storitev dolžni predložiti tudi garancijo
za resnost ponudbe. Ta garancija zagotavlja povračilo dogovorjene-
ga denarnega zneska naročniku del v primeru, če izbrani ponudnik
ne sklene pogodbe za izvedbo del. Pri tej garanciji zavarovalnica
pogosto predloži tudi izjavo (ker ta zahteva izhaja iz ponudbene
dokumentacije), da bo v primeru izbora naročnika garancije izdala:

• garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti in/ali
• garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

GARANCIJA ZA VRNITEV PREDPLAČILA
Ta vrsta garancije je običajna pri pogodbah o dobavi blaga, ki se

izdeluje po naročilu, oziroma pri investicijskih projektih "na ključ".
Predplačilo služi izvajalcu za predfinanciranje proizvodnje oziroma
za organizacijo gradbišča, če gre za investicijska dela. Naročnik del,
ki je prevzel pogodbeno obveznost plačila avansa, običajno zahteva,
da mu izvajalec pred nakazilom avansa po svojem garantu priskrbi
izstavitev garancije za vrnitev predplačila. Garancija za vrnitev
predplačila služi naroČniku kot instrument vračila avansiranega
zneska v primeru, če izvajalec svoje obveznosti po pogodbi ne bi
izpolnil ali je ne bi izpolnil v celoti.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO
PREVZETIH OBVEZNOSTI
Garancija za dobro izvedbo prevzetih obveznosti zagotavlja naročniku

del/storitev plačilo v garanciji določenega zneska, če izvajalec svojih
pogodbenih obveznosti ne bi izpolnil oziroma jih ne bi izpolnil pravočas-
no. Predložitev te garancije je običajno predvidena v relativno kratkem
roku po podpisu osnovne pogodbe, iz katere izhaja obveznost izdaje
garancije, vsekakor pa pred plačilom prvega obroka/situacije. če ga-
rancija za dobro izvedbo prevzetih obveznosti ni predložena, naročnik
del izvajalcu ne plača že opravljenih del/storitev.

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK
V GARANCIJSKEM ROKU
Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku naročnik zahteva

v primerih, kjer predmet pogodbe zahteva tudi garancijo za brezhibno
delovanje. Garancija krije naročnikove stroške, ki jih utrpi, če izvajalec
v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki
bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe, v garancijskem
roku ni izpolnil svoje obveznosti ter z odpravo napake ni zagotovil
brezhibnega delovanja predmeta pogodbe. Predložitev te garancije
je običajno pogoj, da naročnik del/storitev plača zadnji obrok/
situacijo. Zadrževanje teh sredstev oz. predložitev garancije utemelju-
je z dejstvom, da v primeru, če ne bo predložena garancija za odpravo
napak v garancijskem roku, ni zagotovila, da bo izvajalec del odpravil
napake ali garant plačal nastalo škodo. Z zadržanimi sredstvi bo
namreč plačal drugega izvajalca, pri čemer bodo za odpravo napak
nastali dodatni stroški. Iz navedenega razloga so izvajalci
del/naročniki garancije zainteresirani, da čimprej predložijo garancijo
in s tem možnost realizacije plačila po izvajalski pogodbi.

, č, č

JAMSTVO ZA ATA KARNETE
Da bi se podjetje, ki v tuje države začasno uvaža vzorce, reklamni

material, profesionalno ter raziskovalno opremo, učni material ali
se s svojimi proizvodi udeležuje sejmov in razstav, izognilo carinskim
formalnostim na mejnih prehodih ter opravljalo tranzit skozi več
držav, si mora zagotoviti poseben dokument (ATA karnet), ki ga
Gospodarska zbornica Slovenije (Oddelek za trgovinske listine) izdaja
v skladu z določili ATA konvencije.

Zavarovalnica Triglav s svojim zavarovanjem jamči za plačilo carinskih
dajatev iz naslova zahtevkov carinskih organov, ki jih le-ti naslovijo
na imetnika ATA karneta zaradi nepravilne regulacije oz. uporabe
karneta.

GARANCIJA ZA ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI
IZ NASLOVA UPORABE PLAČILNIH KARTIC
S plačilnimi karticami prevoznik lahko nakupuje gorivo, rezervne

dele, plačuje tunele, cestnine in uporablja ostale storitve v odvisnosti
od ponudbe posameznega izdajatelja kartic. To pomeni, da prevoznik
določeno blago ali storitev uporabi, plača pa jo šele čez določen čas.

Izdajatelj kartice pa ne želi prevzeti jamstva oz. rizika neplačila
obveznosti iz naslova izdane plačilne kartice. Zato zahteva, da
finančna institucija/zavarovalnica solidarno s prevoznikom jamči,
da bodo denarne obveznosti iz naslova plačilne kartice poravnane.


