VZOREC POGODBE O ZAVAROVANJU TERJATEV Z ZASTAVO TERJATEV

J AVNI SKLAD R EPUBLIKE S LOVENIJE ZA PODJETNIŠT VO , U LICA KNEZA K OCLJA 22, SI -2000 M ARIBOR ,
T EL . H.C.: 02/ 234 12 60, FAKS: 02/234 12 82, I DENTIFIKACIJSKA ŠT . ZA DDV: SI58045473, WWW . PODJETNISKISKLAD .SI

1. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, Maribor,
matična številka 5523362, ID številka za DDV SI58045473, številka enotnega zakladniškega
računa 01100-6950960475 pri UJP Slovenska Bistrica, ki ga zastopa direktorica Mag. Maja
Tomanič Vidovič (v nadaljevanju: Sklad)
in
2. ______________________________________________________________________,
matična številka: ___________________, ID števila za DDV:_______________________,
transakcijski račun: ____________________________________________________, ki ga
zastopa: __________________________ (v nadaljnjem besedilu: zastavitelj)
dogovorita in skleneta
POGODBO O ZAVAROVANJU TERJATVE št._________, z zastavo terjatve
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
1. sta Sklad in Kreditojemalec/Zastavitelj sklenila Pogodbo o kreditu
številka
_________z dne_________ (v nadaljnjem besedilu: Pogodba o kreditu), s katero je
Sklad Kreditojemalcu/Zastavitelju odobril kratkoročni kredit v znesku 20.000,00 EUR.
2. sta Sklad in Kreditojemalec/Zastavitelj sklenila pogodbo o izplačilu subvencije številka
_________z dne_________ (v nadaljnjem besedilu: Pogodba o izplačilu subvencije);
3. sta obe navedeni pogodbi prilogi in sestavni del te pogodbe;
4. ima posamezni pojem iz te pogodbe enak pomen kot pojmi v Pogodbi o kreditu in
Pogodbi o izplačilu subvencije.
2. člen
V zavarovanje plačila vseh terjatev Sklada do Kreditojemalca/Zastavitelja iz Pogodbe o
kreditu ter vseh obveznosti Kreditojemalca/Zastavitelja iz naslova Pogodbe o kreditu,
Kreditojemalec/Zastavitelj zastavlja v korist Sklada denarne terjatve do Sklada navedene v
Pogodbi o izplačilu subvencije.
Vse terjatve Kreditojemalca/Zastavitelja do Sklada navedene v tem členu, so s sklenitvijo te
pogodbe zastavljene v korist Sklada.
Dogovorjeno zavarovanje velja tudi za morebitna kasnejše spremembe Pogodbe oz.
spremembe zavarovane terjatve iz Pogodbe o kreditu (npr. višja obrestna mera, podaljšan
rok plačila itd.).
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Terjatve Sklada iz tega člena se v nadaljnjem besedilu te pogodbe poimenujejo le terjatve.
3. člen
Kreditojemalec/Zastavitelj je ob podpisu te pogodbe, dolžan Skladu, izročiti svoj originalni
izvod Pogodbe o izplačilu subvencije.
4. člen
Kreditojemalec/Zastavitelj izrecno pooblašča Sklad in Skladu dovoljuje, da si Sklad po
prejemu sredstev iz strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi
Pogodbe o izplačilu subvencije poplača vse svoje terjatve iz Pogodbe o kreditu, preostanek
pa nakaže Kreditojemalcu/Zastavitelju.
5. člen
Kreditojemalec/Zastavitelj potrjuje in jamči Skladu:
 da ni insolventen ali prezadolžen;
 da so to pogodbo in druge listine povezane s to pogodbo podpisale osebe, ki so
zakoniti zastopniki Kreditojemalca/Zastavitelja;
 da lahko Kreditojemalec/Zastavitelj veljavno in polnopravno, brez omejitev sklene to
pogodbo;
 da zastavljena denarna terjatve in/ali instrumenti zavarovanja niso odstopljeni,
zastavljeni ali kako drugače obremenjeni in jih po podpisu te pogodbe ne bo
odstopil, zastavil ali kako drugače razpolagal z njimi;
 da je Sklad seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu znani ali morali biti znani, ki
bi lahko vplivali na odločitev Sklada o sklenitvi te pogodbe, ter da so vsi Skladu
posredovani podatki, resnični, popolni in nespremenjeni;
 da kršitev te pogodbe predstavlja kršitev Pogodbe o kreditu in Pogodbe o izplačilu
subvencije;
6. člen
Kreditojemalec/Zastavitelj se zavezuje Skladu:
 da bo obveščal Sklad o spremembi sedeža, dejavnosti, pooblaščenih zastopnikih
Zastavitelja;
 da bo obveščal Sklad o vseh dogodkih in okoliščinah, ki lahko vplivajo na
izpolnjevanje obveznosti oz. izvrševanje pravic po tej pogodbi;
 da ne bo kršil te pogodbe. Kršitev te pogodbe predstavlja kršitev Pogodbe o kreditu.
7. člen
Kreditojemalec/Zastavitelj se nadalje zavezuje, dane bo prenesel svojih pravic iz Pogodbe o
izplačilu subvencije na tretje osebe.
8. člen
Sklad zastavljeno terjatev pobota ob zapadlosti in tako zapadle zneske iz pogodbe o
sofinanciranju lahko uporabi za poplačilo svojih terjatev po Pogodbi o kreditu.
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9. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo Sklad po poravnavi vseh obveznosti, ki so
zavarovane z zastavljeno terjatvijo po tej pogodbi in drugih morebitnih terjatev Sklada do
Kreditojemalca/Zastavitelja, preostanek terjatve iz Pogodbe o izplačilu subvencije izplačal
zastavitelju.
Ne glede na druge določbe te pogodbe, je Sklad upravičen v vsakem času, po lastni presoji,
delno ali v celoti odstopiti od zastavne pravice.
10. člen
Vse stroške v zvezi in na podlagi te pogodbe nosi Kreditojemalec/Zastavitelj.
11. člen
Vsa obvestila si bosta pogodbeni stranki pošiljali na v tej pogodbi navedene naslove. Vsak
dopis se mora sklicevati na to pogodbo. Vsaka stranka je o spremembi podatkov dolžna
obvestiti drugo pogodbeno stranko. Šteje se, da so vsi opomini, obračuni in druga pisanja v
zvezi s to pogodbo prejeti, če so poslani s priporočeno pošiljko na naslov naveden v Ajpes-u,
oziroma na naslov v tej pogodbi, v kolikor je drugačen, s pretekom tretjega delovnega dne
od datuma oddaje.
12. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da o morebitnih sporih, ki bi nastali pri izpolnjevanju te
pogodbe, odloča sodišče, ki je krajevno pristojno po sedežu Sklada, po pravu Republike
Slovenije. Za vse, kar ni določeno v tej pogodbi, velja veljavna zakonodaja Republike
Slovenije.
13. člen
Pogodba velja z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
14. člen
Pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme Sklad 2 (dva) in
Kreditojemalec/Zastavitelj 1 (en) izvod.

Maribor dne, ___________

_______________ dne, ___________

Sklad:

Zastavitelj:

3

