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Vprašanje glede omejevalnih ukrepov

GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: GENERALI) si prizadeva razumeti obseg dejavnosti
svojih strank z vidika nekaterih občutljivih držav in režimov, za katere veljajo omejevalni ukrepi. Namen tega
vprašanja je zato najbolje prepoznati in razumeti naravo takšnih izpostavljenosti.

Naziv:

Sedež:

Davčna št.:

Ali je (bo) vaše podjetje ali z njim povezane osebe kakorkoli povezano z državami/regijami ali osebami/podjetji za katere veljajo:
- omejevalni ukrepi (Iran, Severna Koreja, Sirija, Krim, Kuba, Libija, Venezuela, Afganistan, Belorusija, Burma, Burundi, 
Centralnoafriška republika, Demokratična republika Kongo, Eritreja, Gvineja, Gvineja Bissau, Irak, Libanon, Mali, Nikaragva, Somalija, 
Južni Sudan, Sudan, Jemen, Zimbabve) ali
- ekonomski omejevalni ukrepi ZN, EU ali katere izmed njenih držav članic in/ali OFAC, ali drugih vladnih oblasti?
Ali je (bo) vaše podjetje povezano z osebami za katere veljajo:
- omejevalni ukrepi in ki ogrožajo mednarodno stabilnost na Zahodnem Balkanu, 
- oziroma je izpostavljeno v Rusiji v energetskem/naftnem/plinskem sektorju, vojski ali obrambi?
Ali ima vaše podjetje zapleteno lastniško strukturo, ali zavarovalno razmerje vključuje/bo vključevalo ameriško osebo* ali druge 
povezave z ZDA ali pa podatki članov upravnega odbora ali izvršnega vodstvenega telesa vašega podjetja niso razvidni iz javno 
dostopnih uradnih evidenc? 
(*Za ameriško osebo šteje: Posameznik, ki je državljan ZDA ali ima stalno prebivališče v ZDA, ne glede na to, kje na svetu se trenutno nahaja; posameznik, ne glede na 

njegovo narodnost oziroma državljanstvo, ki se nahaja v ZDA; družba, partnerstvo, združenje ali druga organizacija, organizirana skladno z zakoni ZDA ali zakoni katere koli 
države, ozemlja, posesti ali okrožja ZDA; tuja podružnica/hčerinska družba družbe, partnerstva, združenja ali druge organizacije, organizirane skladno z zakoni ZDA ali 

zakoni katere koli države, ozemlja, posesti ali okrožja ZDA; podružnica/hčerinska družba neameriškega podjetja, pri čemer pa ta podružnica/hčerinska družba deluje v ZDA)

Odgovorite z »DA«, če katera koli izmed zgoraj naštetih povezav/lastnosti velja za vaše podjetje ali osebe, ki so povezane z vašim 
podjetjem. V primeru pritrdilnega odgovora dodatno izpolnite še »Vprašalnik glede omejevalnih ukrepov«, kjer navedite 
podrobnosti.

NE

DA

Zavarovalec izjavljam, da vsebina odgovora zavarovalca velja tudi za zavarovanca/e. Sprememba, ki bi lahko vplivala na vsebino odgovora
zavarovalca in/ali zavarovanca/ev, se šteje kot sprememba nevarnostnih okoliščin, ki jo je skladno z 938. členom Obligacijskega zakonika
potrebno takoj javiti zavarovalnici.

Zakoniti zastopnik:
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