PRAVILA PRIDOBITVE IN UNOVČENJA UGODNOSTI V AKCIJI »DZZ ONLY«
(INTERSPORT)
Ugodnosti v tej akciji lahko pridobi stranka, ki ima pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d. (v
nadaljevanju: AS) veljavno samo dopolnilno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: DZZ) po
pogojih, ki so zapisani v nadaljevanju.
1. Ugodnosti akcije in način pridobitve
Ugodnosti v tej akciji lahko pridobi izbrana stranka, ki ima pri AS-u veljavno samo DZZ in je s
strani AS-a prejela dopis s predstavitvijo te akcije.
Stranke, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, bodo do konca leta 2018 prejele vrednostni bon
v višini 30 EUR za novo AS-ovo zavarovanje, poleg tega so stranke, ki se bodo vključile v
program »Migimigi« in postale ambasador zdravega življenjskega sloga v primeru, da so:
 mlajše od 36 let upravičene tudi do bona za Intersport v višini 10 EUR.
Za obe ugodnosti pa velja, da pripadata stranki, ki potrdi zavezo, da bo obstoječe DZZ veljavno
vsaj še 2 leti od datuma prejema ugodnosti, in da bo v tem času redno plačevala premijo. Kot
datum prejema ugodnosti se šteje 31. 12. 2018.

1.1.

Vrednostni bon v višini 30 EUR in način pridobitve

Vrednostni bon v višini 30 EUR, ki ga je stranka prejela z AS-ovim dopisom, lahko unovči ob
sklenitvi novega:
 zavarovanja motornih vozil (v nadaljevanju: ZMV),
 stanovanjskega zavarovanja Dom AS,
 permanentnega zavarovanja Tujina AS ali
 zavarovanja Specialisti z asistenco.
Vrednostni bon v višini 30 EUR*, ki ga je stranka prejela v tej akciji, je unovčljiv do 31. 12.
2019 v vseh poslovalnicah AS-a, pri zastopnikih in pogodbenikih AS-a.
Unovči se ga lahko le v primerih, ko je DZZ ob sklenitvi novega zavarovanja še vedno
veljavno in hkrati DZZ ni v postopku odpovedi.
Če vrednost bona presega premijo novo sklenjenega zavarovanja, preostala vrednost bona ni
izplačljiva v denarju, niti je ni mogoče koristiti ob sklenitvi drugega novega zavarovanja. Če je
za novo zavarovanje dogovorjeno obročno plačilo premije, naj bo prvi obrok urejen vsaj v
višini vrednostnega bona (razen pri Specialistih z asistenco).
1.1.1. Ostali pogoji unovčenja vrednostnega bona v višini 30 EUR
Bon je namenjen le fizičnim osebam.

*Bon se šteje kot plačilno sredstvo.

Pri posamezni sklenitvi se lahko unovči le en vrednostni bon na posamezni polici, ugodnost, ki
izhaja iz bona, pa velja le eno zavarovalno leto. Ugodnost vrednostnega bona se lahko koristi
le enkrat.
Vrednostni bon pridobljen v tej akciji ni prenosljiv in je unovčljiv kot plačilno sredstvo, ki se
obračuna ob sklenitvi novega zavarovanja pri AS-u skladno s temi pravili.
Z izbiro in prejemom ugodnosti je stranka seznanjena, da mora biti obstoječe DZZ veljavno pri
AS-u vsaj še 2 leti od prejema ugodnosti in, da mora redno plačevati premijo. Če se stranka
tega ne drži, bo morala sorazmerni del prejete ugodnosti vrniti AS-u. O tej obveznosti bo
stranka obveščena (oziroma bo ugodnost potrdila na spletni strani, preko katere uveljavlja
ugodnost).
V primeru predčasne prekinitve novega zavarovanja, pri katerem je bil koriščen vrednostni
bon, stranka ni upravičena do povračila dela premije, ki je bila plačana z vrednostnim bonom.
1.1.2 Definicija novega zavarovanja
ZMV
Zavarovalna polica ima lastnost novega zavarovanja če:
 se na zavarovalni polici, ki jo sklene pooblaščenec, prizna bonus oz. malus na podlagi
predhodne police, ki ni bila sklenjena na AS-u ali preko WIZ-a,
 pooblaščenec sklene zavarovalno polico brez prenosa bonusa oz. malusa in je stranka
podala izjavo o brez škodnem dogajanju.
Dom AS
Novo zavarovanje Dom AS je tisto, ki je prvič sklenjeno pri AS-u ali je od poteka prejšnjega
istega zavarovanja poteklo vsaj eno leto.
Tujina AS
Lastnost novega zavarovanja v tej akciji ima zavarovanje Tujina AS, ki je sklenjeno v času
veljavnosti teh pravil in je v tem obdobju tudi plačana premija.
Specialisti z asistenco
Za novo zavarovanje Specialisti z asistenco (oznaka produkta SPEC) se šteje tisto
zavarovanje:
 za katerega pristopna izjava je podpisana v času trajanja te akcije,
 zavarovanec 30 dni pred pričetkom veljavnosti novega zavarovanja ni imel veljavnega
istovrstnega zavarovanja (Specialisti/Specialisti PLUS/Specialisti z asistenco),
 polica ima status V-VEL.
1.2.

Bon za Intersport v višini 10 EUR in način pridobitve

Bon za Intersport v višini 10 EUR lahko pridobi stranka, ki je s strani AS-a prejela dopis o
možnosti pridobitve te ugodnosti (poleg vrednostnega bona 30 EUR). Za pridobitev te
ugodnosti mora stranka obiskati spletno stran www.migimigi.si/zdravje in najkasneje do 31. 1.
2019 s kodo MIGI_DZZ2019 potrditi, da:
 želi prejeti bon za Intersport v vrednosti 10 €,
 da bo obstoječe zavarovanje DZZ veljavno pri AS-u vsaj še 2 leti od prejema ugodnosti in,
da bo redno plačevala premijo. Če bo DZZ prekinjeno zaradi neplačila oziroma bo stranka
od zavarovanja odstopila preden poteče 2 leti od datuma prejema ugodnosti, bo
sorazmerni del prejete ugodnosti vrnila AS-u ter
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 da se strinja s prejemom posebnih ponudb zavarovalnice.

2. Izključitve
Ugodnosti iz te akcije se izključujejo z:
boni drugih akcij, ki se štejejo kot plačilno sredstvo (npr. Moj servis …),
akcijo DZZ »UPN« in
akcijo »DZZ-ZMV«.
3. Veljavnost akcije
Akcija velja od 28. 12. 2018 do vključno 31. 1. 2019.

Ljubljana, 24. december 2018
Adriatic Slovenica d.d.
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