PRAVILA PRIDOBITVE IN UNOVČENJA UGODNOSTI V AKCIJI »DZZ-ZMV«
Vrednostni bon ZMV lahko pridobi stranka, ki ima pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d. (v
nadaljevanju: AS) veljavno dopolnilno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: DZZ) in zavarovanje
motornih vozil (v nadaljevanju: ZMV) po pogojih, ki so zapisani v nadaljevanju.
1. Ugodnost akcije in način pridobitve
Ugodnost, vrednostni bon ZMV v višini 18 EUR, lahko pridobi stranka, ki ima pri AS-u veljavno
DZZ in ZMV ter je s strani AS-a prejela dopis s predstavitvijo te akcije.
Vrednostni bon ZMV v višini 18 EUR lahko stranka unovči ob sklenitvi novega ali ob obnovi:
 zavarovanja motornih vozil (v nadaljevanju: ZMV).
Ugodnost akcije pripada strankam, ki ob sklenitvi ali ob obnovi ZMV sklenejo 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 ZMV

Vrednostni bon v višini 18 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 ali ob obnovi obstoječega ZMV
zavarovanja še vedno veljavno in hkrati DZZ ni v postopku odpovedi.
Če vrednost bona ZMV presega premijo zavarovanja, na katerem se unovčuje, preostala
vrednost bona ni izplačljiva v denarju, niti jo ni mogoče koristiti ob sklenitvi drugega novega
zavarovanja. Če je za novo ali obnovljeno ZMV zavarovanje dogovorjeno obročno plačilo
premije, naj bo prvi obrok urejen vsaj v višini vrednostnega bona.
1.2.

Izključitve

Vrednostni bon se izključuje z:
boni drugih akcij, ki se štejejo kot plačilno sredstvo (npr. Moj servis …),
akcijo DZZ »UPN« in
akcijo »DZZ Only«.
1.3.

Ostali pogoji unovčenja vrednostnega bona

Bon je namenjen le fizičnim osebam.
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.

*Bon se šteje kot plačilno sredstvo.

Vrednostni bon pridobljen v tej akciji ni prenosljiv in je unovčljiv kot plačilno sredstvo, ki se
obračuna ob sklenitvi novega oz. obnovi ZMV pri AS-u skladno s temi pravili.
Z izbiro in prejemom ugodnosti je stranka seznanjena, da mora biti obstoječe zavarovanje
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.
V primeru predčasne prekinitve ZMV, pri katerem je bil koriščen vrednostni bon, stranka ni
upravičena do povračila dela premije, ki je bila plačana z vrednostnim bonom.
2. Veljavnost akcije
Akcija velja od 28. 12. 2018 do vključno 31. 1. 2019.
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