PRAVILA PRIDOBITVE IN UNOVČENJA UGODNOSTI V AKCIJI DZZ »CROSS-SELL«
Ugodnost vrednostnega bona ZMV lahko pridobi stranka, ki pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.
(v nadaljevanju: AS) sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: DZZ) po pogojih, ki
so zapisani v nadaljevanju.
1. Ugodnost akcije in način pridobitve
Ugodnost, vrednostni bon ZMV v višini 25 EUR lahko pridobi stranka, ki v času veljavnosti te
akcije:
 sklene novo DZZ in
 pooblaščencu AS ob sklenitvi posreduje kontaktne podatke o e-naslovu in telefonski
številki.
Ugodnost akcije pripada strankam, ki v času akcije sklenejo DZZ z zavezo, da bo to zavarovanje
veljavno vsaj 2 leti in, da bo v tem času redno plačevala premijo. Stranka lahko DZZ sklene preko
vseh AS prodajnih poti, razen preko komplementarnih prodajnih poti (v nadaljevanju: KPP).
2. Definicija novega DZZ
Za »novo DZZ« se šteje tisto, katerega ponudba je podpisana v času trajanja te akcije, oseba, ki
se zavaruje, pa v predhodnih 15-ih mesecih ni imela veljavnega DZZ pri AS-u ter izpolnjuje pogoje
za prehod od druge zavarovalnice (tj. ima pri drugi zavarovalnici DZZ veljavno več kot eno leto).
3. Vrednostni bon ZMV v višini 25 EUR
3.1.

Vrednostni bon ZMV in obdobje unovčenja

Vrednostni bon ZMV prinaša prihranek ob sklenitvi novega ali ob obnovi avtomobilskega
zavarovanja za osebna vozila (v nadaljevanju: ZMV) v višini:
 25 EUR* pri plačilu premije sklenjenega zavarovanja ZMV s premijo** 150 EUR ali več.
*Bon se šteje kot plačilno sredstvo.
**Kot premija na polici se upošteva znesek premije, ki je naveden na polici pod rubriko Skupaj za plačilo ob sklenitvi
(vključuje vsa potrebna doplačila in morebitne izbrane popuste ter DPZP).

Vrednostni bon ZMV je unovčljiv od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2019 v vseh poslovalnicah AS-a,
pri zastopnikih in pogodbenikih AS-a, razen pri KPP.
3.2.

Ostali pogoji unovčenja vrednostnega bona ZMV

Vrednostni bon ZMV se lahko unovči le v primerih, ko je DZZ ob sklenitvi oz. obnovi ZMV še
vedno veljavno.
Vrednostni bon je namenjen le fizičnim osebam (vključno samostojnim podjetnikom).
Vrednostni bon ne velja v primeru sklenitve/obnove ZMV, za katerega je določena uporaba
osebnega vozila: taxi, rent a car, ali če je osebno vozilo starodobnik.

Pri posamezni sklenitvi se lahko unovči le en vrednostni bon na posamezni polici ZMV,
ugodnost, ki izhaja iz vrednostnega bona, pa velja le eno zavarovalno leto. Ugodnost
vrednostnega bona ZMV se lahko koristi le enkrat.
Vrednostni bon ZMV lahko koristi zavarovalec, čigar ime je napisano na bonu ali njegov
družinski član. Za družinskega člana šteje (zakonski ali izven zakonski) partner, otrok, starši
in sorojenci (brat, sestra) zavarovalca novega DZZ.
Če vrednostni bon ZMV koristi družinski član, mora le-ta podpisati tudi izjavo, v kateri med
drugim označi, v kakšnem sorodstvenem razmerju je s prvotnim prejemnikom bona. Izjava
mora biti priložena k polici, na kateri se uveljavlja vrednostni bon.
Vrednost bona ZMV je unovčljiva kot plačilno sredstvo, ki se obračuna ob sklenitvi ZMV pri
AS-u skladno s temi pravili.
Z izbiro in prejemom ugodnosti se stranka zaveže, da bo DZZ veljavno pri AS-u 2 leti in, da bo
redno plačevala premijo. Če bo zavarovanje prekinjeno zaradi neplačila oziroma bo stranka od
zavarovanja odstopila preden poteče 2 leti od datuma začetka zavarovanja, bo sorazmerni del
prejete ugodnosti vrnila AS-u.
V primeru predčasne prekinitve ZMV stranka ni upravičena do povračila dela premije, ki je bila
plačana z vrednostnim bonom ZMV.
3.3.

Izključitve

Vrednostni bon ZMV se izključuje z drugimi ugodnostmi, in sicer:
- boni drugih akcij, ki se štejejo kot plačilno sredstvo (npr. Moj servis …).
4. Veljavnost akcije
Akcija velja od 1. 12. 2018 do vključno 31. 1. 2019.
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