PRAVILA KORIŠČENJA UGODNOSTI V AKCIJI »PLANINSKI AS«
Ugodnost v akciji »Planinski AS« lahko pridobi aktivni član Planinske zveze Slovenije, ki ima veljavno
člansko izkaznico in znamkico za leto 2016.
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UGODNOST IN NAČIN PRIDOBITVE UGODNOSTI

Vsi aktivni člani Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS) so v času trajanja akcije »Planinski
AS« upravičeni do:
 10 % popusta na premijo* sklenjenega zavarovanja
pri Adriatic Slovenici d.d., in sicer za vsako novo avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila (v
nadaljevanju: ZMV) ali novo stanovanjsko zavarovanje Dom AS (v nadaljevanju Dom AS).
*Kot premija se šteje znesek premije, ki vključuje vsa potrebna doplačila in morebitne izbrane popuste ter DPZP (rubrika:
zavarovalna premija skupaj) pred izbiro popusta »Planinski AS«. Popust se obračuna ob sklenitvi zavarovanja.
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DEFINICIJA NOVEGA ZAVAROVANJA

Novo avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila
Sklenjeno zavarovanje ima lastnost »novega avtomobilskega zavarovanja«, če:
 se na polici prizna bonus oz. malus na podlagi predhodne police, ki ni bila sklenjena na
AS-u ali preko WIZ-a ali če,
 je polica sklenjena brez prenosa bonusa oz. malusa in je stranka podala izjavo o
brezškodnem dogajanju.
Novo Dom AS zavarovanje
Novo Dom AS zavarovanje je tisto, ki je prvič sklenjeno pri AS-u ali je od poteka prejšnjega istega
zavarovanja pri AS-u poteklo vsaj eno leto.
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OSTALI POGOJI KORIŠČENJA POPUSTA

Kadar se sklepa zavarovanje ZMV brez prenosa bonusa oz. malusa, mora stranka podati izjavo o
brez škodnem dogajanju. V nasprotnem primeru stranka ni upravičena do popusta iz akcije.
Popust iz akcije lahko koristi aktivni član PZS ali njegov družinski član. Za družinskega člana se
šteje partner (zakonski ali izvenzakonski), otrok, starši in sorojenci (brat, sestra) sklenitelja novega
ZMV ali novega Dom AS.
Če želi popust koristi družinski član, mora le-ta podpisati tudi izjavo, v kateri med drugim označi, v
kakšnem sorodstvenem razmerju je z aktivnim članom PZS. Izjava mora biti priložena k polici, na
kateri se uveljavlja popust.

Popust je namenjen le fizičnim osebam. Samostojni podjetniki se upoštevajo kot fizične osebe.
Ugodnosti ne priznamo, če je namen uporabe osebnega vozila: taxi, rent a car ali če je osebno vozilo
starodobnik.
Popust velja le prvo zavarovalno leto.
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IZKLJUČITVE

Ugodnost se Izključuje z drugimi ugodnostmi, in sicer:
- z boni drugih akcij (razen vrednostnim bonom iz akcije »Moj servis«),
- z »Družinskim popustom AO«,
- z »Družinskim popustom AK«,
- s »Komercialnim popustom« na produktu ZMV,
- s »Popustom po pogodbi«,
- z akcijo »SPAR – Ekskluzivna ponudba avtomobilskih zavarovanj za imetnike SPAR PLUS
kartice),
- z »Izrednimi popusti« na produktu DOM AS in
- z ostalimi akcijskimi popusti.
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TRAJANJE AKCIJE

Akcija »Planinski AS« traja do vključno 31. 12. 2016.
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