Pravila tržne akcije SPAR VINJETA
(1) Ugodnosti pri ponudbi Adriatica Slovenice Zavarovalne družbe d.d. (AS) so namenjene izključno
imetnikom kartice SPAR PLUS (imetniki PLUS), ki bodo pri AS na novo sklenili avtomobilsko
zavarovanje za osebna vozila.
(2) Veljavnost tržne akcije SPAR VINJETA je do 31. 1. 2017.
(3) Tržno akcijo SPAR VINJETA sestavljata naslednji ugodnosti:
Imetnikom PLUS, ki sklenejo novo avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pripadata:
I. enkratni posebni 10 % SPAR popust na novo avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila
(popust SPAR 1)
•

Popust SPAR 1 je namenjen izključno imetnikom PLUS, ki sklenejo pri AS-u
avtomobilsko zavarovanje za osebno vozilo, ki vključuje vsaj AO zavarovanje in najmanj
200 EUR letne premije (z vključenimi popusti, doplačili in DPZP, brez doplačila za zeleno
karto).

•

Popust SPAR 1 se prizna tako pri obveznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti
(AO) kot tudi pri kasko zavarovanju (AK), pri zavarovanju voznika vozila za škodo, ki jo
zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči motornega vozila utrpi voznik (AO+), pri
nezgodnem zavarovanju potnikov v vozilu (AN), pri delnem kasko zavarovanju, pri avto
asistenci ter pri avto odškodninski asistenci.

•
In

Popust SPAR 1 je enkraten in se prizna samo prvo leto.

II. ugodnost v obliki darilne kartice SPAR v višini 40 EUR (ugodnost SPAR VINJETA)
•

Ugodnost v obliki darilne kartice SPAR se zavarovalcu pošlje najkasneje v roku 1
meseca od dneva, ko imetnik PLUS plača AS-u vsaj 200 EUR premije za novo
avtomobilsko zavarovanje za osebno vozilo. V primeru, da imetnik PLUS plačuje premijo
AS-u obročno, se za plačano premijo šteje seštevek vseh plačanih obrokov premije po
sklenjenem novem avtomobilskem zavarovanju za osebna vozila.

•

Ugodnost SPAR VINJETA je enkratna in se prizna samo prvo leto na podlagi sklenitve
novega avtomobilskega zavarovanja za osebno vozilo pri AS.

Novo avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pomeni, da:
•

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.

(4) Ostali pogoji koriščenja ugodnosti tržne akcije SPAR VINJETA:
• Tržna akcija je veljavna do 31. 1. 2017.
• Ugodnosti po AS ponudbi se lahko uveljavljajo v vseh poslovalnicah AS-a, pri vseh
pooblaščenih zastopnikih in v pooblaščenih agencijah AS-a po Sloveniji.
• Popust SPAR 1 z ugodnostjo SPAR VINJETA je namenjen izključno strankam ob sklenitvi
novega avtomobilskega zavarovanja za osebna vozila.
• Imetnik PLUS kartice je lahko le fizična oseba, zato tudi zgoraj navedene ugodnosti lahko
koristi le fizična oseba, kot fizična oseba se šteje tudi samostojni podjetnik (zavarovalec
in/ali zavarovanec; pri leasingu zavarovalec). Ugodnost ne velja v primeru sklenitve
zavarovanja za osebno vozilo, za katerega je določena uporaba osebnega vozila: taxi, rent a
car ali če je osebno vozilo starodobnik.
• Zavarovalec pridobi ugodnosti izključno v primeru, če predloži PLUS kartico v fizični obliki ali
jo pokaže v e-obliki na mobilnem telefonu.
• Popust SPAR 1 se izključuje s popusti: Komercialni popust, Posebni popust AO, Posebni
popust AK, Družinski popust AO, Družinski popust AK, Dodatni družinski popust, Izredni
popust PE, NOVZAV in popusti na podlagi bonov ugodnosti (razen vrednostnim bonom iz
akcije »Moj servis«).
(5) Varovanje osebnih podatkov:
• S sklenitvijo zavarovalne pogodbe po AS ponudbi imetnik PLUS kot zavarovalec tudi izrecno
dovoljuje AS-u in Spar Slovenija d.o.o., da njegove osebne podatke, pridobljene v sklopu tržne
akcije SPAR VINJETA, obe podjetji v svojih zbirkah do preklica shranjujeta, obdelujeta in
uporabljata za namene izvajanje zavarovanja in za namene obveščanja o novostih in
ponudbah obeh podjetij.
• Imetnik PLUS tudi dovoljuje AS-u, da posreduje Spar Slovenija d.o.o. podatke o sklenjenem
zavarovanju po AS ponudbi (seznam zavarovanj skupaj s številko kartic SPAR PLUS in
priimkom nosilca).
• Imetnik PLUS lahko kadarkoli pisno od obeh podjetij zahteva, da se njegovi podatki prenehajo
uporabljati za namen neposrednega trženja.
o Če ne želi, da njegove osebne podatke uporablja AS, pisno zahtevo naslovi na naslov:
ASLJ, p. p. 12, 1001 Ljubljana, Center za oskrbo strank.
o Če ne želi, da njegove osebne podatke uporablja Spar Slovenija d.o.o., pisno zahtevo
naslovi na sedež podjetja.
• V primeru, da oseba, ki sklene zavarovanje po AS ponudbi na podlagi kartice SPAR PLUS, ni
tudi formalni imetnik PLUS, ta oseba izrecno potrjuje, da ima soglasje imetnika PLUS za
uporabo njegove kartice in za uporabo in obdelavo tudi njegovih osebnih podatkov v smislu
tega člena.
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