PRAVILA PRIDOBITVE IN UNOVČENJA UGODNOSTI V AKCIJI »CENEJE
DO VINJETE«
Ugodnost lahko stranka pridobi v okviru akcije »Ceneje do vinjete« zavarovalnice Adriatic Slovenice
d.d. (v nadaljevanju AS), ki pod pogoji, določenimi s temi pravili, sklene AS-ovo zavarovanje v
okviru akcije »Ceneje do vinjete«.
1. Način pridobitve ugodnosti
Do ugodnosti je upravičena vsaka stranka, ki v času trajanja akcije sklene novo AS avtomobilsko
zavarovanje za osebna vozila (v nadaljevanju: novo ZMV) in so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:
 premija** sklenjenega zavarovanja znaša vsaj 200 EUR,
 je zavarovanje sklenjeno pri pogodbenem partnerju AS-ove komplementarne prodajne poti,
ki je naveden v Prilogi št. 1 (v nadaljevanju: prodajno mesto KPP),
 je ob sklenitvi zavarovanja plačan prvi obrok premije.
Sklenjeno zavarovanje ima lastnost »novega ZMV«, če:
 se na polici prizna bonus oz. malus na podlagi predhodne police, ki ni bila sklenjena na AS-u
ali preko WIZ-a, ali
 je polica sklenjena brez prenosa bonusa oz. malusa in je stranka podala izjavo o brez
škodnem dogajanju.
**Kot premija se šteje znesek premije, ki vključuje vsa potrebna doplačila in morebitne izbrane popuste ter DPZP (rubrika:
zavarovalna premija skupaj).

2. Ugodnost – Vinjetni bon
Ugodnost v višini 40 EUR** - Vinjetni bon lahko stranka koristi ob nakupu vinjete na prodajnem
mestu KPP, ki je navedeno v Prilogi št. 1. Nakup vinjete mora biti izveden istočasno kot sklenitev
zavarovanja.
**Ugodnost je unovčljiva le enkratno ob plačilu vinjete. V primeru, da je znesek vinjete nižji od 40 EUR, razlike ni možno
koristiti za plačilo drugih storitev ali jo izplačati v denarju.

3. Izključitve
Vinjetni bon se izključuje z ostalimi akcijskimi popusti, razen z akcijo »Skrb za zdravje 2016«.
4. Ostali pogoji unovčenja ugodnosti
Kadar se sklepa zavarovalna polica za novo ZMV brez prenosa bonusa oz. malusa, mora stranka
podati izjavo o brez škodnem dogajanju. V nasprotnem primeru stranka ni upravičena do Vinjetnega
bona.
Ugodnost je namenjena le fizičnim osebam (vključno samostojnim podjetnikom).
Ugodnosti ne velja v primeru sklenitve novega ZMV, za katerega je določena uporaba osebnega
vozila: taxi, rent a car ali če je osebno vozilo starodobnik.

Pri posamezni sklenitvi se lahko pridobi le en Vinjetni bon na eni posamezni polici za eno novo
ZMV. V času akcije lahko stranka pridobi le en Vinjetni bon. Unovčiti se mora na prodajnem mestu
KPP, na katerem je bilo sklenjeno novo ZMV in sicer na dan sklenitve novega ZMV.
Vinjetni bon ni prenosljiv.
5. Trajanje akcije
Akcija traja od 19. 12. 2016 do vključno 28. 2. 2017.
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