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PRAVILA ZA PRIDOBITEV UGODNOSTI V AKCIJI »DZZ AS ZA UDELEŽENCE PRIREDITVE
TEK ŠTIRIH MOSTOV «
(1) Kako pridobim ugodnost?
S sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju DZZ) na osnovi podpisane ponudbe za
sklenitev DZZ, se zavezujete, da bo vaše DZZ pri Adriaticu Slovenici d. d. (v nadaljevanju AS) veljavno vsaj 2 leti
in da boste redno plačevali premijo. S tem pridobite ugodnost, v sklopu ponudbe zdravstvenih zavarovanj za
udeležence dogodka »Tek štirih mostov«.
Če imate v času akcije DZZ sklenjen pri drugi zavarovalnici, lahko pridobite ugodnost le v primeru, če je bilo
slednje veljavno pri drugi zavarovalnici več kot eno leto – v nasprotnem primeru namreč novega DZZ ne morete
skleniti, saj veljavnega DZZ pri drugi zavarovalnici pred iztekom enega leta ne morete odpovedati.
Ugodnost velja, če DZZ sklenete od 1. 4. 2016 do vključno 11. 6. 2016.
(2) Katero ugodnost prejmem?
Po sklenitvi DZZ prejmete naslednjo ugodnost:
• Plačilo startnine (posamezniki) za tekaški dogodek »Tek štirih mostov« po veljavnem ceniku organizatorja
dogodka (do 30. 4. 2016 23,00 EUR, od 1. 5. do 31. 5. 29,00 EUR, od 1. do 7. 6. 2015 35,00 EUR).
Ugodnost podeljuje AS. Ugodnost boste lahko unovčili na dan prireditve »Tek štirih mostov« tj. v petek, 10. 6.
2016, in v soboto 11. 6. 2016. Pridobljena ugodnost v sklopu navedene ponudbe se izključuje z ostalimi
ugodnostmi, ki jih ponuja AS ob sklenitvi DZZ pri AS-u (Olimpijska ponudba).
(3) V katerih primerih lahko zahtevamo vračilo v višini vrednosti prejete ugodnosti?
Z izbiro ugodnosti se zavezujete, da bo vaše DZZ veljavno vsaj 2 leti in da boste redno plačevali premijo. Če bo
vaše zavarovanje prekinjeno zaradi neplačila oziroma boste od police odstopili, preden sta potekli 2 leti od
datuma začetka zavarovanja, imamo pravico od vas zahtevati vračilo v višini vrednosti prejete ugodnosti. Enako
velja, če boste od DZZ odstopili v 14 dneh po sklenitvi oz. če se ne boste strinjali z novo polico, ki vam jo bomo
posredovali, ker bomo ugotovili, da bi morala biti glede na vašo predhodno zavarovanost skladno z zakonskimi
določili na polici določena čakalna doba ali doplačilo na premijo ali če vaše DZZ ne bo veljavno 2 leti iz kakršnih
koli drugih razlogov. Znesek v višini prejete ugodnosti nam boste morali vrniti v 7 dneh od zahteve. V primeru
morebitnih sporov si bomo skupaj prizadevali najti sporazumno rešitev. Če to ne bo mogoče, je za odločanje o
sporu pristojno sodišče v Kopru.
(4) V katerih primerih ne bomo zahtevali vračila v višini vrednosti prejete ugodnosti?
Vračila v višini vrednosti prejete ugodnosti ne bomo zahtevali, če bo vaše DZZ veljavno vsaj 2 leti. Ne glede na
trajanje zavarovanja pa vračila ne bomo zahtevali, če boste polico prekinili, ker se ne boste strinjali z morebitno
spremembo zavarovalnih pogojev ali spremembo premijskega cenika za DZZ ali v primeru smrti zavarovanca.
(5) Kako je z veljavnostjo teh pravil?
Z izbiro ugodnosti se strinjate s temi pravili, kar ste pri sklepanju DZZ tudi posebej potrdili s podpisom ponudbe.
Ta pravila, ki veljajo od 1. 4. 2016, so objavljena in vam vedno dostopna na www.as.si/ugodnosti. Pridružujemo
si pravico, da ta pravila spremenimo. Če bodo ta pravila spremenjena, boste o spremembi seznanjeni z
obvestilom, ki bo objavljeno na www.as.si/ugodnosti.
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