PRAVILA ZA PRIDOBITEV IN UNOVČENJA VREDNOSTNIH BONOV
V AKCIJI »MOJ SERVIS«
Vrednostni bon lahko stranka pridobi v okviru akcije »Moj servis« Adriatica Slovenice d.d. (v
nadaljevanju AS). Vrednostni bon prinaša prihranek od 20 EUR do 40 EUR ob obnovi obstoječega ali
sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja za osebno vozilo pri AS (Obnova ZMV/Novo ZMV), ob
spodaj določenih pogojih.

1. Način pridobitve vrednostnega bona
Vrednostni bon »Moj servis« lahko pridobi stranka, ki v obdobju veljavnosti akcije, za popravilo v
škodnem dogodku ali prometni nesreči poškodovanega avtomobila izbere enega od servisov iz
seznama pogodbenih servisov »Moj servis«.
2. Obdobje unovčenja vrednostnega bona
Vrednostni bon »Moj servis« je unovčljiv v enem letu od izdaje v vseh AS poslovalnicah, pri
zastopnikih AS in pri pogodbenikih AS. Stranka prejme vrednostni bon po pošti v roku 1 meseca po
tem, ko zavarovalnica servisu poravna račun za popravilo strankinega vozila.
3. Pogoji za pridobitev vrednostnega bona »Moj servis«
Vrednostni bon pridobi stranka - lastnik vozila:
 Če za popravilo škode iz naslova prometne nesreče izbere enega od pogodbenih servisov
»Moj servis« in tam škodo tudi v celoti popravi.
 Vrednostni bon »Moj servis« prejme le ob uveljavljanju prve škode v zavarovalnem letu
Obnove ZMV/ Novo ZMV.






Vrednostni bon »Moj servis« v višini 40 EUR prejme stranka, ki škodo uveljavlja iz:
o

osnovnega kasko kritja AS (kritja B1, B2 in B3) in hkrati znesek popravila presega 200
EUR,

o

zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO) zavarovanca AS.

Vrednostni bon »Moj servis« v višini 20 EUR prejme stranka, ki škodo uveljavlja iz:
o

dodatnih kasko kritij AS (kritja D1, D2, D3, D4, D6) in hkrati znesek popravila presega
200 EUR ali

o

osnovnih kasko kritij AS vezanih na posebne dogodke (kritje C1, C2 in C3) in hkrati
znesek popravila presega 200 EUR.

Po prejemu računa za popravilo iz pogodbenega servisa »Moj servis«, naslovljenega na
stranko.

3.1. Vrste in pogoji vrednostnih bonov »Moj servis«

Vrednostni bon pridobljen z naslova uveljavljanja
škode iz prometne nesreče:
Osnovnega kasko kritja (B1, B2 in B3), pri katerem
škoda presega 200 EUR

Vrednostni bon v
višini:

Koristi za:

40 EUR*

Obnovo ZMV

Avtomobilske odgovornosti zavarovanca AS

40 EUR*

Sklenitev ali obnovo
ZMV

Dodatnega kasko kritja (D1, D2, D3, D4, D6) ali
osnovnih kasko kritij (C1, C2 in C3), pri katerem škoda
presega 200 EUR

20 EUR*

Obnovo ZMV

*Vrednost bona je unovčljiva le enkratno ob plačilu prvega obroka premije za Obnova ZMV ali Novo ZMV. V primeru, da je
znesek prvega obroka premije nižji od vrednosti bona, razlike ni možno koristiti za plačila naslednjih obrokov premije tega ali
kateregakoli drugega zavarovanja.

Vrednostni bon »Moj servis« je izdan na ime zavarovalca oz. lastnika vozila in ni prenosljiv.
Pri posamezni sklenitvi/obnovi se lahko unovči le en vrednostni bon pri zavarovanju po posamezni
polici, ugodnost, ki izhaja iz vrednostnega bona »Moj servis« pa velja le eno zavarovalno leto.
Akcija in ugodnost, pridobljena z vrednostnim bonom »Moj servis«,je namenjena le za zavarovanje
osebnih vozil fizičnih oseb, ki niso namenjena za opravljanje pridobitne dejavnosti.
Izgubljenih, poškodovanih ali uničenih vrednostnih bonov ni mogoče nadomeščati ali zanj izdajati
dvojnikov ali drugih potrdil, na katerih bi bilo mogoče uveljavljati ugodnosti iz te akcije.
Vrednostni bon »Moj servis« se ne izključuje z boni drugih akcij oz. ostalimi popusti in ni prenosljiv.
3. Definicija Novo ZMV / Obnova ZMV
Novo ZMV
Zavarovanje ima lastnost novega zavarovanja (Novo ZMV) če:
se na zavarovalni polici prizna bonus oz. malus na podlagi predhodne police, ki ni bila sklenjena
na AS-u ali preko agencije VIZ d.o.o. (WIZ Avto),
se zavarovanje sklene brez prenosa bonusa oz. malusa in je stranka podala izjavo o brez
škodnem dogajanju.
Obnova ZMV
Zavarovanje ima lastnost obnovljenega zavarovanja (Obnova ZMV)), če se na zavarovalni polici
prizna bonus oz. malus iz predhodne zavarovalne police, ki je bila že sklenjena pri AS-u.
4. Veljavnost pravil
Vsak prejemnik vrednostnega bona »Moj servis« se strinja s temi pravili, ki veljajo od 10. 11. 2014
dalje. Pravila so dostopna na www.as.si.
Pridružujemo si pravico, da ta pravila spremenimo. Če bodo ta pravila spremenjena, bo obvestilo o
spremembi objavljeno na www.as.si.

Koper, 1. 12. 2016
Adriatic Slovenica d.d.
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