Od danes, 14.2.2019, pa vse do konca meseca februarja 2019, vse prejemnike naših e-novic ob sklenitvi
katerega koli novega WIZ zavarovanja razvajamo s praktičnim darilcem: roza flamingom za ženske in
WIZastično majico za moške.
Na voljo so WIZ zavarovanja:








WIZ Tujina – zavarovanje za tujino z 10 % prihrankom (pri vplačilu premije od 17 € dalje)
WIZ Smučar - zavarovanje odgovornosti in nezgode na smučišču
WIZ Kolesar – zavarovanje odgovornosti in nezgode pri kolesarjenju
WIZ Kuža – zavarovanje nezgode in bolezni za pse
WIZ Šolar – nezgodno zavarovanje za mlade do 26 let
WIZ Avto – zavarovanje za avto, ki ga skleneš v nekaj minutah
WIZ Zdravje – dopolnilno zdravstveno zavarovanje z ugodnostjo do 70 €

Kako do darilca?
Praktično darilce prejmeš, ko skleneš novo zavarovanje tako, da v odgovor na e-mail s priloženo polico
pošlješ vsebino: »Želim darilo #walentin.«. Prosimo, da uporabiš enak e-naslov, s katerim si prijavljen/a
na prejemanje naših e-novic. Darilce boš prejel/a po pošti v roku 30 dni od sklenitve.

To pa še ni vse: razvajamo tudi s 14-% popustom na kritje WIZ Delni kasko pri
zavarovanju WIZ Avto.
Letošnja novost pri našem WIZ avto zavarovanju je kritje WIZ Delni kasko, ki se je v januarju pridružilo
ostalim WIZ kritjem. WIZ Delni kasko je na voljo v dveh paketih: WIZ Cesta in WIZ Parkirišče. Preberi si
več o novem kritju WIZ Delni kasko.

Kako izkoristiš walentinov 14-% popust na WIZ Delni kasko?
14-% popust na WIZ Delni kasko izkoristiš tako, da ob zaključku sklepanja WIZ Avto zavarovanja z
izbranim kritjem WIZ Delni kasko izbereš način plačila s plačilnim nalogom (UPN). Nato nam pošlješ mail
na info@wiz.si , naše punce pa ti bodo uredile novo položnico z znižano ceno in popravek na polici.

Ups, še nisi na seznamu prejemnikov WIZ e-novic, pa bi želel/a izkoristiti to akcijo?
Prijaviš se lahko s prijavo na e-novice, ki jo najdeš na dnu strani v footerju in že danes izkoristiš zgoraj
navedene ugodnosti.

