Klavzula WIZ Perla
WIZ Perla je oblika WIZ avtomobilskega zavarovanja, ki je namenjena le tistim, ki vsako leto prevozijo
manj kot 6.000 kilometrov.
Če ste eden izmed njih, je to zavarovanje namenjeno prav vam. Vendar pa nam morate upravičenost
do ugodnosti zavarovanja WIZ Perla v času trajanja zavarovanja izkazovati, in sicer tako, da nam
posredujete fotografijo števca kilometrov iz vašega avta, iz katere bo razvidno trenutno stanje
prevoženih kilometrov in se bo to ob sklenitvi zavarovanja WIZ Perla ujemalo z navedbo na vaši
polici. Fotografijo števca nam morate prav tako posredovati po sklenitvi zavarovanja najkasneje v 14
dneh po poteku 10 mesecev od sklenitve zavarovanja WIZ Perla ter nadalje v tem roku tudi od vsake
naslednje obletnice sklenitve zavarovanja WIZ Perla. Iz fotografije mora biti razvidno aktualno stanje
števca prevoženih kilometrov na dan posredovanja fotografije.
Če se tako odločimo, nam morate v posamičnih primerih omogočiti, da si vaš avto tudi neposredno
ogledamo
in
tudi
sami
ugotovimo
dejansko
stanje
števca
kilometrov.
Če ugotovimo, da prevozite več kot 6.000 km na leto, do ugodnosti WIZ Perla zavarovanja niste
upravičeni, zato nam boste morali premijo za sklenjeno zavarovanje doplačati, in sicer v višini 30 %
premije WIZ Obvezno, ki je bila sicer sprva določena zavarovalna premija za tekoče zavarovalno leto.
Premijo za WIZ Perla morate v tej višini doplačati tudi v naslednjih primerih:
• če nam v 14 dneh po poteku 10 mesecev od sklenitve zavarovanja oziroma od vsake
naslednje obletnice sklenitve zavarovanja, in kljub našem pozivu, fotografije ne boste poslali;
• če nam na naš poziv ne boste omogočili neposrednega ogleda svojega avta;
• če bo vaša polica za zavarovanje WIZ Perla prekinjena pred iztekom 10. meseca po sklenitvi
zavarovanja zaradi neplačevanja premije;
• če bo vaša polica prekinjena pred iztekom 10. meseca po sklenitvi zavarovanja zaradi
spremembe lastništva vašega avta oziroma odjave iz prometa in bo iz stanja števca
prevoženih kilometrov glede na stanje števca ob sklenitvi zavarovanja izhajalo povprečje
uporabe vašega avta več kot 17 kilometrov na dan.
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