zavarovanje
na dotik

POGOJI KORIŠČENJA UGODNOSTI
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KAKO PRIDOBIM UGODNOST?

Če je vnesena koda pravilna, boste prejeli sporočilo, da je sprejeta, popust pa bo obračunan.

S prvo sklenitvijo WIZ Zdravja in dodatno zavezo, da bo vaše WIZ Zdravje veljavno vsaj 3 leta in da boste
redno plačevali premijo, pridobite možnost za izbiro ene izmed ugodnosti, ponujene med sklepanjem
WIZ Zdravja.

MED KATERIMI UGODNOSTMI LAHKO IZBIRAM?
Ko prvič sklepate WIZ Zdravje, lahko izberete eno izmed naslednjih ugodnosti:
• nakazilo na TRR: Nakazilo na posredovani račun bo izvedla družba VIZ zavarovalno zastopništvo
d.o.o. najkasneje do konca meseca, ki sledi mesecu, v katerem bo prejeto plačilo prve premije za WIZ
Zdravje. Zaradi zakonskih zahtev morate premije WIZ Zdravja plačevati sami, zato se zavezujete, da
prejetega denarja ne boste porabili za plačilo premije WIZ Zdravja.
• popust za sklenitev WIZ Avta: Kodo za popust in navodila, kako popust unovčiti, vam bomo
posredovali skupaj z elektronsko polico WIZ Zdravja na vaš e-poštni naslov, postopek pa lahko preverite
tudi v teh pogojih.
• kupon, bon ali druga ugodnost: Izbrano ugodnost podeljujemo mi ali pa naš partner. Ugodnost
vam bomo poslali po pošti mi ali pa naš partner na vaš stalni naslov ali naslov za prejemanje pošte, in
sicer najkasneje do konca meseca, ki sledi mesecu, v katerem bo prejeto plačilo prve premije za WIZ
Zdravje. Če izberete ugodnost, ki jo podeljuje naš partner, nam dovoljujete, da mu posredujemo vaše
osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon in e-mail naslov) za namene pošiljanja ali koriščenja
izbrane ugodnosti. V tem primeru izbrano ugodnost tudi uveljavljate pri našem partnerju, ki vam je
dolžan izbrano ugodnost skrbno zagotoviti.
Pridržujemo si pravico, da vam v primeru, da katera izmed izbranih ugodnosti poide, ponudimo drugo, ki
si jo med preostalimi nato lahko izberete sami.

KJE LAHKO PREVERIM IZBRANO UGODNOST?
Izbrana ugodnost in njena vrednost sta navedeni na vaši polici WIZ Zdravja. Če ste izbrali popust za
WIZ Avto, je na polici navedena tudi koda za popust. Izbrana ugodnost je obenem navedena v e-pošti
s polico WIZ Zdravja.

KAKO LAHKO IZKORISTIM POPUST ZA SKLENITEV WIZ
AVTA?
Kodo, prejeto po e-pošti, vnesete v 2. koraku sklepalnega postopka WIZ Avta na tej povezavi: https://
www.wiz.si/wiz-avto/izracun/-/avto/promocija. Najprej v 1. koraku izberete vaš avto in letnik rojstva ter
nadaljujete na 2. korak, v katerem izberete zavarovalna kritja. Polje za vnos kode se nahaja na dnu 2

Koda za popust je prenosljiva na druge osebe. Lahko jo torej izkoristite vi, vaš družinski član, prijatelj,
znanec ali kdo drug. S kodo morate ravnati pazljivo, saj jo lahko izkoristi tudi vsakdo drug, ki do nje pride
brez vaše volje.

V KATERIH
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Do ugodnosti niste upravičeni, če je vaša polica po sklenitvi dana v mirovanje ne glede na razlog
(npr. preselite se v tujino ali ste prejemnik denarne socialne pomoči in vam doplačila krije obvezno
zdravstveno zavarovanje). Enako velja, če imate zapadle in neplačane obveznosti do VIZ d.o.o.
ali Adriatica Slovenice d.d. Do ugodnosti prav tako niste upravičeni v primeru , če ste ugodnosti v
preteklosti že prejeli.

V KATERIH PRIMERIH LAHKO ZAHTEVAMO VRAČILO V
VIŠINI VREDNOSTI PREJETE UGODNOSTI?
Z izbiro ugodnosti se zavezujete, da bo vaše WIZ Zdravje veljavno vsaj 3 leta in da boste redno
plačevali premijo. Če bo vaše zavarovanje prekinjeno zaradi neplačila oziroma boste od police
odstopili, preden so potekla 3 leta od datuma začetka zavarovanja, imamo pravico od vas zahtevati
vračilo v višini vrednosti prejete ugodnosti, kot je navedena na vaši polici WIZ Zdravja. Enako velja, če
boste od vaše police WIZ Zdravja 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.
Če vaša koda za popust še ni bila uporabljena, jo bomo onemogočili oz. dezaktivirali.
Vračilo v višini prejete ugodnosti bomo zahtevali tudi v primeru, če do nje niste bili upravičeni, a ste
jo ne glede na to prejeli.
Znesek v višini prejete ugodnosti nam boste morali vrniti v 7 dneh od naše zahteve. Če tega ne
boste storili, bodo terjatve odstopljene posebni družbi za izterjavo - Prosperi d.o.o. V tem primeru
soglašate, da Prospera d.o.o. poizveduje o vaših osebnih podatki (npr. naslovu, davčni številki, št. TRR
itd.), ki so potrebni za izterjavo vaših obveznosti.
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.
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V KATERIH PRIMERIH NE BOMO ZAHTEVALI VRAČILA V
VIŠINI VREDNOSTI PREJETE UGODNOSTI?
Vračila v višini vrednosti prejete ugodnosti ne bomo zahtevali, če bo vaše WIZ Zdravje veljavno vsaj 3
leta. Ne glede na trajanje zavarovanja pa vračila ne bomo zahtevali, če ste polico prekinili, ker se niste
strinjali s spremembo zavarovalnih pogojev ali spremembo premijskega cenika za WIZ Zdravje, ali v
primeru smrti zavarovanca.

KAKO JE Z VELJAVNOSTJO TEH POGOJEV?
Z izbiro ugodnosti se strinjate s temi pravili, kar ste pri sklepanju WIZ Zdravja tudi posebej potrdili.
Ta pravila, ki veljajo od 11.1.2017, so vam vedno dostopna in so objavljena na www.wiz.si.
Pridržujemo si pravico, da ta pravila spremenimo. Če bodo ta pravila spremenjena, boste o spremembi
seznanjeni z obvestilom, ki bo objavljeno na www.wiz.si.
V Kopru, 11.1.2017

01-Ugodnost-01/17 Pogoji veljajo od: 11.1.2017 VIZ d.o.o.

3

