Pogoji koriščenja ugodnosti WIZ MikroGO / WIZ Kolesar
Kako pridobite ugodnost?
Ob sklenitvi zavarovanja WIZ MikroGO / WIZ Kolesar pridobite možnost za izbiro ene izmed ugodnosti.

Med katerimi ugodnostmi lahko izbiraš?
Ko prvič sklepaš WIZ MikroGO / WIZ Kolesar, lahko izbereš eno izmed naslednjih ugodnosti:
•

50 % popust na prvi ortopedski pregled v Ambulanti Zdravje v vrednosti 40 €,

•

50 % popust na UZ mišice/mehkega tkiva v Ambulanti Zdravje v vrednosti 40 €,

•

50 % popust na UZ sklepa v Ambulanti Zdravje v vrednosti 40 €,

•

8,5 % popust na kolesarski dres Pogy team UAE Generali - v vrednosti 10,20 €.

Kako lahko izkoristiš izbrano ugodnost?
Izbrano ugodnost podeljujemo mi ali pa naš partner. Ugodnost, oz. napotke kako unovčiti ugodnost bomo
poslali po pošti na tvoj naslov za prejemanje pošte oz. e-naslov. Naše obvestilo prejmeš najkasneje v roku 14
dni od sklenitve/plačila zavarovanja. Če izbereš ugodnost, ki jo podeljuje naš partner, nam dovoljuješ, da mu
posredujemo tvoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon in e-mail naslov) za namene pošiljanja ali
koriščenja izbrane ugodnosti. V tem primeru izbrano ugodnost tudi uveljavljaš pri našem partnerju, ki 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 izbereš.

V katerih primerih ti ugodnost ne pripada?
Ugodnost ti ne pripada, če premija zavarovanja ni bila plačana. Enako velja, če imaš zapadle in neplačane
obveznosti do GENERALI zavarovalnice d.d.
Ugodnost ti prav tako ne pripada če je ti bila ugodnost v preteklosti že podeljena.

Kako je z veljavnostjo teh pogojev?
Ta pravila so vedno dostopna in objavljena na www.wiz.si.
Pridržujemo si pravico, da ta pravila spremenimo. Če bodo ta pravila spremenjena, te bomo o spremembi
seznanil z obvestilom, ki bo objavljeno na www.wiz.si.
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