Trajanje akcije: od petka, 29.11.2019 (00.00) do ponedeljka, 2.12.2019 (24.00).

V WIZ Black Friday akcijo so vključena 4 WIZ zavarovanja, ki so navedena na: www.wiz-akcije.si:
 WIZ Avto,
 WIZ Tujina,
 WIZ Smučar in
 WIZ Šolar.
Za vsako od zavarovanj veljajo svoja pravila za koriščenje Black Friday ponudbe in so navedena v teh pogojih.

 WIZ Avto
V času trajanja akcije lahko pri WIZ Avto zavarovanju prihranite 50 € na zavarovalno kritje WIZ Kasko. Kodo
BLACK50 vpišete na 2. koraku sklepalnika, ki je dostopen na: www.wiz.si/kodapopust. Ob sklenitvi lahko
vpišete le eno kodo za popust, saj se kode med seboj izključujejo. Popust lahko unovčiš le, če izbereš tudi kritje
WIZ Kasko (poleg ostalih kritij), sicer si pridržujemo pravico, da zahtevamo povračilo v višini 50 € zaradi
neustrezno uporabljene kode za popust. Kodo lahko uporabite tudi pri obnovi WIZ Avto (o tem nas obvestite
na info@wiz.si).

 WIZ Tujina
V času trajanja akcije boste ob sklenitvi celoletnega zavarovanja za tujino WIZ Tujina ali WIZ Tujina Plus (za
območje potovanja: svet) prejeli kodo za popust za sklenitev zavarovanja WIZ Avto v višini 20 %.
Vsi, ki v času trajanja promocijske akcije Black Friday sklenete celoletno zavarovanje WIZ Tujina ali WIZ Tujina
Plus, boste najkasneje do petka, 6.12.2019, prejeli kodo za popust na WIZ Avto na vneseni e-naslov z navodili
za koriščenje. Koda, pridobljena v tej akciji, je veljavna do 30.6.2020 in jo lahko uporabite tudi pri obnovi WIZ
Avto (vsaj 15 dni pred potekom police nas o tem obvestite na info@wiz.si) ali za drugi družinski avto.

 WIZ Smučar
V času trajanja akcije lahko sklenete zavarovanje WIZ Smučar (zavarovanje nezgode in odgovornosti na
smučišču) in prejmete kodo za popust za sklenitev zavarovanja WIZ Avto v višini 10 %.
Vsi, ki v času trajanja promocijske akcije Black Friday sklenete zavarovanje WIZ Smučar, boste najkasneje do
petka, 6.12.2019, prejeli kodo za popust na WIZ Avto na vneseni e-naslov z navodili za koriščenje. Koda,
pridobljena v tej akciji, je veljavna do 30.6.2020 in jo lahko uporabite tudi pri obnovi WIZ Avto (vsaj 15 dni pred
potekom police nas o tem obvestite na info@wiz.si) ali za drugi družinski avto.

 WIZ Šolar
V času trajanja akcije lahko sklenete zavarovanje WIZ Šolar (nezgodno zavarovanje otrok in mladine do 26 let)
in prejmete kodo za popust za sklenitev zavarovanja WIZ Avto v višini 15 %.
Vsi, ki v času trajanja promocijske akcije Black Friday sklenete zavarovanje WIZ Šolar, boste najkasneje do
petka, 6.12.2019, prejeli kodo za popust na WIZ Avto na vneseni e-naslov z navodili za koriščenje. Koda,
pridobljena v tej akciji, je veljavna do 30.6.2020 in jo lahko uporabite tudi pri obnovi WIZ Avto (vsaj 15 dni pred
potekom police nas o tem obvestite na info@wiz.si) ali za drugi družinski avto.
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