POGOJI AKCIJE WIZ BLACK FRIDAY 2021
Trajanje akcije: od torka, 23. 11. 2021 (00:01) do petka, 26. 11. 2021 (23:59).
V WIZovo Black Friday akcijo (v nadaljevanju: akcija) je vključenih 9 WIZ zavarovanj, ki zajemajo različne
ugodnosti in jih stranka izbira na spletni strani www.wiz-akcije.si:
1.

WIZ Avto,

2. WIZ Tujina,
3. WIZ Šolar/Malček/Študent (Nezgodno zavarovanje za mlade do 26. leta),
4. WIZ Mladi voznik,
5. WIZ Kuža,
6. WIZ Smučar,
7. WIZ Kolesar,
8. WIZ Zdravje in
9. WIZ Specialisti.
Za vsako od zavarovanj veljajo svoja pravila za koriščenje ugodnosti akcije in so navedena v teh pogojih.
Za vsa zavarovanja ugodnost velja za tokratno sklenitev zavarovanja in se ne prenaša na morebitna
kasnejša podaljševanja tega zavarovanja.

 Brezplačno kritje WIZ Asistent pri zavarovanju WIZ Avto:
V času trajanja Black Friday akcije pri WIZ Avto zavarovanju pridobiš:


100 % popust na zavarovalno kritje WIZ Asistent

Ob prvi sklenitvi WIZ Avto zavarovanja, se kodo WIZBLACK vpiše na koncu 2. koraka sklepalnika po izbiri
vseh kritij, ki je dostopen na: www.wiz.si/kodapopust.

POMEMBNO: Popust se obračuna le na izbrano kritje WIZ Asistent. Izbrana ugodnost WIZ Avto
zavarovanja velja samo za nove stranke, ki še nimajo zavarovanega vozila pri WIZu in Generali
zavarovalnici d.d., razen, če ni drugače zapisano.
Ob sklenitvi zavarovanja se lahko koristi le eno kodo za popust, saj se kode za isti produkt med seboj
izključujejo. Izključujejo se tudi vse veljavne produktne kode ugodnosti, ki niso del te akcije. Za koriščenje
kode mora biti premija avto zavarovanja pred obračunom popusta vsaj 150 €. Ugodnost velja pri sklenitvi
WIZ Avto zavarovanja (ne velja pri zavarovanju WIZ Perla).
Za zavarovanje WIZ Avto veljajo Splošni pogoji 01-WIZ-01/20, ki so vedno dostopni na spletni strani
www.wiz.si/pogoji.
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 50 % popust pri celoletni WIZ Tujina
V času trajanja akcije, ob sklenitvi celoletnega zavarovanja za večkratne odhode v tujino, kjer
posamezno potovanje ni daljše od 90 dni ti obračunamo 50 % popust, namesto obstoječega 10 %. Velja za
zavarovanje WIZ Tujina ali WIZ Tujina Plus.
Pri sklepanju celoletnega zavarovanja za tujino, na https://tujina.wiz.si/ ali https://tujinaplus.wiz.si/, se
popust obračuna takoj, kar je razvidno v košarici in na polici zavarovanja.
Za zavarovanje WIZ Tujina in Tujina Plus veljajo Splošni pogoji 01-TUJ-01/20, ki so vedno dostopni na
spletni strani www.wiz.si/pogoji.

 Do 46 % popust na C paket zavarovanja WIZ Šolar/Malček/Študent
V času trajanja akcije, ob sklenitvi nezgodnega zavarovanja za mlade do 26. leta WIZ Šolar, WIZ Malček
ali WIZ Študent, ti ob izbiri paketa C namesto obstoječega do 20 % popusta obračunamo:


46 % popust za individualno polico za enega otroka,



44 % popust za družinsko polico za 3 ali več otrok.

Ob prvi sklenitvi Nezgodnega zavarovanja za otroke do 26. leta, izberi paket C in sledi korakom na
sklepalniku. Polico prejmeš na vneseni e-naslov po uspešnem plačilu premije.
Za zavarovanje WIZ Šolar/Malček/Študent veljajo Splošni pogoji 01-WNS-01/21, ki so vedno dostopni na
spletni strani www.wiz.si/pogoji.

 50 % popust pri WIZ Mladi voznik
V času trajanja akcije ti ob sklenitvi zavarovanja WIZ Mladi voznik obračunamo 50 % popust. Izbiraš lahko
med tremi paketi, ki v času trajanja akcije Black Friday stanejo le:


WIZ Mladi voznik 1: 26,13 € / leto,



WIZ Mladi voznik 2: 40,51 € / leto,



WIZ Mladi voznik 3: 68,95 € / leto.

Za zavarovanje WIZ Mladi voznik veljajo Posebni pogoji 02-WIZ-01/21 in Splošni pogoji 01-WIZ-01/20, ki so
vedno dostopni na spletni strani www.wiz.si/pogoji.
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 50 % popust pri WIZ Kuža
V času trajanja akcije ti ob sklenitvi zavarovanja WIZ Kuža obračunamo 50 % popust. Izbiraš lahko med
tremi paketi, ki v času trajanja akcije Black Friday stanejo le:


Mini paket: 25,02 € / leto,



Maksi paket: 89,70 € / leto,



Plus paket: 119,52 € / leto.

Za zavarovanje WIZ Kuža veljajo Splošni pogoji 01-WIK-01/18, ki so vedno dostopni na spletni strani
https://kuza.wiz.si/.

 50% popust pri WIZ Smučar
V času trajanja akcije ti ob sklenitvi zavarovanja WIZ Smučar obračunamo 50 % popust, ki zdaj stane le
12,49 €/leto.
Za zavarovanje WIZ Smučar veljajo Pogoji WIZ Smučar Paket, ki so vedno dostopni na spletni strani
https://smucar.wiz.si/.

 50% popust pri WIZ Kolesar
V času trajanja akcije ti ob sklenitvi zavarovanja WIZ Kolesar obračunamo 50 % popust, ki zdaj stane le
9,99 € / leto.
Za zavarovanje WIZ Smučar veljajo Pogoji WIZ Kolesar Paket, ki so vedno dostopni na spletni strani
https://kolesar.wiz.si/.

 Bon 200 € za lasersko operacijo krčnih žil ob sklenitvi WIZ Zdravja
V času trajanja akcije, ob sklenitvi in plačilu premije zavarovanja WIZ Zdravje zavarovancu pripada izredna
ugodnost – Bon za 200 € popusta za lasersko operacijo krčnih žil. Bon bo zavarovanec prejel na vneseni
e-naslov v roku 3 delovnih dni od plačila premije zavarovanja. Prejeti bon lahko zavarovanec unovči v
Ambulanti zdravje v roku 6 mesecev od sklenitve zavarovanja WIZ Zdravje. Bon je prenosljiv in ga ni
mogoče izplačati v gotovini.
Zavarovanje se uredi prek sklepalnika WIZ Zdravje na https://zdravje.wiz.si/. Za zavarovanje WIZ Zdravje
veljajo Splošni pogoji 01-WIZ Zdravje-01/21, ki so vedno dostopni na spletni strani www.wiz.si/pogoji.
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 Bon za 50 € za UZ trebuha ali vrtnih žil, ob sklenitvi WIZ Specialistov
V času trajanja akcije, ob sklenitvi zavarovanja WIZ Specialisti zavarovancu pripada izredna ugodnost –
Bon za 50 € popusta pri storitvah UZ trebuha ali UZ vratnih žil. Bon bo zavarovanec prejel na svoj enaslov v roku 3 delovnih dni od plačila premije zavarovanja. Prejeti bon lahko zavarovanec unovči v
Ambulanti zdravje v roku 6 mesecev od sklenitve zavarovanja WIZ Specialisti. Bon je prenosljiv in ga ni
mogoče izplačati v gotovini.
Zavarovanje se uredi prek sklepalnika WIZ Specialisti na https://specialisti.wiz.si/. Za zavarovanje WIZ
Specialisti veljajo Splošni pogoji 01-WZS-01/20, ki so vedno dostopni na spletni strani www.wiz.si/pogoji.

Koper, 19. 11. 2021
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