POGOJI AKCIJE WIZ BLACK FRIDAY & CYBER MONDAY
Trajanje akcije: od petka, 27. 11. 2020 (00:01) do ponedeljka, 30. 11. 2020 (23:59).
V WIZovo Black Friday & Cyber Monday akcijo (v nadaljevanju: akcija) so vključena 3 WIZ zavarovanja, ki
zajemajo različne ugodnosti in jih stranka izbira na spletni strani www.wiz-akcije.si:


WIZ Avto, WIZ Tujina in WIZ Specialisti.

Za vsako od zavarovanj veljajo svoja pravila za koriščenje ugodnosti akcije in so navedena v teh pogojih.
Za vsa zavarovanja pa ugodnost velja za tokratno sklenitev zavarovanja in se ne prenaša na morebitna
kasnejša podaljševanja tega zavarovanja.

 WIZ Avto (izbiraš med 3 ugodnostmi)**:
V času trajanja akcije lahko pri WIZ Avto zavarovanju izbereš eno (1) izmed 3 ugodnosti.

1. 30% popusta na zavarovalno kritje WIZ Kasko
Ob prvi sklenitvi WIZ Avto zavarovanja, se kodo BF30KASKO vpiše na 2. koraku sklepalnika, ki je dostopen
na: www.wiz.si/kodapopust.

- Popust se obračuna le na izbrano kritje WIZ Kasko. Koristi se lahko le eno kodo za popust, saj se kode
med seboj izključujejo. Pridržujemo si pravico, da zahtevamo povračilo v višini ugodnosti zaradi
neustrezno uporabljene kode za popust.

- Izjemoma se lahko kodo uporabi tudi pri obnovi WIZ Avto zavarovanja, če se na obstoječi polici doda
WIZ Kasko kot novo kritje. O tem nas prosimo obvesti na info@wiz.si.
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2. 30% popusta na zavarovalno kritje WIZ Asistent
Ob prvi sklenitvi WIZ Avto zavarovanja, se kodo BF30ASIST vpiše na 2. koraku sklepalnika, ki je dostopen
na: www.wiz.si/kodapopust.
- Popust se obračuna le na izbrano kritje WIZ Asistent. Koristi se lahko le eno kodo za popust, saj se kode
med seboj izključujejo. Pridržujemo si pravico, da zahtevamo povračilo v višini ugodnosti zaradi
neustrezno uporabljene kode za popust.

- Izjemoma se lahko kodo uporabi tudi pri obnovi WIZ Avto zavarovanja, če se na obstoječo polici doda
WIZ Asistent kot novo kritje. O tem nas prosimo obvesti na info@wiz.si.
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3. 10% popust na celotno premijo WIZ Avto
Kodo za popust naročiš prek obrazca na strani https://www.wiz.si/akcija/black-friday-pridobi-kodo-zawiz-avto.
KODO lahko rezerviraš le v času trajanja akcije, unovčiš pa jo lahko do 31. 5. 2021.

**POMEMBNO: 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-WIZ01/20, ki so vedno dostopni na spletni strani www.wiz.si/pogoji.

 50% popust pri WIZ Tujina
V času trajanja akcije, ob sklenitvi celoletnega zavarovanja za tujino WIZ Tujina ali WIZ Tujina Plus ti
obračunamo 50 % popust, namesto obstoječega 10%.
Pri sklepanju celoletnega zavarovanja na https://tujina.wiz.si/ ali https://tujinaplus.wiz.si/, pri plačilu
premije izberi UPN plačilni nalog in nas pokliči na 080 11 24. Takoj ti uredimo novo položnico z
upoštevanim 50 % Black Friday popustom.
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.

 20% popust pri WIZ Specialisti
V času trajanja akcije, se za sklenitve zavarovanja WIZ Specialisti avtomatično obračuna dodatni – Black
Friday popust v višini 20%.
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.
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