Uprava družbe GENERALI ZAVAROVALNICA d.d. Ljubljana, Kržičeva 3,
Ljubljana, je na svoji seji uprave z dne 4.10.2019 sprejela naslednji
čistopis

PRAVILA GENERALI CLUBA
1. člen - splošno
Ustanovitelj Generali Cluba (v nadaljevanju: Club) je Generali
Zavarovalnica d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Generali
d.d.), ki Club obenem tudi upravlja ter skrbi za uresničitev namena, zaradi
katerega je Club ustanovila.
Izrazi, ki so uporabljeni v teh Pravilih, so zapisani v moški slovnični obliki in
se uporabljajo nevtralno tako za moške kot tudi ženske.
2. člen - namen
Club se ustanovi z namenom vzpodbujanja
zavarovalnice Generali d.d. zvestim strankam.

občutka

pripadnosti

3. člen - članstvo
V Club se lahko vključijo samo fizične osebe, ki že imajo ali ki še bodo
sklenile kakršnokoli zavarovanje pri Generali d.d.
Kot fizične osebe po teh Pravilih ne štejejo samostojni podjetniki in druge
osebe, ki samostojno pridobivajo dohodek, razen v primerih, ko omenjeni
dohodek pridobivajo za namene, ki niso povezani z njihovo poklicno ali
pridobitno dejavnostjo.
4. člen - pristop k članstvu
Zavarovalec Generali d.d. se vključi v Club na podlagi izpolnjene,
podpisane in vrnjene pristopne izjave. S podpisom pristopne izjave
zavarovalec postane član Cluba in pristopi tudi k Pravilom Cluba.
Z vključitvijo v Club po prejšnjem odstavku tega člena zavarovalec Generali
d.d. postane član Cluba. S tem pridobi vse pravice in obveznosti člana
Cluba.
V Club se lahko vključi tudi fizična oseba, ki nima sklenjene še nobene
zavarovalne pogodbe z Generali d.d. V Club se vključi tako, da pri Generali
d.d. izpolni katerokoli ponudbo za sklenitev zavarovanja.
S podpisom ponudbe za sklenitev zavarovanja postane fizična oseba iz
prejšnjega odstavka tega člena član Cluba in pristopi k Pravilom Cluba.
Član Cluba je seznanjen s Pravili Cluba, se z njimi strinja in jih sprejema.
Pravila Cluba se nahajajo na spletnem naslovu www.generaliclub.si in na
vseh prodajnih mestih Generali d.d.
5. člen - pravice člana
Član Cluba ima pravico do ugodnosti, ki jih nudi Generali d.d. v obliki bonov
Cluba ter vseh ostalih ugodnosti Cluba.
O ugodnostih iz prejšnjega odstavka odloča Generali d.d. s sklepom
Uprave.
Ugodnosti Programa »Zbiraj točke in vozi zastonj« so opredeljene v
Splošnih določilih programa »Zbiraj točke in vozi zastonj« s prilogo Pravila
zbiranja in koriščenja točk, kar je vse v Prilogi 1 teh pravil in predstavlja
sestavni del teh pravil.
6. člen - bon Cluba
Bon Cluba je enostransko upravičenje njegovega vsakokratnega imetnika fizične osebe. Tej osebi bon zagotavlja določene ugodnosti ob sklenitvi
določenih zavarovalnih pogodb.
Boni Cluba so prosto prenosljivi in jih lahko unovči zgolj fizična oseba, ki je
pristopila k članstvu v Club.
Prenosljivost bonov Cluba ne pomeni posredovanja in je posledično
izključena uporaba določb od 837. do 850. člena Obligacijskega zakonika.

Boni Cluba članu Cluba zagotavljajo ugodnosti pri sklenitvi določenih vrst
zavarovanj, razvidnih iz bona Cluba. Pri katerih vrstah zavarovanj ima član
Cluba ugodnosti, odloča Generali d.d., in sicer tako, da s sklepom Uprave
potrdi vsakokratno izdajo knjižice bonov Cluba, na podlagi česar se boni
nato kontinuirano izdajajo, do nadaljnje odločitve Generali d.d.
Iz vsakega posameznega bona Cluba je razvidno, pri kateri vrsti
zavarovanja lahko član Cluba bon unovči.
7. člen - oblika bona
Bon Cluba ima naslednje bistvene sestavine:
označbo, da gre za bon;
firmo in sedež izdajatelja bona;
navedbo, da se glasi na prinosnika;
vrednost bona v EUR;
vrsto zavarovanja, na katero se bon nanaša;
-

datum veljavnosti bona;
serijsko številko bona.

8. člen - koriščenje bonov
Bon Cluba se lahko proti njegovi predložitvi s strani fizične osebe unovči ob
sklenitvi zavarovalne pogodbe in zgolj za plačilo prvega oziroma drugega
obroka premije, kot je to opredeljeno v 4. odstavku tega člena, ter zgolj za
vrsto zavarovanja, ki izhaja iz posameznega bona.
Bona Cluba ni mogoče unovčiti pri sklepanju zavarovanj prek spleta.
Bon Cluba se lahko unovči le ob naslednjem izbranem načinu plačila
zavarovalne premije:
mesečno,
polletno,
-

letno in
enkratno.

Za plačilo prvega obroka premije se bon Cluba unovči le v primeru
dogovorjenega polletnega, letnega ali enkratnega načina plačila ter
obročnega načina plačila z dogovorjenim številom obrokov 3 ali manj v
obdobju enega leta. Za plačilo drugega obroka premije se bon Cluba
unovči le v primeru dogovorjenega mesečnega načina plačila ter
obročnega načina plačila z več kot tremi obroki v obdobju enega leta.
Unovčitev bona Cluba je dostopna vsem fizičnim osebam pod enakimi
pogoji.
Bon Cluba se lahko unovči le za zavarovanja, sklenjena za 12 mesecev ali
več.
Boni Cluba za posamezno vrsto zavarovanja se ne seštevajo.
V primeru, da je obrok premije, za katero se unovči bon Cluba, višji od
vrednosti, ki izhaja iz posameznega bona za sklenitev zavarovalne
pogodbe, je član Cluba dolžan doplačati razliko do popolnega poplačila
tega obroka. Če član Cluba unovči bon Cluba za plačilo prvega obroka
premije, je dolžan ponudbi, pri kateri koristi bon, obenem predložiti dokazilo
o plačani razliki do celotnega prvega obroka premije. Če član Cluba unovči
bon Cluba za plačilo drugega obroka premije, je dolžan ob sprejeti ponudbi
plačati tudi prvi obrok premije.
V primeru, da je obrok premije, za katero se unovči bon Cluba, nižji od
vrednosti, ki izhaja iz posameznega bona za sklenitev zavarovalne
pogodbe, se lahko bon koristi zgolj do višine obroka premije. Ostala
vrednost bona Cluba zapade.

9. člen - posebnosti koriščenja bonov pri določenih zavarovanjih
Pri življenjskih in nezgodnih zavarovanjih član Cluba v prvem letu
zavarovanja nima pravice predlagati spremembe časovno dogovorjenega
načina plačila ter nima pravice predlagati znižanja premije, razen če gre za
zmanjšanje nevarnosti.
Pri premoženjskih zavarovanjih član Cluba v prvem letu zavarovanja nima
pravice predlagati spremembe časovno dogovorjenega načina plačila.
Določbi iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena štejeta za poseben dogovor
k splošnim pogojem za posamezne zavarovalne pogodbe zaradi ugodnosti
pri navedenih zavarovanjih, ki jih član Cluba pridobi s članstvom v Clubu.
Pri življenjskih zavarovanjih se v primeru, da član Cluba izkoristi pravico v
roku 30 dni odpovedati zavarovanje, zaradi česar se mu vrnejo plačane
premije, vrednost unovčenega bona ne vrne.
Pri premoženjskih zavarovanjih se v primeru, da član Cluba izkoristi
pravico v roku 8 dni zahtevati povrnitev vplačane premije, vrednost
unovčenega bona ne vrne.
10. člen - omejitve pri koriščenju bonov
Če je bilo fizični osebi določeno zavarovanje prekinjeno zaradi
neplačevanja premije, ne glede na to, ali je bil pri tem zavarovanju bon
Cluba unovčen ali ne, se ob ponovnem sklepanju istovrstnega zavarovanja
bona Cluba ne more koristiti.
Bona Cluba ni mogoče unovčiti pri sklepanju samostojnega življenjskega
zavarovanja za primer smrti (zavarovanje ERI in zavarovanje ERS2).
Bon Cluba ne velja za kolektivno nezgodno zavarovanje.
Pri turističnih zavarovanjih se bon Cluba lahko unovči zgolj v primeru
sklenitve Multitrip zavarovanja.
V primeru prekinitve zavarovanja v prvem letu se morebitno vračilo dela
premije zmanjša za vrednost bona oziroma terjatev do stranke poveča za
vrednost bona.
Pri avtomobilskem zavarovanju se bon Cluba lahko unovči zgolj za osebna
vozila z namenom uporabe vozil »normalna« ali »invalidi«.
Bon Cluba se lahko unovči le ob sklenitvi polnega kasko zavarovanja.
11. člen - prenehanje članstva
Članstvo v Clubu preneha:
- če član ne izpolnjuje več pogojev 3. člena teh Pravil,
če član pisno zahteva izstop iz Cluba ali
v primeru iz 14. člena teh Pravil.
Prenehanje članstva v Clubu ne vpliva na veljavnost izdanih bonov Cluba.
12. člen - varstvo osebnih podatkov
Član Cluba soglaša, da Generali d.d. obdeluje njegove osebne podatke v
svojih zbirkah in jih uporablja za namene in pod pogoji, ki izhajajo iz
sklenjene zavarovalne pogodbe.
Generali d.d. omenjene podatke zbira in obdeluje skladno z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/2004 do 113/2005).
13. člen - sprememba Pravil Cluba
Generali d.d. kot ustanovitelj in upravljavec Cluba, lahko spremeni Pravila
Cluba, če to zahtevajo razlogi tehnične, poslovne ali pravne narave.
Generali d.d. bo o vseh spremembah Pravil Cluba člane Cluba obveščal z
objavami prek spletne strani www.generaliclub.si oziroma v okviru
eksternega glasila Generali d.d. Levjepis. Spremembe stopijo v veljavo
osmi (8) dan po objavi na navedeni spletni strani.
14. člen – mirovanje in prenehanje delovanja Cluba
Generali d.d. kot ustanovitelj in upravljavec Cluba ima pravico ukiniti
delovanje Cluba ali začasno ustaviti njegovo delovanje (mirovanje Cluba),
če bodo to zahtevali poslovni ali drugi razlogi.

O mirovanju oziroma prenehanju Cluba se člane Cluba obvesti prek spletne
strani www.generaliclub.si oziroma prek glasila Levjepis, na elektronski
naslova ob pridobljenem soglasju člana Cluba.
V času mirovanja Cluba vstop v članstvo Cluba in zbiranje novih točk ni
več možno, način koriščenja že zbranih točk in drugih ugodnosti določi
Uprava Generali d.d.
15. člen - končna določba
Z dnem, ko Uprava Generali d.d. potrdi Pravila Cluba na svoji redni seji
Uprave družbe, je Club Generali tudi ustanovljen.

Spremembe Pravil Cluba začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi Uprava
Generali d.d.

PRILOGE:
- Splošna določila Programa »Zbiraj točke in vozi zastonj« s prilogo Pravila
zbiranja in koriščenja točk

