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Zavarovalec (fizična oseba ), ki v času trajanja akcije »Vzajemna Generali, PAKET ZA IMET’ 2017«
2
od 7. 3. 2017 do 30. 11. 2017 isti dan zase veljavno sklene novo dopolnilno zdravstveno
zavarovanje VZAJEMNE d.v.z. in isti dan zavarovalnica GENERALI d.d. prejme podpisano
3
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izjavo na podlagi pridobljenega informativnega izračuna novega avtomobilskega zavarovanja za
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osebno vozilo
(najmanj zavarovanje avtomobilske odgovornosti - AO in zavarovanje AO-plus),
6
izbere vrednostno kartico z dobroimetjem 100 EUR izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana, unovčljivo
na Petrolovih bencinskih servisih ali izdajatelja MERCATOR, d.d., unovčljivo na prodajnih mestih
Mercatorja, M Tehnike ter v franšiznih prodajalnah označenih z nalepko. V primeru neizpolnjevanja oz.
prekinitve zaveze iz izjave pred iztekom 36-mesečnega obdobja, šteto od dneva sklenitve novega
avtomobilskega zavarovanja pri GENERALI d.d., oz. v primeru prekinitve dopolnilnega zdravstvenega
7
zavarovanja pri VZAJEMNI d.v.z. pred iztekom 36-mesečnega obdobja, šteto od dneva sklenitve letega, si zavarovalnica GENERALI d.d. pridružuje pravico terjati vračilo sorazmernega dela
dobroimetja. Ugodnost "Petrol kartica z dobroimetjem 100 EUR" ali "Mercator kartica z dobroimetjem
100 EUR" bo poslana naknadno po pošti v roku 30-ih dni od izpolnitve navedenih zahtev in jo je
možno dodeliti izključno ob sklepanju zavarovanja. Več o pogojih zavarovanja in možnostih unovčitve
na prodajnih mestih zavarovalnice GENERALI d.d., prek 080 70 77 in na www.generali.si, na
VZAJEMNA d.v.z., prek 080 20 60 in na www.vzajemna.si ter glede pravil unovčitve vrednostne
kartice na Petrolu d.d., Ljubljana, in www.petrol.si oz. MERCATOR, d.d. in www.mercator.si.
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S podpisom izjave zavarovalec nadaljnjih 36 mesecev, šteto od dneva sklenitve novega
avtomobilskega zavarovanja pri GENERALI d.d., pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj pri
GENERALI d.d. ni upravičen do drugih vrednostnih bonov, drugih akcijskih oz. promocijskih ugodnosti
GENERALI d.d., razen v primeru Petrol kupona za dvojni popust za brezškodno dogajanje. V primeru
sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v okviru akcije »Vzajemna Generali, PAKET ZA
IMET’ 2017«, zavarovalec ni upravičen do drugih ugodnosti oz. vrednostnih bonov VZAJEMNE d.v.z.
ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Seštevek ugodnosti, ki jih zavarovalec v okviru akcije »Vzajemna Generali, PAKET ZA IMET’ 2017«
lahko prejme ob istočasni sklenitvi dopolnilnega, avtomobilskega in stanovanjskega zavarovanja, je
omejen tako, da je prejem vrednostne kartice Petrol oz. Mercator vezan na avtomobilsko zavarovanje,
v prvem zavarovalnem letu stanovanjskega zavarovanja pa je pri vrstah zavarovanja PaketDom
nepremičnine (PDN) in PaketDom premičnine (PDP) upravičen do 20 % popusta za 20 let GENERALI
d.d. v Sloveniji. Ugodnosti se ne seštevajo in na podlagi enega sklenjenega dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja pri VZAJEMNI d.v.z. je zavarovalec upravičen le do ene vrednostne
kartice Petrol oz. Mercator.
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Kot fizične osebe ne štejejo s.p. in druge osebe, ki samostojno pridobivajo dohodek. Zavarovalec,
upravičen do sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v okviru te akcije, je fizična oseba, za
katero še ni sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri VZAJEMNI d.v.z.
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Zavarovanje ni veljavno sklenjeno v primeru odstopa od zavarovalne pogodbe, sklenjene na daljavo,
v 15 dneh. Prav tako dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni veljavno, če je oseba že pridobila
ugodnosti dobroimetja 110 EUR oz. 100 EUR v okviru akcije »Vzajemna Generali, vinjeta 2015« ali
»Vzajemna Generali PAKET ZA IMET'« ali »Vzajemna Generali, vinjeta 2016« ali »Vzajemna Generali
PAKET ZA IMET' 2016« ali »Vzajemna Generali, vinjeta 2017« ali »Vzajemna Generali, PAKET ZA
IMET' 2017«.
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S podpisom izjave se zavarovalec zavezuje, da bo pri zavarovalnici GENERALI d.d. sklepal
avtomobilska zavarovanja (najmanj zavarovanje avtomobilske odgovornosti in zavarovanje AO-plus)
nadaljnjih 36 mesecev, šteto od dneva sklenitve novega avtomobilskega zavarovanja pri GENERALI
d.d., pri čemer je v obdobju 36 mesecev dovoljeno, da posamezna obdobja brez avtomobilskega
zavarovanja trajajo skupno največ dva meseca. Obdobje brez avtomobilskega zavarovanja pri
GENERALI d.d. nastopi na podlagi zahtevka zavarovalca z dnem prekinitve zavarovalne pogodbe
(npr. odjava vozila iz prometa) ali z dnem prekinitve zavarovalne pogodbe s strani zavarovalnice
zaradi neplačevanja premije. Z izjavo hkrati potrjuje, da je podpisal ponudbo za sklenitev dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja pri VZAJEMNI d.v.z., s trajanjem in možnostjo predčasne odpovedi, kot je
opredeljeno v ponudbi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in zavarovalnih pogojih VZAJEMNE
d.v.z., ki veljajo za to zavarovanje, in jo skupaj z izjavo posredoval zavarovalnici.
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Nosilni informativni izračun za avtomobilsko zavarovanje je informativni izračun, ki je pridobljen v
času trajanja akcije in predstavlja enega izmed pogojev za upravičenost do ugodnosti. Polica mora biti

na podlagi informativnega izračuna sklenjena (izdelana) najkasneje do 30. 11. 2017 (začetek
zavarovanja najkasneje 14. 1. 2018 (vključno s tem datumom)).
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Ne velja za namen uporabe: taxi, rent-a-car, starodobniki.
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Unovčenje dobroimetja je mogoče skladno z izdajateljevimi pravili unovčenja kartice, dostopnimi na
www.petrol.si oz. www.mercator.si, in sicer najkasneje v roku šestih mesecev od dneva prejema
darilne kartice.
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Prekinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nastopi z dnem kakršnegakoli prenehanja
zavarovalne pogodbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri VZAJEMNI d.v.z. (npr. zaradi
odpovedi zavarovalca, neurejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja, razdora zaradi
neplačevanja premije, sporazumne prekinitve). Premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
se lahko spreminja skladno z zavarovalnimi pogoji VZAJEMNE d.v.z., ki veljajo za to
zavarovanje.
Zavarovalnica GENERALI d.d. zagotavlja, da se v obdobju 36 mesecev, šteto od dneva prejema
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podpisane izjave , premija za zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) in zavarovanje
voznika zaradi telesnih poškodb (AO-plus) glede na nosilni informativni izračun
avtomobilskega zavarovanja ne bo povišala, razen v naslednjih primerih:
-

-

-

zavarovanje istega osebnega vozila, katerega lastnosti so se spremenile, pri čemer so to
lastnosti, ki skladno s pravili zavarovalnice vplivajo na izračun premije;
zavarovanje drugega osebnega vozila, katerega lastnosti niso enake lastnostim vozila iz
nosilne police, pri čemer so to lastnosti, ki skladno s pravili zavarovalnice vplivajo na izračun
premije;
sprememba zavarovalnega kritja kot npr. razširitev zavarovalnega kritja za povečane
nevarnosti, kot so določene v zavarovalnih pogojih za zavarovanje avtomobilske odgovornosti;
povišanje zavarovalnih vsot;
prijavljene škode skladno z zavarovalnimi pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti
oz. skladno z zavarovalnimi pogoji za zavarovanje voznika motornega vozila zaradi telesnih
poškodb;
spremembe zakonsko predpisanih dajatev (davki, prispevki, takse, vnaprejšnja pavšalna
odškodnina za škodo, ki nastane Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi smrti
ali poškodb zavarovanih oseb v prometnih nesrečah).

V primeru povišanja premije (razen v izjemah iz prejšnjega odstavka) za zavarovanje avtomobilske
odgovornosti (AO) in zavarovanje voznika zaradi telesnih poškodb (AO-plus) zavarovalnica
GENERALI d.d. nima pravice od zavarovalca terjati zneska dobroimetja v vrednosti 100 EUR v
sorazmernem deležu.
Pridržujemo si pravico do predčasne ukinitve akcije iz poslovnih oz. drugih utemeljenih razlogov.

