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Nov zavarovalec (fizična oseba ), ki v obdobju od 7. 3. 2017 do 30. 11. 2017 pri GENERALI d.d.
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sklene letno avtomobilsko zavarovanje za osebno vozilo (vključeno vsaj zavarovanje
avtomobilske odgovornosti - AO, zavarovanje AO-plus, Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov v
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motornem vozilu in Avtomobilska asistenca - vsi paketi kritja razen "osnovno kritje" ) in je hkrati
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obstoječi zavarovanec dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri VZAJEMNI d.v.z. , izbere
vrednostno kartico z dobroimetjem 40 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 prekinitve
avtomobilskega zavarovanja pred potekom enega leta si zavarovalnica GENERALI d.d. pridružuje
pravico terjati vračilo sorazmernega dela dobroimetja. Ugodnost "Petrol kartica z dobroimetjem 40
EUR" ali "Mercator kartica z dobroimetjem 40 EUR" bo poslana naknadno po pošti v roku 30-ih dni od
sklenitve zavarovanja in jo je možno dodeliti izključno ob sklepanju zavarovanja. Omenjena ugodnost
ne velja pri sklepanju zavarovanj prek interneta na www.generali.si in www.g24.si. 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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Predhodna polica oz. polica, ki je podlaga za določitev bonusa, ni bila sklenjena pri GENERALI d.d.
ali na www.g24.si.
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Kot fizične osebe ne štejejo s.p. in druge osebe, ki samostojno pridobivajo dohodek.
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Ne velja za namen uporabe: taxi, rent-a-car, starodobniki.
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V primeru sklenitve zavarovanja s to ugodnostjo zavarovalec ni upravičen do posebnega popusta,
drugih vrednostnih bonov in drugih akcijskih oz. promocijskih ugodnosti, če je skupna bruto premija na
polici brez stroška izdaje zelene karte pod 200 EUR, razen v primeru Petrol kupona za dvojni popust
za brezškodno dogajanje.
Če se polica avtomobilskega zavarovanja prekine pred potekom enega leta, ima zavarovalnica pravico
znesek dobroimetja v vrednosti 40 EUR terjati od zavarovalca v sorazmerju glede na trajanje
zavarovanja. Izjema od tega so police, prekinjene zaradi odjave vozila iz prometa ali zaradi prodaje
vozila pod pogojem, da zavarovalec v roku 1 meseca od prekinitve te police sklene novo polico pri
GENERALI d.d. najmanj s kritji kot na prekinjeni polici in z obdobjem trajanja najmanj do poteka
obdobja s prekinjene police.
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Obstoječi zavarovanec je zavarovanec, za katerega je bilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri
VZAJEMNI d.v.z. sklenjeno že pred 7. 3. 2017 oz. za katerega je bilo dopolnilno zdravstveno
zavarovanje pri VZAJEMNI d.v.z. sklenjeno od 7. 3. 2017 do 30. 11. 2017, pa ne izpolnjuje pogojev za
ugodnost »kartica z dobroimetjem 100 EUR«. Ob sklenitvi je potrebno na vpogled predložiti kartico
zdravstvenega zavarovanja za zavarovanca oz. predložiti številko kartice zdravstvenega zavarovanja
za preverbo že sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri VZAJEMNI d.v.z.
Pridržujemo si pravico do predčasne ukinitve akcije iz poslovnih oz. drugih utemeljenih razlogov.

