PRAVILA ZA UNOVČENJE VREDNOSTNEGA BONA V AKCIJI «VARČEVALNI PAKET«

Vrednostni bon lahko stranka pridobi v okviru promocijske akcije »Varčevalni paket«
Adriatica Slovenice d.d. (v nadaljevanju AS). Vrednostni bon prinaša prihranek do 40 EUR
ob obnovi ali sklenitvi novega AS avtomobilskega zavarovanja za osebno vozilo.

1.

Način pridobitve vrednostnega bona

Vrednostni bon v akciji »Varčevalni paket« lahko pridobi stranka, ki v obdobju od 1.5.2014
do 31.12.2014 podpiše pristopno izjavo za nov varčevalni paket KD Skladov d.d. (Popotnica
za življenje, Moje sanje ali Situirana jesen).
2.

Obdobje in način unovčenja vrednostnega bona

Vrednostni bon v akciji »Varčevalni paket« je unovčljiv od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2015 v vseh
poslovalnicah, pri zastopnikih in pogodbenikih AS.
Stranka posreduje referentu podatek o poteku obstoječega avtomobilskega zavarovanja.
Stranka pooblašča AS, da jo pred potekom obstoječega zavarovanja zastopnik oziroma
pogodbenik AS kontaktira z namenom predstavitve zavarovanja ter unovčitvijo vrednostnega
bona.
Stranka ob unovčenju vrednostnega bona predloži vrednostni bon, ki ga je prejela ob
podpisu pristopne izjave za nov varčevalni paket KD Skladov d.d. (Popotnica za življenje,
Moje sanje ali Situirana jesen).

3.

Podrobnejši pogoji za unovčitev vrednostnega bona

Vrednostni bon prinaša prihranek ob obnovi ali sklenitvi novega AS avtomobilskega
zavarovanja za osebno vozilo v višini:
• 40 EUR* pri plačilu premije za zavarovanje s premijo na polici** nad 200 EUR ali
• 20 EUR* pri plačilu premije za zavarovanje s premijo na polici** nad 100 EUR ali
• 10 EUR* pri plačilu premije za zavarovanje s premijo na polici** nad 50 EUR
*Vrednost bona je unovčljiva le enkratno ob plačilu prvega obroka premije. V primeru, da je znesek prvega obroka premije nižji
od vrednosti bona, razlike ni možno koristiti za plačila naslednjih obrokov premije kateregakoli zavarovanja.
**Kot premija na polici se upošteva znesek premije, ki je naveden na polici pod rubriko Skupaj za plačilo ob sklenitvi.

Namenjen je le fizičnim osebam, pri posamezni sklenitvi pa se lahko unovči le en vrednostni
bon za posamezno vrsto zavarovanja. Samostojni podjetniki se upoštevajo kot fizične osebe.
Vrednostni bon se izključuje z boni drugih akcij in posebnim popustom (»popust po
pogodbi«).
Vrednostni bon je izdan na ime stranke, ki je podpisala pristopno izjavo za nov varčevalni
paket KD Skladov d.d. (Popotnica za življenje, Moje sanje ali Situirana jesen) in ni
prenosljiv.

4. Varovanje osebnih podatkov
S prejemom vrednostnega bona stranka potrjuje, da se strinja s temi pogoji in pravili ter
izrecno soglaša, da AS v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov
do preklica obdeluje vse njene osebne podatke, ki jih je stranka posredovala AS-u ob
prejemu bona. Zbrani osebni podatki se obdelujejo za izvedbo promocije, neposredno
trženje, za obveščanje o novostih, ugodnostih, nagradnih igrah in dogodkih ter za statistične
obdelave in raziskave trga. V času obdelave osebnih podatkov lahko stranka zahteva
vpogled in njihovo osvežitev. Kadarkoli lahko pisno zahteva (na naslov: ASLJ, p. p. 12,
Center za oskrbo strank, 1001 Ljubljana), da se v 15 dneh trajno ali začasno preneha
obdelava njenih osebnih podatkov o čemer bo v nadaljnjih 5 dneh obveščena. Stranka je
seznanjena z opredelitvijo namena obdelave osebnih podatkov in dovoljuje obveščanje
preko vseh komunikacijskih poti.
Zavarovalnica si pridržuje pravico do spremembe pravil unovčenja bona.
Koper, 1. 5. 2014

