PRAVILA PRIDOBITVE IN UNOVČENJA BONA »ZDRAVJE AS« V AKCIJI
»OLIMPIJSKA PONUDBA 2016«
Bon »Zdravje AS« lahko stranka pridobi v okviru akcije »Olimpijska ponudba 2016« zavarovalnice
Adriatic Slovenice d.d. (v nadaljevanju AS), ki pod pogoji, določenimi s temi pravili, sklene pri AS-u
zavarovanje v okviru akcije »Olimpijska ponudba 2016«.
1. Način pridobitve bona »Zdravje AS«?
Vsaka stranka, ki v času trajanja akcije pri AS-u sklene:
 novo dopolnilno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: DZZ) ali
 novo avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila (v nadaljevanju: ZMV) ali
 novo stanovanjsko zavarovanje Dom AS ali
 novo življenjsko zavarovanje ali
 novo zavarovanje Specialisti in zdravila k že obstoječemu AS DZZ,
pridobi bon »Zdravje AS«.
Če ima stranka v času akcije sklenjeno DZZ pri drugi zavarovalnici, lahko pridobi bon »Zdravje AS« le
v primeru, če je bilo DZZ veljavno pri drugi zavarovalnici več kot eno leto. V nasprotnem primeru
namreč novega DZZ pri AS-u ne more skleniti, saj veljavnega DZZ pri drugi zavarovalnici pred
iztekom enega leta ne more odpovedati.
2. Ugodnosti, ki jih prinaša bon »Zdravje AS«
Bon »Zdravje AS« prinaša ugodnosti, ki jih lahko stranka koristi:
a) za brezplačen specialistični pregled pri AS pogodbenih izvajalcih, trenutno z ortopedskega
področja ali področja krčnih žil. Seznam pogodbenih izvajalcev z vrsto specialističnih pregledov in
lokacijo izvedbe je dostopen www.as.si.
Pregled vključuje tudi osnovno diagnostično preiskavo: rentgen skeleta ali ultrazvok ven obeh nog
v stoječem položaju z Duplex sonografijo ter izvid zdravnika specialista s priporočili za nadaljnje
zdravljenje;
ali
b) v obliki plačila 6-mesečne premije ob sklenitvi novega zavarovanja Specialisti in zdravila
AS za pakete z mesečno premijo do 7 EUR. V primeru, če stranka izbere paket Specialisti in
zdravila z mesečno premijo med 7,01 EUR in 14 EUR se šteje plačilo 3-mesečne premije, če pa
izbere paket z mesečno premijo med 14,01 EUR in 42 EUR, pa se šteje kot plačilo 1-mesečne
premije;
in
c) za posebne ugodnosti AS partnerjev v višini do 40 EUR. Ponudba izdelkov ali storitev AS
partnerjev vključuje področje zdravja, športa in prostega časa, turizma, dobrega počutja …
Ugodnosti, predstavljeni v točki a) in b), podeljuje AS. Ugodnost, predstavljeno v točki c), podeljujejo
AS partnerji. Vrednost posameznih ugodnosti ne presega 40 EUR.
3. Unovčenje ugodnosti brezplačnega specialističnega pregleda
Stranka, ki se odloči za koriščenje ugodnosti brezplačnega specialističnega pregleda, pokliče Center
Zdravje AS na brezplačno telefonsko številko 080 81 10, kjer se preveri upravičenost do unovčenja
bona in se dogovori za datum pregleda.
Specialistični pregled mora biti dogovorjen preko Centra zdravje AS najkasneje do 30. 9. 2016.

Ugodnost za specialistični pregled se šteje kot unovčena, če je uporabnik termin za specialistični
pregled rezerviral, vendar ni prišel, ali ni odpovedal termina vsaj 48 ur pred dogovorjenim datumom.
4. Unovčenje ugodnosti v obliki plačila mesečne premije novega zavarovanja Specialisti
in zdravila AS
Stranka ob sklenitvi novega zavarovanja Specialisti in zdravila AS izbere možnost: »Bon zdravje AS
želim koristiti za plačilo 6, 3 oz. 1-mesečne premije zavarovanja Specialisti in zdravila AS.« Po
sklenitvi zavarovanja na dom prejme zavarovalno polico, zavarovanje bo prvih 6, 3 oz. 1 mesec za
stranko brezplačno, saj bo premijo plačeval AS. Po poteku tega obdobja bo stranka začela plačevati
premijo zavarovanja Specialisti in zdravila skupaj s premijo DZZ AS.
Za koriščenje te ugodnosti lahko pokličete tudi na sklepalno mesto AS-a ali brezplačno številko 080
11 10. Ob klicu navedete svoje ime in priimek ter številko ponudbe/police, ki ste jo sklenili.
5. Unovčenje posebnih ugodnosti AS partnerjev
V okviru akcije »Olimpijske ugodnosti 2016« smo z AS partnerji dogovorili posebne ugodnosti v višini
do 40 EUR, ki jih lahko koristijo stranke imetnice bona »Zdravje AS«. Seznam AS partnerjev in pogoji
koriščenja ugodnosti AS partnerjev so dostopni www.as.si.
6. Ostali pogoji koriščenja bona »Zdravje AS«
Stranka, ki pridobi bon »Zdravje AS« ob sklenitvi novega zavarovanja Specialisti in zdravila k že
obstoječemu AS DZZ, bona ne more koristiti za brezplačni specialistični pregled ali kot ugodnost do
6-mesečne premije ob sklenitvi zavarovanja Specialisti in zdravila, lahko pa ta del ugodnosti podari
svojemu družinskemu članu. Ugodnosti AS partnerjev pa imetnik bona »Zdravje AS« lahko koristi
sam.
Imetnik bona »Zdravje AS«, ki želi koristiti bon za brezplačen specialistični pregled ali ugodnost v
obliki 6-mesečne premije ob sklenitvi zavarovanja Specialisti in zdravila, mora imeti pri AS-u veljavno
DZZ.
Stranka bon »Zdravje AS« obdrži v fizični obliki z namenom koriščenja ugodnosti pri AS parterjih.
Pri koriščenju storitev specialističnega pregleda ali ugodnosti v obliki plačila do 6-mesečne premije ob
sklenitvi zavarovanja Specialisti in zdravila in ob posameznem nakupu blaga oz. storitev pri AS
partnerjih, se lahko unovči le en bon »Zdravje AS«.
Stranka, ki je prejela več bonov »Zdravje AS«, lahko koristi le eno od ugodnosti: brezplačni
specialistični pregled ali ugodnost v obliki do 6-mesečne premije ob sklenitvi zavarovanja Specialisti
in zdravila, in sicer le enkrat v celotni dobi trajanja akcije.
Bon »Zdravje AS« lahko koristi zavarovalec, čigar ime je napisano na bonu, ali njegov družinski član.
Za družinskega člana se šteje partner (zakonski ali izven zakonski), otrok, starši in sorojenci (brat,
sestra) sklenitelja novega zavarovanja.
Bon »Zdravje AS« je namenjen le fizičnim osebam. Samostojni podjetniki se upoštevajo kot fizične
osebe.
Vrednost bona »Zdravje AS« ni izplačljiva ali zamenljiva za drugo ugodnost.
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7. Veljavnost pravil
Pravila veljajo od 1. 1. 2016 do vključno 30. 9. 2016.
Vse predstavljene ugodnosti iz te akcije so unovčljive do 30. 9. 2016.

Koper, 31. 12. 2015
Adriatic Slovenica d.d.
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