SPLOŠNI POGOJI UPORABE KNJIŽICE AMZS MEDNARODNA POMOČ TER STORITVE KREDIT V SILI
1. UVODNE DOLOČBE
1.1. Ti Splošni pogoji uporabe knjižice AMZS Mednarodna pomoč ter storitve kredit v sili (v nadaljevanju: Splošni pogoji) veljajo za vse člane AMZS, ki so imetniki knjižice AMZS
Mednarodna pomoč.
1.2. Vsak član AMZS lahko pod pogoji, ki jih določajo pravila AMZS, pridobi knjižico AMZS Mednarodna pomoč (v nadaljevanju: Knjižica), do Knjižice pa so avtomatsko upravičeni
člani s članstvom Plus.
1.3. Ti splošni pogoji imajo naravo pogodbe. Z nakupom Knjižice ali s pristopom k članstvu Plus (t.j. s plačilom članarine za članstvo Plus po veljavnem ceniku na dan plačila) oseba
potrjuje, da je seznanjena s temi Splošnimi pogoji in da z njimi soglaša.
2. OBVEZNOSTI UPORABNIKA KNJIŽICE
2.1. Vsak imetnik je dolžan Knjižico ter iz nje izhajajoče pravice uporabljati izključno v skladu s temi Splošnimi pogoji in v skladu z navodili za uporabo knjižice in kredita v sili, ki so
navedeni v Knjižici.
2.2. Podjetje ali druga pravna oziroma civilno pravna oseba lahko uporablja knjižico le za vozilo, katerega registrska številka je navedena v članskih dokumentih.
2.3. Ob izdaji plača imetnik knjižico po veljavnem ceniku AMZS, oziroma plača članarino za članstvo Plus.
2.4. Imetnik, ki želi uveljaviti ugodnosti na podlagi knjižice, mora le-to kupiti pred začetkom potovanja v tujini oziroma pred nastankom dogodka v tujini, za katerega se izda
knjižica.
3. OBVEZNOSTI AMZS
3.1. AMZS je zavezana najkasneje v roku 15 dni po prejemu plačila članarine za članstvo Plus iz točke 2.3. članu poslati na njegov naslov članske dokumente vključno s člansko
kartico v primeru prve včlanitve.
3.2. AMZS je dolžna vsako leto poslati članu članske dokumente za članstvo Plus in s tem novo Knjižico, in sicer v roku 15 dni po plačilu članarine.
3.3. V primeru nakupa knjižice s strani člana, ki nima članstva Plus, prejme član Knjižico
ob nakupu ali najkasneje v roku 15 dni od njenega plačila.
4. OBRAČUNAVANJE STORITEV
4.1. AMZS obračunava uporabljene storitve iz Knjižice ter kredit v sili v evrih. Zneske iz tujih valut v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene storitve.
4.2. AMZS ima pravico obračunati tudi administrativne stroške tujega kluba za uporabo storitev in kredita v sili, v skladu s cenikom klubov FIA za tekoče leto.
4.3. Imetnik Knjižice je dolžan plačati opravljene storitve AMZS v roku, ki je naveden na računu, skupaj s stroški, na transakcijski račun AMZS. V primeru zamude plačila je imetnik
dolžan plačati AMZS tudi zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do plačila.
4.4. Če imetnik Knjižice meni, da izdani račun AMZS ni pravilen, ga ima pravico reklamirati v roku 8 dni po njegovem prejemu.
5. STVARNA VELJAVNOST KNJIŽICE
5.1. Na podlagi Knjižice ni mogoče uveljaviti storitev ali kredita v sili v primeru prevoza tovora, razen v primeru osebne prtljage imetnika Knjižice in njegovih sopotnikov.
6. ČASOVNA VELJAVNOST KNJIŽICE
6.1. Imetnik Knjižice lahko uveljavlja pravice na podlagi Knjižice le v času veljavnosti članstva v AMZS ter veljavnosti Knjižice. S prenehanjem članstva Plus avtomatsko preneha
veljati tudi Knjižica, če član hkrati ne zaprosi za včlanitev v članstvo AMZS in izdajo nove Knjižice.
6.2. Če član nima hkrati tudi članstva Plus, preneha veljati Knjižica po poteku njene veljavnosti, ki je navedena v Knjižici.
6.3. Knjižica predčasno preneha veljati, če imetnik izkoristi vse pravice iz nje v času njene veljavnosti.
7. STORITEV KREDIT V SILI
7.1. Kredit v sili je finančna pomoč članu v tujini in ga ni mogoče uveljaviti v Sloveniji. Velja le za člana in sopotnike, ki potujejo z njim v istem vozilu. Najvišja vrednost kredita znaša
1000 evrov.
7.2. Kredit v sili v vrednosti 1000 evrov, za katerega član zaprosi klicni center AMZS, velja kot garancija za plačilo:
•
stroškov nepredvidenega popravila ali vleke vozila,
•
stroškov zdravljenja (zaradi prometne nesreče ali nenadne hude bolezni),
•
stroškov pravne pomoči po prometni nesreči,
•
stroškov tehnične cenitve.
7.3. Kredita v sili se ne more uporabiti za:
•
nakup dodatne opreme za vozilo ter delov, ki niso nujno potrebni za nemoteno delovanje vozila,
•
vzdrževanje vozila,
•
plačila računov za gostinske storitve.
7.4. Član je dolžan pregledati izstavljeni račun izvajalca storitve (servisne delavnice, zdravstvene ustanove ali drugih izvajalcev). Zaradi pogodbenih obveznosti do partnerskih
klubov AMZS kasnejših reklamacij ne more upoštevati.
8. OSEBNI PODATKI
8.1. Imetnik Knjižice s plačilom članarine za članstvo Plus oziroma cene Knjižice jamči za pravilnost danih podatkov in soglaša, da sme AMZS njegove osebne podatke, ki jih je
pridobila ob pristopu v članstvo, zbirati, obdelovati, hraniti in posredovati, in sicer le za potrebe opravljanja dejavnosti AMZS in njenih društev, določenih s statutom. Predvsem se
to nanaša na opravljanje dejavnosti, ki so povezane z obveščanjem članstva in posredovanjem informacij o dejavnostih AMZS in njenih društev ter ponudbi članskih ugodnosti.
9. REŠEVANJE SPOROV
9.1. AMZS in imetnik knjižice bosta skušala vse spore, ki bi nastali pri uporabi Knjižice ali kredita v sili, reševati sporazumno. V kolikor sporazum ne bo mogoč, bo spor rešilo
pristojno sodišče v Ljubljani.
10. VELJAVNOST
10.1. Ti Splošni pogoji veljajo od 01. marca 2012 do njihove spremembe, ki bo objavljena na spletni strani AMZS v rubriki Mednarodni dokumenti, Knjižica Mednarodna pomoč.
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