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Pregled sprememb 
(obravnavano in potrjeno na sestanku dne 14.3.2017, AMZS – GENERALI) 
 
Začetek 
Velja od 4.4.2017 dalje 
 
Zavarovalni pogoji 
Veljati začnejo zavarovalni pogoji AK-TP-16/2 (izključene škode, ki so značilne za dk_parkirišče), ki so na polici 
izpisani že sedaj. To pomeni, da se ukinja popravilo škod na podlagi pogojev AK-TP-14 (vključene škode, ki so 
značilne za dk_parkirišče). 
 
Popust »Članstvo AMZS 15%« 
Ukinja se popust »Članstvo AMZS 15%«, ki se sedaj upošteva na vseh produktih, razen AA, NEZ in PZMV. 
Preteklim policam, ki so imele oz. imajo popust »članstvo AMZS 15%« in so podlaga za garantirano premijo, bomo 
še vedno garantirali isto premijo, ne glede na to, da je popust »Članstvo AMZS 15%« ukinjen. 
 
Samostojno sklepanje »AMZS kasko promet« 
Ukinja se samostojno sklepanje produkta »AMZS kasko promet« (v 2016 sklenjenih 100 polic). 
 
Sklepanje »AMZS kasko promet« 
Minimalni pogoj za sklenitev »AMZS kasko promet« je, poleg članstva v AMZS, sklenitev vsaj AO in AO-plus 
zavarovanja. 
 
DK_parkirišče z nižjo premijo 
Pogoji za sklenitev dk_parkirišče skupaj z »AMZS kasko promet«: 
 premija za dk_parkirišče je nižja za 40%; ta popust se na polico ne izpiše 
 pogoj za znižanje premije na dk_parkirišče je tudi sklenitev zavarovanja AO in AO-plus 
 na dk_parkirišče je ukinjen posebni / komercialni popust (tako kot to že velja za »AMZS kasko promet«) 
 ne upošteva se popust »Članstvo AMZS 15%« kot omenjeno že zgoraj 
Če pogoji za znižanje premije na dk_parkirišče niso izpolnjeni (ni sklenjen AMZS kasko promet, ni sklenjen AO-
plus), se lahko na dk_parkirišče upošteva običajen komercialni popust tj. se nič ne spremeni. 
 
Subvencioniranje članarine za »Članstvo AMZS« 
Pogoji za subvencioniranje članarine v znesku 30 €: 
 obvezna sklenitev zavarovanja AO in AO-plus 
 sklenitev »AMZS kasko prometa« ni obvezna 
 zavarovalec je fizična oseba 
 vse vrste vozil 
 enoletno trajanje police 
 velja za nove police ali obnovo 
Ob izpolnitvi teh pogojev, se v eZP na zadnji strani izpiše obvestilo, da je stranka kandidat za brezplačno članstvo 
AMZS. 
To subvencioniranje je zamenjava za ukinjen popust »članstvo AMZS 15%«. 
Naknadno dodajanje produktov za potrebe izpolnjevanja pogojev subvencioniranega članstva: taka polica se ne 
šteje kot kandidat za subvencijo. 
 
Izključevanje z ostalimi akcijami 
Izključevanje ugodnosti »subvencija za članstvo AMZS« se izključuje s prodajnimi akcijami. 
 
Posebni / komercialni popust 
Ni sprememb v avtomatiziranosti dodeljevanja. 
 
Premijski sistem za AMZS zavarovanje 
Izdana bo nova verzija premijskega sistema z vključenimi spremembami kot so navedene zgoraj. 
 
 


