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ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS, podjetje za trženje energije in storitev, d.o.o., Vetrinjska ul. 
2, 2000 Maribor 
 
izdaja naslednje 
 

 
 

POSEBNE POGOJE PRIDOBITVE UGODNOSTI ZA NOVE ČLANE LOJALNOSTNEGA 
PROGRAMA Moj PLUS 

 
 
 

1.člen 
 
Lojalnostni program Moj PLUS je namenjen vsem fizičnim osebam, ki imajo gospodinjski odjem 
(kupujejo električno energijo in/ali zemeljski plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo 
za opravljanje trgovskih in poklicnih dejavnosti). Pogoja za včlanitev v lojalnostni program sta: 
 

• sklenjena pogodba o prodaji in nakupu električne energije in/ali zemeljskega plina za 
gospodinjske kupce pri Energiji plus, 

• registracija v mobilno (ePLUS) ali spletno aplikacijo (eStoritve). 
 
Včlanitev v program lahko opravite skupaj z registracijo v mobilno ali spletno aplikacijo (če ste novi 
uporabnik), v kolikor pa že uporabljate mobilno ali spletno aplikacijo pa se prijavite preko vašega 
uporabniškega računa.  
 
 

2.člen 
 
Vsi odjemalci Energije plus, ki boste izpolnili zahteve iz 1. člena teh posebnih pogojev in se boste do 
31. 12. 2018 včlanili v lojalnostni program Moj PLUS, ste upravičeni do izjemne ugodnosti – paketa 
brezplačnega  nezgodnega zavarovanja za eno leto pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici d. v. 
z. v vrednosti 40,12 €.  
 
Navedena ugodnost velja za odjemalce električne energije in/ali zemeljskega plina, ki se včlanijo v 
lojalnostni program Moj PLUS do 31.12.2018 in svoje soglasje za vključitev v zavarovanje potrdijo z 
vračilom izpolnjene in podpisane pristopne izjave, katero bodo prejeli po vključitvi v lojalnostni program 
Moj PLUS. V kolikor bomo izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo prejeli do 27. 12. 2018, bo 
zavarovanje začelo veljati s 01. 01. 2019 in bo veljalo do 31. 12. 2019, v kolikor pa bomo izpolnjeno in 
podpisano pristopno izjavo prejeli po 27. 12. 2018, bo zavarovanje začelo veljati s 01. 02. 2019 in bo 
veljalo do 31. 01. 2020; v primeru morebitnega podaljšanja zavarovanja pod enakimi pogoji bomo 
odjemalce o tem obvestili 
 
Končni rok za vračilo izpolnjenih in podpisanih pristopnih izjav je 15. 01. 2019. 
 
Pristopne izjave bomo posredovali na Vzajemno zdravstveno zavarovalnico d. v. z. (v nadaljevanju: 
Vzajemna) za potrebe sklepanja oziroma izvajanja zavarovanja. 
 
Paket brezplačnega nezgodnega zavarovanja vključuje kritja in zavarovalne vsote, kot so navedene v 
Tabeli 1.  
 
Tabela 1: pregled zavarovalnih kritij in zavarovalnih vsot 
 

Nezgodna smrt 
Trajna invalidnost 
zaradi nezgode 

(do) 

Izplačilo v primeru 
100 % trajne 

invalidnosti zaradi 
nezgode 

Bolnišnično 
nadomestilo 

(na noč) 

Enkratno 
nadomestilo za 

bolnišnično 
zdravljenje 

Nezgodna renta 
(mesečna renta 
za dobo 10 let) 

 
3.500 EUR 

 

 
7.000 EUR 

 
14.000 EUR 

 
5 EUR 

 
220 EUR 

 
50 EUR 
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Več o zavarovanju, kritjih in pogojih izplačil je navedeno v splošnih pogojih SP-KNE-15, ki so objavljeni 
na spletni strani www.vzajemna.si, pri čemer za omenjeni paket ne velja zgornja starostna omejitev. 
 
Informacija o vključitvi v zavarovanje je vključena na spodnji del pristopne izjave; spodnji del pristopne 
izjave odrežete in shranite za svoj arhiv. Če izpolnjene in podpisane pristopne izjave ne boste vrnili v 
rokih, navedenih v tem členu ter ne boste soglašali z vključitvijo v zavarovanje, je informacija o vključitvi 
v zavarovanje za vas brezpredmetna.  
 
Ugodnost za družinske člane – nezgodno zavarovanje pri Vzajemni lahko pod posebnimi pogoji do 
konca januarja 2019 sklenejo družinski člani (zakonski ali izven zakonski partner, otroci starejši od 14 
let) odjemalca. Družinski člani so upravičeni do posebnega 20 % popusta, ki ga ob sklenitvi 
nezgodnega zavarovanja iz Tabele 2 lahko uveljavljajo z odrezkom računa za električno energijo in/ali 
zemeljski plin v poslovalnicah Vzajemne. 
Popust velja za nezgodno zavarovanje s kritji in zavarovalnimi vsotami iz Tabele 2. Vse ostale 
informacije o zavarovanju in načinu sklenitve so dostopne v poslovalnicah Vzajemne. 
 
Tabela 2: pregled zavarovalnih kritij in zavarovalnih vsot – za družinske člane 
 

Nezgodna smrt 
Trajna invalidnost 
zaradi nezgode 

(do) 

Izplačilo v primeru 
100 % trajne 

invalidnosti zaradi 
nezgode 

Enkratno 
nadomestilo za 

bolnišnično 
zdravljenje 

Nezgodna renta 
(mesečna renta 
za dobo 10 let) 

Letna premija 

 
3.500 EUR 

 

 
7.000 EUR 

 
14.000 EUR 

 
220 EUR 

 
50 EUR 

 
31,53 EUR 

V letni premiji je obračunan 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov, saj se obračuna pri zavarovanjih, sklenjenih za 
obdobja krajša od 10 let. V kolikor se zavarovanje sklene za obdobje 10 let, se davek ne obračuna. Zavarovalne transakcije so 
oproščene plačila davka na dodano vrednost.  

V letni premiji je upoštevan 20 % popust in 3 % popust na letno plačilo premije.   

 
Več o zavarovanju, kritjih in pogojih izplačil je navedeno v splošnih pogojih SP-NE-16, ki so objavljeni 
na spletni strani www.vzajemna.si. 
 

3. člen 
 
V kolikor odjemalcu preneha članstvo v lojalnostnem programu, mu preneha tudi veljavnost 
brezplačnega nezgodnega zavarovanja. Članstvo v lojalnostnem programu Moj PLUS preneha:  

• če član lojalnostnega programa sam prekine članstvo, 
• če članu preneha veljavnost sklenjene Odprte pogodbe o prodaji in nakupu električne energije 

in/ali zemeljskega plina za gospodinjske kupce (zaradi menjave dobavitelja, odklopa …), 
• v primeru smrti člana lojalnostnega programa, 
• če članstvo članu lojalnostnega programa zaradi kršitve Splošnih pogojev in pravil lojalnostnega 

programa Moj PLUS prekine Energija plus. 

 

4. člen 

Vaše osebne podatke bo Energija plus obdelovala za avtomatizirano določanje o tem, ali je posamezna 
ponudba za člana zanimiva, kot tudi za oblikovanje profilov; glede na demografske, vedenjske, 
sociografske kriterije: spol, starost, kraj bivanja, pogostost uporabe storitev, spletnih mest in aplikacij, 
pretekle nakupne navade, lokacija, spletna identifikacija… Energija plus bo zbirala in obdelovala 
podatke o članu lojalnostnega programa, podatke o nakupih in uporabi storitev družbe, na podlagi 
katerih član pridobiva točke, ter podatke zbrane v okviru lojalnostnega programa. Na tej osnovi bo 
Energija plus člane lojalnostnega programa obveščala o ponudbah in sicer preko spletne ali mobilne 
aplikacije, spletne strani Energije plus, e-pošte in družbenih omrežij.  
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5. člen 

Posebni pogoji pridobitve ugodnosti za nove člane lojalnostnega programa Moj plus se uporabljajo 
skupaj s Splošnimi pogoji in pravili lojalnostnega programa Moj PLUS Energije plus. Objavljeni so na 
prodajalčevi spletni strani www.energijaplus.si in na vidnem mestu na vseh prodajnih mestih Energije 
plus. 

Več informacij o zavarovanju najdete na www.vzajemna.si ali na 080 20 60. 
 
 
 
 
 
V Mariboru, dne 23.11.2018 
Energija plus d.o.o. 
 
 
 

 
 


