Migimigi izziv

ZAVRTI
PEDALA
Sprejmite izziv na
www.migimigi.si in v kvizu
preverite poznavanje
kolesarskega žargona.

Ambasador
Migimigi izziva,
Andrej Hauptman

Zagotovili si boste 20 %
popust za nakup
Kolesarske kartice
Kolesarske zveze Slovenije
in prejeli atraktivne nagrade.

SPREJMI IZZIV
www.migimigi.si

VARNO NA KOLO LE S KOLESARSKO
KARTICO KZS!
Kartica nudi potrebna zavarovalna kritja kolesarja, popuste pri kolesarskih prireditvah »Slovenija kolesari« in ugodnosti bonitetnih partnerjev. Z opravljenim Migimigi
izzivom si zagotovite do 20 % popust pri nakupu kolesarske kartice Kolesarske
zveze Slovenije.

Izbiro kolesarske kartice
ustrezno označi z X:

Izbirate med naslednjima karticama:
Vrsta kartice

A

B

Cena

20 €

60 €

CENA za Migimigi člane z 20 % popustom*

16 €

48 €

20.000

20.000

Označi z X

Zavarovanje odgovornosti
Športno zavarovanje TUJINA

10.000

Ugodnosti pri bonitetnih partnerjih KZS

DA

DA

Popusti pri startninah v akciji SLOVENIJA KOLESARI

DA

DA

* Z opravljenim Migimigi izzivom na www.migimigi.si, ste upravičeni do 20 % popusta za kartici A ali B / na opcije ni
popusta. Podrobnejši opis glede pridobitve kartice in zavarovanj najdete na spletni strani KZS / http://kolesarska-zveza.
si/sl/clanstvo/.

Dodatne opcije, ki so možne le v kombinaciji s kartico A ali B:
Označi z X

Vrsta opcijskega zavarovanja

Zavarovalna vsota

CENA doplačila

Nezgodno zavarovanje-smrt

6.500

10 €

Nezgodno zavarovanje-invalidnost

13.000

20 €

Kasko kolo 500*

500

30 €

Kasko kolo 1000*

1.000

60 €

* Za kasko kolo je potreben obrazec »Kasko kolo« s podatki o lastniku in kolesu, slika celotnega kolesa in slika serijske številke kolesa.

OSEBNI PODATKI / vse z velikimi tiskanimi črkami (tudi e-naslov):
Ime in priimek:
Naslov, pošta, poštna številka:
Datum rojstva, kraj rojstva:
Telefon:
Klub (če ste včlanjeni):
E – naslov:
Kraj in datum:
Izjavljam (označi z X). Da želim postati imetnik/imetnica KOLESARSKE KARTICE Kolesarske zveze
Slovenije in da Kolesarski zvezi Slovenije dovoljujem uporabo zgornjih podatkov za potrebe vodenja
evidence imetnikov kartice in za medsebojno obveščanje. Seznanjen/a sem, da bo Kolesarska zveza
Slovenije v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, hranila in obdelovala te
podatke, dokler bom imel veljavno kolesarsko kartico (plačan letna pristojbina). Izjavo potrjujem z oddajo
obrazca. Prijavnico in potrdilo o plačilu pošljite po navadni pošti na naslov: Kolesarska zveza Slovenije,
Celovška 25, 1000 Ljubljana oziroma na elektronski naslov kzs@kolesarska-zveza.si. Plačilo izvršite na
račun SI56 0310 0100 1890 208 - KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Celovška 25, 1000 Ljubljana.
Namen: kolesarska kartica - (ime in priimek, če plačnik in imetnik nista ista oseba).
Cene vsebujejo DDV. Veljavnost kartice vam KZS avtomatično podaljšuje do pisnega preklica, tako, da
vam bomo ob letu po elektronski pošti poslali nalog za plačilo in po plačilu po navadni pošti tudi veljavno
nalepko za posamezno leto. Preklic se sporoči najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti preko navadne
ali elektronske pošte.

Partner za zavarovalne storitve:

