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Z DRAJVOM 

do 25 %  
popusta!

Prihrani pri zavarovanju, 
ne doživetjih.

#varendrajv

drajv.triglav.siVse bo v redu.



Z DRAJVOM do 25 % prihranka pri avtomobilskem 
zavarovanju 

Ste varen voznik in bi radi to dokazali ter zato plačali bistveno manj za 
avtomobilsko zavarovanje? Na pametni telefon si naložite brezplačno 
aplikacijo DRAJV in si z njo privozite do 25 % popusta pri avtomobilskem 
zavarovanju*. 

»Opazil sem, da odkar 
uporabljam DRAJV, sem z glavo 
bolj pri vožnji tudi takrat, kadar 
ne uporabljam aplikacije. 
Aplikacija me je naučila, da 
bolj pozorno spremljam in 
tudi vnaprej predvidevam 
dogajanje v prometu in tako 
lažje pravočasno reagiram.«

Egon, 42 let

Zakaj uporabljati aplikacijo DRAJV?

• Ker ste varen voznik in želite to dokazati.
• Ker pri avtomobilskem zavarovanju*  

prihranite kar do 25 %.
• Ker vam zabavni mesečni izzivi 

prinašajo privlačne nagrade.
• Ker nič ne izgubite, le pridobite. 

Kako uporabljati aplikacijo DRAJV?

• Na mobilni telefon si naložite aplikacijo DRAJV. 
• Vsak mesec posnemite vsaj 

200 oz. 400 km varnih voženj.
• Zbirajte popuste in za avtomobilsko  
      zavarovanje plačajte občutno manj.

Kako DRAJV ocenjuje varno vožnjo? 

Hitrost

Pri ocenjevanju vaše vožnje 
je bistveno upoštevanje 
hitrostnih omejitev, kar 
je temelj varne vožnje.

Sile

Pospeškometer, ki je v 
vašem telefonu, zaznava vsa 
pospeševanja, prekomerne  

sile pri vožnji v ovinek in 
prekomerna zaviranja, ki se 
jim lahko izognete s primer-

no varnostno razdaljo.

Skupna ocena

Skupno je mogoče pridobiti  
največ 100 točk. Če je 

povprečna ocena vaših 
voženj 90 točk ali več, 

ste varen voznik.



Kako do prihranka?

• 5 % pridobite takoj, ko opravite 10  
voženj in vsaj 300 km. Kodo za popust 
lahko  unovčite tudi za znižanje doplačila za 
mladega voznika, če tega ne potrebujete pa 
vam svetujemo, da nadaljujete z vožnjami in

• pridobite 1 oz. 2 % popusta mesečno,  
kar vas pripelje skupno do kar 25 % popusta.

Pri zbiranju popustov mora biti skupni rezultat 
voženj vedno vsaj 90 točk. Največji seštevek 
popusta je omejen na 25 %.

Katere ugodnosti prinaša aplikacija 
DRAJV?

• Do 25 % popusta pri 
avtomobilskem zavarovanju*,

• 50 % znižanje doplačila za mladega  
voznika oz. 100 % znižanje doplačila  
za mladega voznika skupaj z 
opravljenim e-izpitom in praktičnim 
preizkusom varne vožnje ter

• številne nagradne igre z bogatimi nagradami. 

*Popust se obračuna pri zavarovanju avtomobilske 

odgovornosti, zavarovanju voznika in zavarovanju 

splošnega avtomobilskega kaska.

NE SPREGLEJTE:  
Izzivi in nagradne igre

Za vas pripravljamo tudi zabavne izzive, s kate-
rimi lahko sodelujete v nagradnih igrah ali pa se 
za lepe nagrade potegujete z nabiranjem značk. 
Vsakič kaj novega, vsakič kaj zanimivega. Vedno 
pa lepe nagrade.

Pokličite svojega zastopnika ali se oglasite na 
prodajnem mestu Zavarovalnice Triglav, poka-
žite kodo za popust in prihranite pri sklenitvi 
avtomobilskega zavarovanja.

Več na drajv.triglav.si.

Špela (37 let) je z uporabo 
aplikacije DRAJV prihranila kar 
239,13 EUR. S tem denarjem je 
kupila kolo za svojega malčka.

Bi želeli prihraniti tudi vi? 

Preverite na drajv.triglav.si.

MLADI VOZNIK?
Če ste mladi voznik, lahko 
unovčite oba popusta – znižano 
doplačilo za mladega voznika in 
popust pri zavarovanju, a pri tem 
potrebujete dve različni kodi. Kodo 
za znižano doplačilo za mladega 
voznika lahko uporabite takoj, 
tudi na že veljavni polici z 
doplačilom in si tako zagotovite 
vračilo dela premije.



Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana
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Območna enota Celje 
Mariborska cesta 1, 3000 Celje 
T 03 422 61 00 n.c.

Območna enota Koper 
Pristaniška ulica 8, 6000 Koper 
T 05 665 41 00 n.c.

Območna enota Kranj 
Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj 
T 04 206 90 00 n.c.

Območna enota Krško 
Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško 
T 07 481 82 00 n.c.

Območna enota Ljubljana 
Verovškova ulica 60 b, 1000 Ljubljana 
T 01 580 60 00 n.c.

Območna enota Maribor 
Ulica Kneza Koclja 14, 2000 Maribor 
T 02 228 45 00 n.c.

Območna enota Murska Sobota 
Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota 
T 02 515 11 00 n.c.

Območna enota Nova Gorica 
Kidričeva ulica 21, 5000 Nova Gorica 
T 05 338 20 00 n.c.

Območna enota Novo mesto 
Novi trg 8, 8000 Novo mesto 
T 07 391 92 00 n.c.

Območna enota Postojna 
Novi trg 5, 6230 Postojna 
T 05 728 22 00 n.c.

Območna enota Slovenj Gradec 
Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec 
T 02 882 56 11 n.c.

Območna enota Trbovlje 
Trg Franca Fakina 6, 1420 Trbovlje 
T 03 565 27 00 n.c.


