
50 % popust na stroške odobritve DH Leasing   
(velja za Osnovno, Plus ali Premium članstvo AMZS). 
Ni vam treba plačevati asistence pri zavarovanju vozil.
Eno članstvo velja za vsa vozila, ki jih imate ali jih 
uporabljate, kar pomeni, da nudimo pomoč na cesti 
za vsa vozila, ki jih vozite. (Avtomobilska asistenca pri 
zavarovalnicah je vezana na vozilo, kar pomeni, da je 
treba plačati za vsako vozilo posebej.) 
Vsako drugo vozilo nam uspe popraviti na mestu okvare 
- pomoč na cesti 24/7/365. (Naši strokovni sodelavci so 
usposobljeni za popravilo vozil in vam, če je le mogoče to 
popravijo na kraju okvare.)
Vozilo, ki nam ga ne uspe popraviti, odpeljemo na želeni 
naslov, in ne na najbližji servis (Avtomobilska asistenca 
pri zavarovalnicah ponavadi zagotavlja prevoz do 
najbližjega servisa, s katerim ima zavarovalnica pogodbo.)
Zagotovimo vam nadomestno vozilo.
S sklenitvijo članstva Premium imate pomoč v Sloveniji 
in v tujini ter zdravstveno in turistično zavarovanje 
zase ali za celotno družino. (Tako ne potrebujete več 
zavarovalniških asistenc pri vsakem vozilu posebej in 
turističnega zavarovanja za vsak izlet.)
Dodatni članski popusti za vozilo in voznika:
• brezplačni preventivni servisni pregled,
• brezplačna menjava brisalcev in žarnic,
• brezplačen test hladilne tekočine, zavor in akumulatorja v 

enotah AMZS, 
• brezplačna odstranitev vinjete,
• popust za podaljšanje registracije,
• popust za servisno delovno uro,
• popust za polnjenje klimatske naprave,
• popust za menjavo pnevmatik, hrambo avtoplaščev in 

platišč,
• popust za tečaje v Centru varne vožnje na Vranskem, 
• brezplačno pravno svetovanje,
• 10 številk Motorevije.
Vsi člani imate pri naših partnerjih posebne ugodnosti, 
po navadi v obliki popustov. Seznam partnerjev in 
ugodnosti neprestano dopolnjujemo, segajo pa že skoraj 
na vsa področja življenja. Seznam izbranih ponudb si 
oglejte na www.amzs.si/partnerske-ugodnosti.

Včlanite se lahko takoj na www.amzs.si/clanstvo.

CENEJE DO LIZINGA  
S ČLANSTVOM AMZS



KATERO ČLANSTVO MI USTREZA?

Brezplačna pomoč na cesti - Slovenija
Motorevija 
Popusti za vozilo in voznika 
Popusti pri partnerjih

Brezplačno turistično zavarovanje v tujini 

Brezplačna pomoč na cesti - tujina

OSNOVNO

PLUS

PREMIUM

Družinsko članstvo: nosilec in/ali partner ter vsi otroci do 26. leta starosti. Velja za vsa 
vozila, ki jih člani uporabljajo. Za ta vozila tako ni potrebno sklepati zavarovalniških 
asistenc.

VRSTA ČLANSTVA CENA

Osnovno 40 €

Osnovno družinsko 60 €

Plus 69 €

Plus družinsko 89 €

Premium 99 €

Premium družinsko 136 €

CENIK LETNEGA ČLANSTVA AMZS

NAJPOGOSTEJŠA IZBIRA

@amzs.si @AMZS_si

Naložite si svojo mobilno aplikacijo AMZS s katero boste potovali brezskrbno 
in imeli svojo digitalno člansko kartico AMZS vedno pri roki v svojem telefonu.

Za vse dodatne informacije o članstvu AMZS  
• obiščite našo spletno stran www.amzs.si ali  
• nam pišite na clanstvo@amzs.si.


