
(Z 1066) 12/2016

Oznámení pojistníka o odstoupení od pojistné smlouvy Z1066
Tento vzorový formulář lze využít pro odstoupení od pojistné smlouvy ve smyslu ustanovení § 2808 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Číslo pojistné smlouvy 

Pojistník

Příjmení, jméno, titul / obchodní firma:  

    
RČ/IČ

Korespondenci/výplatu zašlete na adresu: 
Ulice Č.p. PSČ

            
Obec Stát

      

Oznamuji tímto, že odstupuji od výše uvedené pojistné smlouvy.

Případné zaplacené pojistné poukažte:

 Na účet  vedený v ČR –  číslo účtu  -      

   vedený v zahraničí – v případě zvolení účtu v zahraničí je nutné přiložit tiskopis Příkaz k provedení platby do zahraničí

   Poštovní poukázkou typu B na výše uvedenou adresu pojistníka v ČR (za tento způsob výplaty je pojistitelem účtován poplatek dle platného přehledu 
poplatků a parametrů produktu)

Účel použití vrácených prostředků dosahujících ekvivalentu částky 15 000 EUR a vyšší 

V dne 

                                         
 podpis pojistníka 

Formulář je nutné zaslat pojistiteli: Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice. 
  

Poučení
Pojistník může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do třiceti dnů ode dne jejího uzavření.
V této lhůtě musí být oznámení o odstoupení doručeno na výše uvedenou adresu pojistitele.

V případě, kdy je pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, je pojistník oprávněn odstoupit od smlouvy do třiceti dnů:
a) ode dne, kdy obdržel sdělení o uzavření obchodu na dálku, nebo
b) ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy.

Oznámení o odstoupení musí mít písemnou formu. 

Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. 
Pojistitel je povinen do jednoho měsíce ode dne odstoupení vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné snížené o to, co již z pojištění případně plnil. Bylo-li však pojistné 
plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě pojištěný nebo obmyšlený, pojistiteli částku zaplaceného pojistného 
plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855.


