Žádost a poučení

Odstoupení od pojistné smlouvy
sjednané formou obchodu na dálku
Číslo pojistné smlouvy/návrhu pojistné smlouvy

Pojistník
Rodné
číslo/IČ

Příjmení, jméno, titul/Název firmy

Poučení o právu odstoupit od pojistné smlouvy
U pojistné smlouvy, která byla uzavřena formou obchodu na dálku (např.
sjednána přes internet nebo po telefonu), má pojistník právo odstoupit
od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření (tzn. ode dne
zaplacení) nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud
k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy.
Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musíte o svém rozhodnutí
odstoupit od této smlouvy informovat pojistitele formou jednoznačného
písemného prohlášení, např. dopisu zaslaného poštou. Tento formulář
je k dispozici i na naší webové stránce www.axa.cz. Můžete použít tento
formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Pokud odstoupíte od pojistné smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se odstoupení stane
účinným, zaplacené pojistné; přitom máme právo odečíst si, co jsme
již z pojištění plnili. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši
přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě
pojištěný, pojistiteli částku zaplaceného pojistného plnění, která
přesahuje zaplacené pojistné. Pro vrácení pojistného použijeme stejný
platební prostředek, který jste použil(a) pro úhradu prvního pojistného,
pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím
nevzniknou další poplatky.
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Oznamuji, že tímto odstupuji od výše uvedené pojistné smlouvy.

Podpis
Datum podpisu

Místo podpisu

Podpis pojistníka
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