Formulář pro odstoupení od pojistné smlouvy

Tento formulář můžete využít pro odstoupení od pojistné smlouvy uzavřené se spotřebitelem formou obchodu na dálku nebo mimo prostor obvyklý pro
podnikatelovo podnikání. Před odesláním tohoto formuláře je nutno vyplnit požadované údaje, vlastnoručně pojistníkem podepsat a vyplněný formulář
následně doručit na adresu pojistitele.

Adresát:
UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136/810
160 12 Praha 6

Věc: Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy
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Podpis pojistníka

Poučení:
Neživotní pojištění
U smluv uzavřených formou obchodu na dálku a u smluv uzavřených mimo obchodní prostory, pokud jste spotřebitelem*, můžete bez udání důvodu odstoupit do 14 dnů
ode dne jejich uzavření, nebo ode dne, kdy Vám byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na Vaši žádost po uzavření smlouvy.
Odstoupit není možné, pokud jste dali souhlas k začátku plnění služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a tato služba byla splněna (zejména uplynula-li
doba, na kterou bylo pojištění sjednáno).
Odstoupit též nelze od smluv o cestovním pojištění (včetně pojištění souvisejících finančních ztrát), pojištění zavazadel nebo o podobných krátkodobých pojištěních s pojistnou dobou kratší než jeden měsíc, které byly uzavřeny formou obchodu na dálku.
Životní pojištění
Odstoupit můžete bez ohledu na způsob uzavření pojistné smlouvy do 30 dní ode dne jejího uzavření, ode dne, kdy jste obdržel sdělení o jejím uzavření, nebo ode dne, kdy
Vám byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na Vaši žádost po uzavření smlouvy.
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Důsledky odstoupení
Odstoupením se pojistná smlouva ruší od počátku a na pojištění se hledí jako by nebylo nikdy sjednáno.
V případě včasného a oprávněného odstoupení od pojistné smlouvy Vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti 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,
je pojistník, popřípadě pojištěný nebo obmyšlený, povinen vrátit pojistiteli částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
Pokud na Vaši žádost došlo k poskytnutí služeb již během lhůty pro odstoupení od smlouvy, můžeme v případě Vašeho odstoupení od smlouvy požadovat zaplacení částky
úměrné rozsahu do té doby poskytnutých služeb.
Doporučujeme zvážit důsledky odstoupení od smlouvy zejména u tzv. povinných smluvních pojištění, jejichž sjednání ukládá právní předpis.

* Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

