
Formulář pro odstoupení od pojistné smlouvy bez udání důvodů
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Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy č. Datum uzavření smlouvy*):

*) případně datum obdržení sdělení o jejím uzavření nebo sdělení pojistných podmínek (týká se smluv uzavřených na dálku)

Pojistník

Datum a podpis pojistníka

Životní pojištění Neživotní pojištění

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa:

Kdy můžete odstoupit?
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.

Kdy můžete odstoupit?
U smluv uzavřených formou obchodu na dálku a u smluv 
uzavřených mimo obchodní prostory pokud jste 
spotřebitelem1, můžete 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.
1 Spotřebitelem je každý člověk, který jedná s podnikatelem mimo rámec 
své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého 
povolání. 

Kdy nemůžete odstoupit?
Odstoupit není možné, pokud jste dali souhlas k začátku 
plnění služby před uplynutím lhůty pro odstoupení a tato 
služba byla splněna (zejména pokud již uběhla doba 
pojištění).
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 uza-
vřeny formou obchodu na dálku.

Co dostanete zpátky?2

Vrátíme Vám zaplacené pojistné; přitom však máme právo 
odečíst si, co jsme již z pojištění plnili. 
Můžeme též požadovat vrácení částky zaplaceného pojist-
ného plnění, která přesahuje Vámi zaplacené pojistné.
Pokud na Vaši žádost došlo k poskytnutí služeb již během 
lhůty pro odstoupení od smlouvy, můžeme v případě 
Vašeho odstoupení požadovat zaplacení částky úměrné 
rozsahu do té doby poskytnutých služeb.
2 Doporučujeme zvážit důsledky odstoupení od smlouvy u tzv. povinných 
smluvních pojištění, jejichž sjednání ukládá zákon. Odstoupením se 
smlouva ruší od počátku a na pojištění se hledí jako by nikdy nebylo sjed-
náno. V případě, tzv. povinného ručení (pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla) může být důsledkem nepojištění vozidla, např. úhradová povin-
nost vůči ČKP, pokuta či riziko nekryté odpovědnosti za újmu vozidlem 
způsobenou. 

Co dostanete zpátky?
Vrátíme Vám zaplacené pojistné; přitom však máme právo 
odečíst si, co jsme již z pojištění plnili.
Můžeme též požadovat vrácení částky zaplaceného pojist-
ného plnění, která přesahuje Vámi zaplacené pojistné.

Podpis pojistníka:Datum podpisu:
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