Žiadosť a poučenie

Odstúpenie od poistnej zmluvy
uzavretej formou obchodu na diaľku
Číslo poistnej zmlouvy/návrhu poistnej zmlouvy

POISTNÍK
RODNÉ
Č./IČO

PRIEZVISKO, MENO, TITUL/NÁZOV FIRMY

POUČENIE O PRÁVE ODSTÚPIŤ OD POISTNEJ ZMLUVY

Poistník je oprávnený odstúpiť od poistnej zmluvy
uzavretej formou obchodu na diaľku (napr. uzatvorená
cez internet alebo po telefóne) v lehote 14 kalendárnych
dní odo dňa uzatvorenia zmluvy na diaľku t. j. odo dňa
zaplatenia poistného na účet poistiteľa.
Uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy musíte oznámiť
poistiteľovi formou jednoznačného písomného
prehlásenia, napr. listom zaslaným poštou. Tento
formulár je k dispozícii aj na našej webovej stránke
www. axa.sk. Môžete použiť tento formulár pre
odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou.
Pokiaľ odstúpite od poistnej zmluvy, zaplatené poistné

Vám vrátime bez zbytočného odkladu, najneskôr
do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia
o odstúpení od zmluvy; pričom máme právo odpočítať,
čo sme už z poistenia plnili. Ak výška vyplateného
poistného plnenia presahuje výšku zaplateného
poistného, poistník prípadne poistený vráti poistiteľovi
čiastku vyplateného poistného plnenia, ktorá presahuje
výšku zaplateného poistného. Pre vrátenie poistného
použijeme rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili
na úhradu prvého poistného, pokiaľ ste výslovne
neurčili inak. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú
ďalšie poplatky.

OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD POISTNEJ ZMLUVY

Oznamujem, že týmto odstupujem od vyššie uvedenej poistnej zmluvy.
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DÁTUM PODPISU

MIESTO PODPISU

PODPIS POISTNÍKA

AXA pojišťovna a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 281 95 604, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 12826, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 36 857 521, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1576/B
AXA pojišťovna a.s. je členom skupiny UNIQA Insurance Group.

