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Číslo smlouvy

Odstoupení pojistníka od pojistné smlouvy sjednané prostřednictvím komunikace na dálku
nebo mimo obchodní prostory pojistitele ve lhůtě 30 dnů
dle § 1846 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Pojistník

Pojistitel

Jméno a příjmení
Adresa trvalého bydliště

AEGON Pojišťovna, a.s.
Na Pankráci 26/322
140 00 Praha 4

Datum narození

IČ 271 82 461
Zapsaná v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze
Spis. Zn. B. 9577

Telefon
E-mail

Datum uzavření – datum zaplacení prvního pojistného

Tímto jako pojistník odstupuji od výše uvedené pojistné smlouvy.
Odstupuji:
Bez udání důvodu
Mám zájem uvést důvody, které mne vedou k odstoupení (není Vaší povinností)
Důvody odstoupení

Zaplacené pojistné požaduji vrátit bezhotovostním převodem na bankovní účet
Účet číslo

Kód banky

Vedený u finančního ústavu (název)

Podpis pojistníka
Datum

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SJEDNANÉ PROSTŘEDNICTVÍM KOMUNIKACE NA DÁLKU
NEBO MIMO OBCHODNÍ PROSTORY POJISTITELE VE LHŮTĚ 30 DNŮ
Tento formulář vyplňte a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy sjednané prostřednictvím komunikace na dálku nebo mimo
obchodní prostory pojistitele ve lhůtě 30 dnů.
1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu máte ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy jste obdržel sdělení o uzavření obchodu
na dálku, nebo ode dne, kdy Vám byly předány pojistné podmínky.
1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od pojistné smlouvy informovat pojistitele, tedy společnost AEGON
Pojišťovna, a.s. se sídlem Na Pankráci 26/322, Praha 4 a uvést číslo Vaší pojistné smlouvy, Vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu (pokud ji
vlastníte), a sice formou jednostranného právního jednání (tímto se rozumí dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem
nebo e-mailem). Můžete použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím třicetidenní lhůty.
2.

Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od pojistné smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení
o odstoupení od smlouvy, platby, které jsme od Vás obdrželi v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy na účet uvedený v písemném oznámení
o odstoupení.
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