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Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od pojistné smlouvy uzavřené s Českou pojišťovnu ZDRAVÍ a.s., 
Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4 

Jméno a příjmení pojistníka: ………………………………………………………………………………….… 

Rodné číslo pojistníka: ………………………………………………………………………………….… 

Adresa bydliště pojistníka: ……………………………………………………………………………………. 

Datum uzavření pojistné smlouvy: ……………………………………… 

_______________________________________________________________________________________ 

Jméno a příjmení pojištěného (není-li shodný s pojistníkem): ……………………………………………………. 

Rodné číslo pojištěného: ………………………………………………………………………………….… 

______________________________________________________________________________________ 

Žádám o zaslání zaplaceného pojistného převodem finančních prostředků na bankovní účet: 

 

       –           /      

předčíslí (je-li uvedeno) číslo účtu kód banky 

 

Datum: ……………………………….. Podpis pojistníka: …………………………………… 

_____________________________________________________________________________________ 

Poučení o právu na odstoupení od pojistné smlouvy 

Do 14 dnů máte právo odstoupit od pojistné smlouvy bez udání důvodu. Pro účely uplatnění práva 
na odstoupení od pojistné smlouvy musíte o svém odstoupení od pojistné smlouvy informovat pojistitele: 
Českou pojišťovnu ZDRAVÍ a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4, telefon: 267 222 515, e-mail: 
info@zdravi.cz, formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb nebo jako přílohu e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro 
odstoupení od pojistné smlouvy, není to však Vaší povinností. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od pojistné smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od pojistné 
smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

Máte právo odstoupit od pojistné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího 
po dni uzavření smlouvy. 

Pokud odstoupíte od pojistné smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, 
kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. 
Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční 
transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. 
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