Odstúpenie od
poistnej zmluvy

FOCUS ON THE FUTURE

Poistiteľ
YOUPLUS Assurance AG, FL-9495 Triesen, Austrasse 14, Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná v obchodnom registri
Lichtenštajnského kniežatstva pod registračným číslom FL-0002.038.147-0, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej
zložky
YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Mlynské nivy 5, 811 09 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 52241289, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka
č. 5741/B.
Kontaktná adresa: YOUPLUS, Nivy Tower, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava; info@youplus.sk.

Poistník
Priezvisko, meno, titul
Dátum narodenia
Adresa trvalého pobytu

Oznamujem, že odstupujem od poistnej zmluvy č.

, uzatvorenej dňa

Dátum podpisu
Podpis poistníka

Čo potrebujete vedieť o odstúpení od poistnej zmluvy?
Odstúpiť od poistnej zmluvy môžete písomným odstúpením doručeným nám do tridsiatich dní od uzatvorenia poistnej
zmluvy poistenia osôb, s výnimkou samostatného poistenia úrazu, a to z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj keď nám dôvod
neoznámite. Ak bola poistná zmluva životného poistenia uzatvorená prostredníctvom komunikácie na diaľku, môžete od
nej odstúpiť odstúpením odoslaným v lehote tridsiatich dní odo dňa, keď sme Vás o uzavretí zmluvy informovali. V prípade
iného než životného poistenia, uzavretého prostredníctvom komunikácie na diaľku, odstúpením odoslaným do štrnástich
dní odo dňa, keď bola zmluva na diaľku uzavretá, alebo kedy Vám boli oznámené informácie podľa zákona č. 266/2005
Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.
Ako nám môžete odstúpenie od poistnej zmluvy doručiť?
Odstúpenie od poistnej zmluvy nám môžete doručiť nasledujúcimi spôsobmi:
v listinnej podobe na našu kontaktnú adresu YOUPLUS, Nivy Tower, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava
■ e-mailom na našu kontaktnú e-mailovú adresu info@youplus.sk. V takom prípade tento dokument vyplňte,
podpíšte a naskenujte do formátu pdf. V tejto podobe nám ho zašlite ako prílohu e-mailu odoslaného z e-mailovej
adresy, ktorá bola uvedená vo formulári návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy, iba tak budeme mať istotu, že
o odstúpenie od zmluvy žiadate skutočne vy. Ak dokument podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom,
môžete ho zaslať z akejkoľvek e-mailovej adresy.

■

Čo sa stane po odstúpení od poistnej zmluvy?
Pokiaľ nám už bolo uhradené poistné, vrátime Vám ho na účet, z ktorého nám bolo uhradené. Vezmite, prosím, na
vedomie, že od poistného sme oprávnení si odpočítať to, čo sme už z Vášho poistenia plnili a prípadnú čiastku,
o ktorú vyplatené plnenie presahuje zaplatené poistné, budeme požadovať vrátiť.
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