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  Příjmení, jméno, titul

  Datum narození

 Adresa trvalého pobytu

Co potřebujete vědět o odstoupení od pojistné smlouvy?

Odstoupit od pojistné smlouvy životního pojištění můžete do 30 dnů ode dne, kdy došlo k jejímu uzavření, v případě neživotního pojištění pak do 14 dnů.
Nemusíte nám sdělovat důvod, který vás vedl k odstoupení od pojistné smlouvy, odstoupit můžete z jakéhokoliv důvodu, ale i bez udání důvodu.
Pokud nám doručíte odstoupení od pojistné smlouvy včas, zanikne vaše pojistná smlouva i všechna na základě ní sjednaná pojištění od počátku, jako by nikdy nebyly 
sjednány.

Jak nám můžete odstoupení od pojistné smlouvy doručit?

Odstoupení od pojistné smlouvy nám můžete doručit následujícími způsoby:

●  v listinné podobě na naši kontaktní adresu YOUPLUS Životní pojišťovna, Vlněna Office Park, Přízova 5, 602 00 Brno
●  e-mailem na naši kontaktní e-mailovou adresu info@youplus.cz. V takovém případě tento dokument vyplňte, podepište a naskenujte do formátu pdf. V této podobně nám jej 
 zašlete přílohou emailu odeslaného z e-mailové adresy, která byla uvedena ve formuláři návrhu na uzavření pojistné smlouvy, jen tak budeme mít jistotu, že odstoupení od 
 smlouvy činíte skutečně vy. Pokud dokument podepíšete zaručeným elektronickým podpisem, můžete jej poslat z jakékoliv emailové adresy.
 
Co se stane po odstoupení od smlouvy?

Pokud nám již bylo uhrazeno pojistné, vrátíme Vám ho na účet, ze kterého nám bylo uhrazeno. 
Prosím vezměte na vědomí, že od pojistného jsme oprávněni odečíst si to, co jsme již z vašeho pojištění plnili a případnou částku, o kterou vyplacené plnění přesahuje 
zaplacené pojistné, budeme požadovat vrátit. 

 Datum podpisu

Pojistník

Oznamuji, že odstupuji od pojistné smlouvy č. , uzavřené dne .

 Podpis pojistníka

Pojistitel
YOUPLUS Assurance AG, FL-9495 Triesen, Austrasse 14, Lichtenštejnské knížectví, zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod 
číslem FL-0002.038.147-0, jednající prostřednictvím své organizační složky

YOUPLUS Životní pojišťovna, pobočka pro Českou republiku, se sídlem Přízova 526/5, Trnitá, 602 00 Brno,Česká republika, IČ: 139 91 418, 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. A 26894.

Tento formulář Odstoupení od pojistné smlouvy vám může usnadnit odstoupení od pojistné smlouvy, odstoupit ale můžete i volnou formou bez použití
formuláře. Nezapomeňte však identifikovat sebe jako pojistníka i pojistnou smlouvu od které odstupujete.
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