
FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU 
(distanční způsob) 

 

Příjemce/pojistitel/pojišťovna  

  

____________________________ 

Věc:  Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku   

Vyberte variantu níže:   

A) Odstupuji tímto v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů od data uzavření smlouvy o pojištění  

       smlouva č.……………………………………………………ze dne………………………………………………. 

dle § 2808, odstavec 3) a § 1846, odstavec 1) zákona č. 89/2012 Sb. – odstoupení je účinné ke dni doručení 
odstoupení druhé straně – pojistiteli/pojišťovně  
 
B) Odstupuji tímto v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů od data sdělení údajů po datu uzavření smlouvy  

smlouva č.…………………………………………………… ze dne …………………………………………….. 

dle § 2808, odstavec 3) a §1846 odstavec 1) zákona č. 89/2012 Sb. – odstoupení je účinné ke dni doručení 
odstoupení druhé straně – pojistiteli/pojišťovně  

 
C) Odstupuji tímto v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů od data předání informace o způsobu uzavření 

smlouvy na dálku (životní pojištění) 

       smlouva č.……………………………………………………ze dne………………………………………………  

dle § 2808, odstavec 3) a § 1846, odstavec 1) zákona č. 89/2012 Sb. – odstoupení je účinné ke dni doručení 
odstoupení druhé straně – pojistitel/pojišťovna  

D) Odstupuji tímto v zákonem stanovené lhůtě 3 měsíců od data zjištění klamavého údaje 

        smlouva č.…………………………………………………… ze dne …………………………………………….  

dle § 2808 odstavec 3) a 1846, odstavec 2) a zákona č. 89/2012 Sb. – odstoupení je účinné ke dni doručení 
odstoupení druhé straně – pojistitel/pojišťovna   

 

Současně žádám o zaslání přeplatku na účet č. ...........................................................................  

 

V ______________________ dne ________________  

  

 Jméno, příjmení, podpis     ______________________________ 

 

kontaktní údaje (adresa, e-mail,…)   ______________________________ 

 

 

Poznámka 

NOZ zák. č. 89/2012 Sb. Odstoupení od smlouvy § 1846 
(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy; pokud mu však byly údaje podle § 1843 až 1845 sděleny až po uzavření smlouvy, 
pak ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy mu byly sděleny. Od smlouvy o životním pojištění nebo o penzijním připojištění má spotřebitel právo odstoupit ve lhůtě třiceti dnů ode 
dne, kdy byl podnikatelem informován, že byla uzavřena smlouva na dálku. 



(2) Poskytl-li podnikatel spotřebiteli klamavý údaj, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do tří měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 
 
NOZ zák. 89/2012 § 1847 
Ustanovení § 1846 se nepoužije, v případě že: 
a) cena finančních služeb závisí na pohybech cen na finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby k devizovým 
hodnotám a investičním nástrojům, nebo 
b) se jedná o smlouvu o cestovním pojištění nebo o pojištění zavazadel nebo o podobném krátkodobém pojištění s pojistnou dobou kratší než 
jeden měsíc. 
 
NOZ zák. č. 89/2012 Sb. Odstoupení od smlouvy § 2808 
3) Byla-li smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode 
dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. Jedná-li se o pojištění spadající do odvětví životních 
pojištění podle jiného zákona, je pojistník oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy obdržel sdělení o uzavření obchodu na dálku, nebo ode dne, kdy 
mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy; to platí i v případě, kdy byla smlouva uzavřena jinak než formou 
obchodu na dálku. 
(4) Odstavec 3 se nepoužije na smlouvy spadající do pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště včetně pojištění finančních 
ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním, jestliže byly tyto smlouvy sjednány na dobu kratší než jeden měsíc. 
(5) Odstoupí-li pojistník od smlouvy podle odstavce 3, vrátí mu pojistitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, 
zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, 
popřípadě pojištěný nebo obmyšlený, pojistiteli částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné. 
 


