
Výpověď pojištění  
z důvodu sloučení pojistitele

ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY

UNIQA linka: +420 488 125 125     e-mail: info@uniqa.cz     www.uniqa.cz
Kontaktní adresa: UNIQA pojišťovna, a.s., Úzká 488/8, 602 00 Brno, Česká republika

UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480,  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012

Výpověď podepsanou pojistníkem prosím naskenujte nebo vyfoťte a předejte nám ji prostřednictvím epodatelna.uniqa.cz. Pokud  
nemůžete využít elektronickou formu předání, zašlete výpověď poštou na naši kontaktní adresu nebo adresu našeho sídla. Dovolujeme 
si Vás upozornit, že doručení formuláře na adresy obchodních míst / zastoupení UNIQA nemá potřebné právní účinky.

Pojistník (údaje ze smlouvy)

PŘÍJMENÍ/NÁZEV FIRMY                         

JMÉNO   RODNÉ ČÍSLO / IČO                      

E-MAIL   MOBILNÍ TELEFON                     

Doklad OP Pas Číslo Datum Platnost
totožnosti    vydání do

Výpověď pojištění pojistníkem
Z důvodu sloučení pojistitele (AXA životní pojišťovna a. s., resp. AXA pojišťovna a. s. s UNIQA pojišťovnou, a.s.) tímto vypovídám výše uvedenou 
pojistnou smlouvu. Beru na vědomí, že pojištění zanikne uplynutím 8 dnů od doručení výpovědi dle shora uvedených pokynů. 

Označte prosím pojišťovnu, jejíž pojištění vypovídáte:

  AXA životní pojišťovna a. s. 

  AXA pojišťovna a. s.

PŘEPLATEK POJISTNÉHO / ODKUPNÉ ŽÁDÁM POUKÁZAT NA ÚČET ČÍSLO

Nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou níže:

                             

Pokud není uveden způsob výplaty, nebo v případě chybného čísla účtu, zašle pojistitel prostředky poštovní poukázkou na adresu trvalého 
bydliště/sídla pojistníka. Pro zajištění bezpečného převodu peněz je potřeba, aby v případě výplaty odkupného nebo přeplatku pojistného 
ze smlouvy o životním pojištění ve výši nad 400 000 Kč, nebo takové výplaty na jiný účet nebo jinou adresu, než je účet nebo adresa 
pojistníka uvedená v pojistné smlouvě, byl na žádosti ověřen podpis žadatele, a to na našich pobočkách nebo na pověřených úřadech.

– /

Podpisy (podpis a identifikace zprostředkovatele jsou nepovinné) 

DATUM PODPISU                          MÍSTO PODPISU                      

JMÉNO, PŘÍJMENÍ POJIŠTĚNÉHO1)                       PŘÍLOHY                       

PODPIS POJIŠTĚNÉHO 1) PODPIS POJISTNÍKA2) PODPIS FINANČNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE Údaje o finančním zprostředkovateli 
JMÉNO    

PŘÍJMENÍ    

ID     

MOBILNÍ TELEFON   
1) Podpis pojištěného je třeba jen v případě výplaty odkupného.
2) Pokud je pojistníkem právnická osoba, uveďte jméno, příjmení a funkci zastupující osoby. 
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