ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA
Wydrukuj dokument, wypełnij go oraz załącz skan lub zdjęcie
w formularzu online znajdującym się na www.ergohestia.pl
I. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
ERGO Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Imię i nazwisko / nazwa

PESEL / REGON
Ulica

Nr bud. / lok.

Kod

Miejscowość

Telefon kontaktowy

II. SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA

Dotyczy ubezpieczenia*:
pojazdu
nieruchomości
innego niż wyżej wymienione

numer Polisy, marka, model, numer rej., numer VIN

numer Polisy, ulica, miejscowość

numer Polisy

Oświadczam, że odstępuję od umowy ubezpieczenia, na podstawie*:
art. 812 § 4 Kodeksu Cywilnego oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia1
art. 40. ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta2
(umowa ubezpieczenia zawarta na odległość)
Numer rachunku bankowego do zwrotu składki:

Miejscowość

Data (DD:MM:RRRR)

Czytelny podpis Ubezpieczającego

* należy wybrać odpowiednie
1

Art. 812 § 4. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy
ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim zakład ubezpieczeń
udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Odstąpienie nie dotyczy ryzyk obowiązkowych, do których zastosowanie ma Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

2

Art. 40 ust. 1 Konsument, który zawarł na odległość umowę o usługi finansowe, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie
na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3, jeżeli jest to termin
późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Konsument nie ponosi kosztów związanych
z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 4.
Art. 40. ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r..o prawach konsumenta W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może odstąpić
od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, jeżeli to termin późniejszy.
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