Žádost o stornování cestovního pojištění
Pokyny pro stornování pojištění
Zánik pojištění je definován ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění.
Pokud máte zájem o zrušení cestovního pojištění, které jste si u Generali Pojišťovna a.s. sjednali, postupujte prosím podle následujících pokynů:
1. Vyplňte tento formulář.
2. Zašlete originál pojistné smlouvy, pokud možno ještě před započetím platnosti pojištění, doporučeně na adresu:
Generali Pojišťovna a.s.
cestovní pojištění
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Pojistné, které jste za toto pojištění zaplatili, Vám po odečtení stornopoplatku, jehož výše je stanovená v sazebníku poplatků, poukážeme na Vámi uvedený účet či adresu.
Pokud si v okamžiku stornování pojistné smlouvy sjednáte náhradní pojistnou smlouvu cestovního pojištění, nebude Vám stornopoplatek odečten a bude Vám navrácena
celá částka.
Pokud stornujete pojistnou smlouvu v průběhu její platnosti, přiložte ke smlouvě doklady potvrzující datum Vašeho předčasného návratu ze zahraničí (letenka, jízdenka, kopie
razítka v pase a podobně). U takto stornované pojistné smlouvy Vám bude odečten stornopoplatek a adekvátní částka odpovídající počtu dní platnosti pojistné smlouvy.
V případě, že nebudou výše uvedené doklady přiloženy, bude Vám pojistná smlouva stornována k datu doručení žádosti.
číslo pojistné smlouvy ke stornování

číslo náhradní pojistné smlouvy

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

e-mail

telefon

Způsob proplacení
zaškrtněte prosím dle své volby:

kód banky (popř. specifický symbol)

na účet č.
poštovní poukázkou do vlastních rukou na adresu:

99.50.40.21 08.2016 verze 05

Poznámky

Podpis
Pokud nebude možné, aby si pojistník finanční obnos vyzvedl (pobyt mimo Českou republiku, nezletilé dítě apod.), uveďte jméno a adresu jiné osoby, na kterou je možné
vrácené pojistné poukázat.
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a nic nebylo zamlčeno.
podpis pojistníka
datum
místo
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Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com
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