
T. č. ZP 2/14

 Pojištění vozidel/neživotní   oznámení zániku pojištění
Číslo pojistné smlouvy: Registrační značka (Spz): příjmení, jméno/obchodní firma pojistníka: Rodné číslo/iČ: telefon/e-mail:

Číslo účtu pro nespotřebované pojistné:

V ……………………………………… 

Dne  .  .    

Podpis pojistníka: Podpis zástupce pojistitele a sjednatelské číslo (razítko):

Tento formulář slouží pouze jako potvrzení oznámení, nikoliv jako potvrzení o provedení zániku pojištění.

1. změna vlastníka vozidla (Příloha: kopie dokladu o změně vlastníka) 
§12 odst. 1. a) zákona č. 168/1999 Sb. D N E M  O Z N Á M E N Í

2. Vozidlo přestalo fyzicky existovat (Příloha: kopie TP se záznamem o likvidaci) 
§12 odst. 1. b) zákona č. 168/1999 Sb.

KE DNI 
 .  .    

3. Vozidlo bylo vyřazeno z evidence vozidel (Příloha: kopie TP se záznamem o vyřazení) 
§12 odst. 1. c) zákona č. 168/1999 Sb.

KE DNI 
 .  .    

4. odcizení vozidla (Příloha: kopie záznamu Policie ČR) 
§12 odst. 1. d) zákona č. 168/1999 Sb.

KE DNI 
 .  .    

5. Výpověď ke konci pojistného období 
§800 odst. 1. z. č. 40/1964 Sb., resp. §22 odst. 1 z. č. 37/2004 Sb., resp. §2807 z. č. 89/2012 Sb.

K VÝROČÍ, resp. KONCI 
POJISTNÉHO OBDOBÍ

6. Výpověď do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy 
§800 odst. 2. z. č. 40/1964 Sb., resp. §22 odst. 2 z. č. 37/2004 Sb., resp. §2805 z. č. 89/2012 Sb.

PO UPLYNUTÍ OSMIDENNÍ 
VÝPOVĚDNÍ DOBY

7.
Žádám o vystavení potvrzení o době trvání pojištění 
a škodním průběhu zaniklého pojištění Zelená karta vrácena dne:

Druh pojištění a důvod zániku označte křížkem.

Žádám o zánik pojištění z následujícího důvodu:

Žádám o zánik pojištění z následujícího důvodu:
B HAVARijní pojištění

C-k všechna sjednaná pŘipojištění 
a DopLŇkoVá pojištění

C1 pojištění SkeL

C2 pojištění zAVAzADeL

C3 pojištění náHRADníHo VoziDLA

D pojištění pŘíRoDníCH Rizik

e pojištění oDCizení CeLÉHo VoziDLA

F pojištění miniHAV

G pojištění SeRViS/SeRViS pRo

H ÚRAzoVÉ pojištění oSoB Ve VoziDLe

i pojištění ASiStenCe pLuS

j pojištění ASiStenCe CAR/tiR pLuS

k jinÉ DopLŇkoVÉ pojištění k VoziDLu 
...........................................................................

L pojištění oBČAnŮ A poDnikAteLŮ 
zánik dle bodu 1.-4. a 6. tabulky vpravo

1.

změna vlastnictví pojištěného majetku 
(Příloha: kopie dokladu o změně vlastnictví) 
§27 odst. 1) z. č. 37/2004 Sb., 
resp. §2812 z. č. 89/2012 Sb.

KE DNI ZMĚNY VLASTNICTVÍ, 
resp. Dnem oznámení

2.

Výpověď ke konci pojistného období 
§800 odst. 1. z. č. 40/1964 Sb., resp. 
§22 odst. 1 z. č. 37/2004 Sb., resp. 
§2807 z. č. 89/2012 Sb.

k VÝRoČí, resp. konCi 
pojiStnÉHo oBDoBí

3.

Výpověď do 2 měsíců od uzavření pojistné 
smlouvy 
§800 odst. 2. z. č. 40/1964 Sb., resp. 
§22 odst. 2 z. č. 37/2004 Sb., resp. 
§2805 písm. a) z. č. 89/2012 Sb.

po upLYnutí 
oSmiDenní 
VÝpoVěDní DoBY

4.

Výpověď do 3 měsíců ode dne doručení 
oznámení vzniku pojistné události 
§22 odst. 3 z. č. 37/2004 Sb., resp. 
§2805 písm. b) z. č. 89/2012 Sb.

po upLYnutí měSíČní VÝpo-
VěDní DoBY

5.

zánik pojistného rizika/nebezpečí 
§25 zákona č. 37/2004 Sb., resp. 
§2810 zákona č. 89/2012 Sb. 
(Příloha: kopie dokladu zániku poj. vozidla)

ke Dni

 .  .    

6.

zánik pojistného rizika/nebezpečí 
§25 zákona č. 37/2004 Sb., resp. 
§2810 zákona č. 89/2012 Sb. 
(Příloha: kopie - dokladu zániku poj. věci, dokladu 
o ukončení podnik. činnosti, úmrtního listu)

ke Dni 

 .  .    

7. Žádám o vystavení potvrzení o době trvání pojištění a škodním průběhu zaniklého pojištění

A pojištění oDpoVěDnoSti za škodu/újmu způsobenou provozem vozidla

předčíslí       Číslo účtu            kód banky Poznámka:

korespondenční adresa pro vypořádání pojistného: Příjmení/Jméno

Obec/Ulice/Číslo PSČ/Město


