
Výpověď pojistné smlouvy pojištění majetku (nemovitosti, domácnosti)

Vyberte pojišťovnu Pojišťovna
(tzv. pojistitel)

Vyplňte údaje 
o sobě

Kdo ukončuje
(klient,  
tzv. pojistník)

Vyplňte číslo 
smlouvy

Ukončovaná pojistná 
smlouva

Zvolte důvod 
ukončení

Žádám o ukončení výše uvedené pojistné smlouvy z důvodu:

Výpověď ke konci pojistného období 
i  Většinou je třeba poslat 6 týdnů před výročím, přesně na na druhé straně

Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy
i  Máte právo si vše rozmyslet, smlouva skončí 8 dnů po doručení pojišťovně

Výpověď z důvodu nesouhlasu s navýšením pojistného 
i  Do 1 měsíce od navýšení můžete říci „ne“ a najít si levnější pojištění

Výpověď po oznámení pojistné události
i  Nutné poslat do 3 měsíců od nahlášení, smlouva skončí 1 měsíc po doručení

Prodej nemovitosti, stěhování na jinou adresu
i  Skončí ke dni oznámení, je třeba doložit např. kopií kupní smlouvy

Toto nemusíte 
vyplňovat

Případný přeplatek na pojistném žádám zaslat na:

Číslo účtu / kód banky

Vyplňte místo 
a dnešní 
datum

V                                                                      Dne

Vytiskněte 
a podepište nebo 
vložte elektronický 
podpis nebo 
ponechte prázdné 
(viz druhá strana)

A co dál? 
Jak, kam a kdy nejpozději doručit výpověď pojišťovně najdete na druhé straně.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jméno Příjmení / Název     

Trvalá adresa / Sídlo

Datum narození / IČ



Pojišťovna Když chcete poslat z vašeho 
ověřeného e-mailu, nebo přes 
webový formulář

Když chcete poslat poštou na 
adresu 
✅ Stačí neověřený podpis

Když chcete poslat vaší 
datovou schránkou 
✅ Stačí přiložit bez 
podpisu

Když chcete odevzdat na 
pobočce
✅ Stačí neověřený podpis

Kdy lze výpověď ke konci 
období

Allianz pojišťovna, a. s. info@allianz.cz
✅ Výpověď stačí přiložit bez 
podpisu

Allianz pojišťovna
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

vfycqvw apps.allianz.cz/kontaktujte-
nas/zastoupeni/

❗ Jednou za rok
❗ Nejméně 6 týdnů předem

Česká podnikatelská 
pojišťovna, a. s.

info@cpp.cz
⚠ Výpověď je třeba vytisknout, 
podepsat, vyfotit a přiložit nebo 
podepsat elektronicky

Česká podnikatelská pojišťovna
P. O. BOX 28, 664 42 Modřice

3v8dkek www.cpp.cz/kontakty ✅ Ke každé platbě
❗ Nejméně 6 týdnů předem

ČSOB Pojišťovna, a. s. www.csobpoj.cz/poslete-nam-vzkaz
✅ Stačí vyplnit formulář na webu 

ČSOB Pojišťovna
Masarykovo nám. 1458, 530 02 
Pardubice

n2wdmu3 www.csobpoj.cz/mapa ❗ Jednou za rok
❗ Nejméně 6 týdnů předem

Direct pojišťovna, a. s. info@direct.cz
✅ Výpověď stačí přiložit bez 
podpisu

Direct pojišťovna
Nové sady 996/25, 602 00 Brno

9tngrgm Bez poboček ✅ Kdykoliv
✅ Ukončení dohodou

Generali Česká 
pojišťovna, a. s.

www.generaliceska.cz/napiste-nam
⚠ Výpověď je třeba vytisknout, 
podepsat, vyfotit a přiložit nebo 
podepsat elektronicky

Generali Česká pojišťovna
P. O. Box 305, 659 05 Brno

v93dkf5 www.generaliceska.cz/kontakt ❗ Jednou za rok
❗ Nejméně 6 týdnů předem

Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s.

info@hvp.cz
⚠ Výpověď je třeba vytisknout, 
podepsat, vyfotit a přiložit nebo 
podepsat elektronicky

Hasičská vzájemná pojišťovna
Římská 2135/45, 120 00 Praha 2

3ncedf2 www.hvp.cz/kde-nas-najdete/ ❗ Jednou za rok
❗ Nejméně 6 týdnů předem

Kooperativa 
pojišťovna, a. s.

info@koop.cz
⚠ Výpověď je třeba vytisknout, 
podepsat, vyfotit a přiložit nebo 
podepsat elektronicky

Kooperativa pojišťovna
Brněnská 634, 664 42 Modřice 

n6tetn3 www.koop.cz/kontakt/pobocky ✅ Ke každé platbě
❗ Nejméně 6 týdnů předem

Pillow pojišťovna, a. s. info@mypillow.cz
✅ Výpověď stačí přiložit bez 
podpisu

Pillow pojišťovna
Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4

93z6xmv Bez poboček ✅ Ke každé platbě
✅ Nejméně 2 týdny předem

Pojišťovna VZP, a.s. info@pvzp.cz
✅ Výpověď stačí přiložit bez 
podpisu

Pojišťovna VZP
Lazarská 1718/3, 110 00, Praha 1

2cbfqmx www.pvzp.cz/cs/kde-nas-
najdete/obchodni-mista-pvzp/

❗ Jednou za rok
❗ Nejméně 6 týdnů předem

Slavia pojišťovna, a. s. info@slavia-pojistovna.cz
✅Výpověď stačí přiložit bez podpisu

Slavia pojišťovna
Táborská 940/31, 140 00, Praha 4

pamgbt2 www.slavia-pojistovna.cz/
pobocky/

❗ Jednou za rok
❗ Nejméně 6 týdnů předem

Uniqa pojišťovna, a. s. info@uniqa.cz
⚠ Výpověď je třeba vytisknout, 
podepsat, vyfotit a přiložit nebo 
podepsat elektronicky

Uniqa pojišťovna
Evropská 136, 160 12 Praha 6

andcicx www.uniqa.cz/
kontakty/#heading-2

❗ Jednou za rok
❗ Nejméně 6 týdnů předem

Ověřený e-mail je e-mail, který pojišťovna eviduje pro elektronickou komunikaci s vámi.
Pokud posíláte z neověřeného e-mailu, vždy je třeba výpověď vytisknout, podepsat, vyfotit a přiložit nebo podepsat elektronicky.
Podepsat elektronicky znamená opatřit výpověď podpisem vydaným/uznaným certifikační autoritou k tomu oprávněnou.


	jmeno-prijemni: 
	trvala-adresa: 
	datum-narozeni-ic: 
	cislo-smlouvy: 
	cislo uctu: 
	misto-podpisu: 
	datum: 
	Group2: 6
	poleNazev2: [  ]
	adresa2:   


