
Dane identyfikacyjne Ubezpieczającego/Właściciela polisy

Numer polisy

o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu)
Oświadczam, iż korzystając z przysługującego mi prawa wypowiadam umowę ubezpieczenia.

Oświadczam, iż korzystając z przysługującego mi prawa odstępuję od umowy ubezpieczenia. 

o odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Powody rezygnacji z ubezpieczenia*, **

problemy finansowe (spłata kredytu, pożyczki, choroba, utrata pracy, inne) zakup innego produktu finansowego (oferta konkurencji)

przejście na emeryturę/rentę wyniki zarządzania AXA Życie TU S.A.

brak satysfakcji z obsługi polisa nie spełnia potrzeb Klienta. Jeżeli tak, to dlaczego?

zakup innego produktu w AXA Życie TU S.A. inne

Notatka z rozmowy z klientem*, **

Zaproponowałem(am) Klientowi (w zależności od produktu):

obniżenie składki

zawieszenie opłacania składek

wypłatę częściową

ubezpieczenie bezskładkowe Klient nie skorzystał z proponowanych mu rozwiązań.

zakup innego produktu za część wypłaconej kwoty

Wypełnia Przedstawiciel Towarzystwa/Pośrednik ubezpieczeniowy

Wniosek*

ubezpieczenia

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 50, fax 22 555 00 52, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859, Kapitał zakładowy: 299 640 000 zł – wpłacony w całości

Telefon komórkowy Telefon stacjonarny E-mail

Ulica Miejscowość Kod pocztowyNumer domu/lokalu

PESEL/REGON Seria i numer dokumentu tożsamościNazwisko, imię/Nazwa firmy

Przekaz pocztowy (Towarzystwo dokonuje potrącenia kosztu opłaty pocztowej z wypłacanej kwoty)

MiejscowośćKod pocztowyUlica i numer domu/lokalu

–

–

Data

D D M M R R R R
Podpis Ubezpieczającego/Właściciela polisyMiejscowość

Forma wypłaty*

Imię i nazwisko Właściciela rachunku bankowego Adres Właściciela rachunku bankowego

Przelew bankowy

Numer rachunku bankowego

Identyfikacja tożsamości Ubezpieczającego/Właściciela polisy

Wypełnia Przedstawiciel Towarzystwa/Pośrednik ubezpieczeniowy

Oświadczam, iż dokonałem(am) identyfikacji Ubezpieczającego/Właściciela polisy na podstawie wyżej opisanego dokumentu tożsamości.

Imię i nazwisko Numer wewnętrzny/RAU

Jeśli wniosek jest wypełniany bez udziału Przedstawiciela Towarzystwa/Pośrednika ubezpieczeniowego, należy dołączyć do wniosku kserokopię dokumentu tożsamości.

Podpis Przedstawiciela Towarzystwa/Pośrednika ubezpieczeniowegoMiejscowość Data

D D M M R R R R

Prosimy podać adres zameldowania.

 * Prosimy zaznaczyć odpowiednie pole.
 ** Dane nieobligatoryjne.

Przeksięgowanie* na polisę/wniosek numer na poczet składek regularnych na poczet składki dodatkowej
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