
Załącznik nr 5  

WZÓR 

STANDARDOWY FORMULARZ ODST ĄPIENIA OD UMOWY  
 

Prawo odstąpienia od umowy 

Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub 
doręczenia dokumentu umowy. 

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje od dnia ... (wypełnia przedsiębiorca przed przekazaniem formularza 
konsumentowi). 

W przypadku gdy konsument nie otrzymał niniejszego formularza przy zawarciu lub doręczeniu dokumentu umowy, 
ale otrzymał go przed upływem roku od dnia jej zawarcia lub doręczenia dokumentu umowy, termin odstąpienia od 
umowy rozpoczyna bieg w dniu otrzymania niniejszego formularza i upływa po 14 dniach od dnia jego otrzymania. 
Prawo odstąpienia od umowy z tej przyczyny wygasa najpóźniej po upływie roku i 14 dni od dnia jej zawarcia lub 
doręczenia dokumentu umowy. 

W przypadku gdy przy zawarciu lub doręczeniu dokumentu umowy konsument nie uzyskał wszystkich wymaganych 
ustawą z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. Nr 230, poz. 1370) informacji, ale otrzymał je przed upływem 
3 miesięcy od dnia jej zawarcia lub doręczenia dokumentu umowy, termin odstąpienia od umowy rozpoczyna bieg w 
dniu, w którym konsument otrzymał te informacje, i upływa po 14 dniach od dnia ich otrzymania. Prawo odstąpienia 
od umowy z tej przyczyny wygasa najpóźniej po upływie 3 miesięcy i 14 dni od dnia jej zawarcia lub doręczenia 
dokumentu umowy. 

Aby wykonać prawo odstąpienia od umowy, konsument składa przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć 
na niniejszym formularzu. 

Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy. 

Odrębne przepisy mogą przewidywać także inne prawa konsumenta, np. prawo do rozwiązania umowy w przypadku 
niedostarczenia konsumentowi wszystkich wymaganych w tych przepisach informacji. 

Zakaz żądania lub przyjmowania od konsumenta świadczeń określonych w umowie 

Przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zakazane jest żądanie lub przyjmowanie od konsumenta 
jakichkolwiek świadczeń określonych w umowie. Jeżeli formularz dostarczany jest w związku z umową pośrednictwa 
w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego zakazane jest żądanie lub przyjmowanie od 
konsumenta jakichkolwiek świadczeń określonych w umowie przed rozwiązaniem umowy lub doprowadzeniem do 
nabycia lub zbycia przez konsumenta praw z umowy timeshare lub z umowy o długoterminowy produkt wakacyjny. 
Zakaz żądania lub przyjmowania od konsumenta świadczeń obejmuje w szczególności żądanie lub przyjmowanie 



zaliczek, pisemnego oświadczenia o uznaniu długu, blokady rachunku bankowego, gwarancji bankowych lub 
ubezpieczeniowych. 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

- Do (imię i nazwisko, nazwa (firma), oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby przedsiębiorcy*: 

- Niniejszym oświadczam/oświadczamy**, że odstępuję/odstępujemy** od umowy: 

- Data zawarcia umowy*: 

- Nazwisko(-a) konsumenta(-ów)***: 

- Adres(-y) konsumenta(-ów)***: 

- Podpis(-y) konsumenta(-ów)(wyłącznie w przypadku oświadczenia składanego na piśmie)***: 

- Data: 

Objaśnienia: 

* Wypełnia przedsiębiorca przed przekazaniem formularza konsumentowi 

** Niepotrzebne skreślić 

*** Wypełnia konsument w przypadku korzystania z niniejszego formularza w celu odstąpienia od umowy 

 

 
Potwierdzenie odbioru formularza: 

Podpis konsumenta: 
 


