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Produkt:

Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP

Niniejszy dokument nie jest elementem umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy
ubezpieczenia i informacje umowne zamieszczone są we Wnioskopolisie i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Straty Finansowej GAP (Warunki
Ubezpieczenia).
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP jest dobrowolnym ubezpieczeniem majątkowym. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka
straty finansowej osobom fizycznym i prawnym, które zawierają umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Agenta ubezpieczeniowego. W razie zajścia ubezpieczonego zdarzenia w czasie udzielania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie obliczone na zasadach określonych w § 7 Warunków
Ubezpieczenia, o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające jego odpowiedzialność określone w § 11 Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczenie Straty Finansowej
GAP należy do ryzyka ubezpieczenia straty finansowej wymienionego w Dziale II grupa 16 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Pojazd, o wartość fakturowej powyżej 400 000 złotych brutto (tj.
z podatkiem VAT).
W przypadku Pojazdów marki Maserati Ghibli i Maserati,
Quattroporte, o wartości fakturowej powyżej 650 000 złotych brutto
(tj. z podatkiem VAT).
Pojazd, którego wiek liczony od daty rejestracji nie może przekraczać 36 miesięcy przy wariancie ubezpieczenia GAP Faktura albo
60 miesięcy przy wariancie ubezpieczenia GAP Index.
Pojazdów co, do których nie została zawarta umowa ubezpieczenia autocasco (co najmniej w zakresie szkody całkowitej oraz kradzieży).
Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP nie obejmuje odszkodowania z umowy ubezpieczenia AC lub OC Pojazdu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko powstania straty finansowej
(ubezpieczone zdarzenie), przy czym stratą finansową jest uszczerbek majątkowy Ubezpieczającego, wynikający z różnicy pomiędzy
kosztami nabycia pojazdu a odszkodowaniem AC/OC powiększonym
o wartość pozostałości pojazdu.
Wartość fakturowa pojazdu, określona w umowie kredytu, nie może
przekraczać 400 000 złotych brutto (tj. z podatkiem VAT), a w przypadku pojazdów marki Maserati Ghibli i Maserati Quattroporte - 650
000 złotych brutto (tj. z podatkiem VAT), a wiek pojazdu (w dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia) liczony od daty rejestracji nie może
przekraczać 36 miesięcy przy wariancie ubezpieczenia GAP Faktura
albo 60 miesięcy przy wariancie ubezpieczenia GAP Index.
Suma ubezpieczenia jest równa kwocie świadczenia, nie więcej niż strata
finansowa. Kwota świadczenia jest obliczana na podstawie Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy szkoda
całkowita pozostaje w adekwatnym związku przyczynowoskutkowym z:

Jakie są obowiązki w przypadku zgłoszenie roszczenia

!

W czasie rozpatrywania roszczenia Ubezpieczający jest zobowiązany do terminowego regulowania zobowiązań wynikających z umowy kredytu,

!

Ustalenie zasadności oraz wysokości świadczenia następuje
na podstawie pełnej dokumentacji wymaganej przez Ubezpieczyciela oraz własnych ustaleń Ubezpieczyciela dotyczących,
w szczególności wartości pojazdu przed szkodą, kosztów naprawy pojazdu oraz wartości pozostałości pojazdu,

!

Ubezpieczyciel ma prawo do zażądania dodatkowych wyjaśnień, dokumentów lub dokonania oględzin pojazdu niezbędnych do ustalenia uprawnienia do świadczenia, zasadności
i wysokości świadczenia, jeżeli doręczona mu dokumentacja
nie jest wystarczająca do ustalenia tych okoliczności,

!

Ubezpieczyciel ma prawo do uzyskania koniecznych informacji
lub materiałów od sądów, policji, prokuratury lub innych organów i instytucji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej.
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!

samobójstwem lub próbą samobójstwa Ubezpieczającego;

!

działaniem kierującego pojazdem po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, leków
nie przepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza;

!

aktami wojny (w tym wojny domowej), uczestnictwem kierującego pojazdem w zamieszkach, przestępstwach, aktach
terroryzmu lub sabotażu;

!

eksplozją atomową oraz napromieniowaniem (za wyjątkiem
pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością
zawodową Ubezpieczającego);

!

katastrofą naturalną dowolnego rodzaju w rozumieniu ustawy
z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej;

!

zdarzeniem powstałym podczas prowadzenia pojazdu przez
osobę, która nie może być kierowcą w rozumieniu ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym;

!

uprawianiem przy użyciu pojazdu niebezpiecznych dyscyplin
sportu, także amatorsko, za które uważa się wszelkie sporty
motorowe, włączając uczestnictwo w zawodach, wyścigach,
raj-dach i treningach sportowych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP obowiązuje w obszarze Unii Europejskiej.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Do obowiązków Ubezpieczającego należy opłacenie składki ubezpieczeniowej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa z tytułu Umowy ubezpieczenia jest płatna w polskich złotych przez Ubezpieczającego jednorazowo za cały okres ubezpieczenia. Termin i wysokość składki ubezpieczeniowej wskazany jest we Wnioskopolisie.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność z tytułu Umowy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia wskazanym we Wnioskopolisie, który:


trwa do dnia wymagalności ostatniej raty kredytu ustalonego w harmonogramie, nie dłużej jednak niż 96 miesięcy w przypadku wariantu ubezpieczenia GAP Indeks 10% albo GAP Indeks 20%;



wynosi odpowiednio: 24, 36, 48 albo 60 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia w przypadku wariantu ubezpieczenia GAP Faktura,
przy czym wyboru okresu ubezpieczenia dla GAP Faktura dokonuje Ubezpieczający we Wnioskopolisie.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu następującym po dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:


z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, w dniu śmierci Ubezpieczającego,



w dniu powstania szkody całkowitej;



z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczający skutecznie złożył pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel nie udziela ochrony ubezpieczeniowej w okresie, w którym pojazd nie jest ubezpieczony na podstawie umowy autocasco. W przypadku
rozwiązania umowy kredytu przed upływem okresu ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa jest nadal udzielana, jednakże wygasa w razie zbycia pojazdu przez Ubezpieczającego.
Jak rozwiązać Umowę ubezpieczenia?
Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po
miesiącu, w którym Ubezpieczający skutecznie złożył pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia.
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