
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, 
w szczególności w Ogólnych warunkach ubezpieczenia straty finansowej – GAP – indeks GAP_AU/2021/03 (dalej: OWU), zatwierdzonych uchwałą 
Zarządu z 19 stycznia 2021 r. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenia na życie, pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe, w następujących grupach ryzyk według załącznika do ustawy z 11 września 
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
Dział II: Grupa 16 – Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym: (1) ryzyka utraty zatrudnienia; (2) niewystarczającego dochodu; (3) złych warun-
ków atmosferycznych; (4) utraty zysków; (5) stałych wydatków ogólnych; (6) nieprzewidzianych wydatków handlowych; (7) utraty wartości rynkowej; 
(8) utraty stałego źródła dochodu; (9) pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi; (10) innych strat finansowych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Zakres ubezpieczenia obejmuje powstanie straty finansowej na po-
jeździe w związku ze szkodą całkowitą. 
Strata finansowa to mniejsza kwota z poniższych wartości: 

 ✔ 20% wartości pojazdu objętego ochroną, w stanie nieuszko-
dzonym, określonej przez ubezpieczyciela OC lub ubezpieczy-
ciela AC przy ustalaniu rozliczenia z tytułu szkody całkowitej;

 ✔ 20% wartości rynkowej pojazdu objętego ochroną, w stanie 
nieuszkodzonym, określonej na dzień wystąpienia szkody cał-
kowitej:

 — zgodnej z katalogiem INFO-EKSPERT, który jest publiko-
wany w cyklach miesięcznych przez firmę INFO-EKSPERT 
Sp. z o.o. i służy do profesjonalnej wyceny pojazdów samo-
chodowych; informacje publikowane w  tym katalogu są 
odzwierciedleniem zmian cen pojazdów nowych i warto-
ści rynkowych pojazdów używanych, oferowanych w po-
szczególnych latach i miesiącach na rynku polskim (dalej: 
katalog INFO-EKSPERT), albo 

 — w  przypadku gdy wycena na podstawie katalogu INFO-
-EKSPERT była niemożliwa – zgodnej z katalogiem pomoc-
niczym, który jest publikowany w  cyklach miesięcznych 
przez firmę EurotaxGlass’s Polska Sp. z o.o. i służy do pro-
fesjonalnej wyceny pojazdów samochodowych, na pod-
stawie którego została dokonana wycena pojazdu w dniu 
zawarcia umowy ubezpieczenia (dalej: katalog pomocni-
czy), albo

 — w przypadku gdy wycena pojazdu ciężarowego lub rolni-
czego na podstawie katalogu INFO-EKSPERT oraz katalogu 
pomocniczego była niemożliwa – określonej na podstawie 
tabeli spadku wartości pojazdów ciężarowych i rolniczych; 
tabela stanowi załącznik do OWU.

 ✘ Straty finansowej wynikającej ze szkody innej niż całkowita.
 ✘ Straty finansowej w związku z brakiem możliwości prowa-

dzenia działalności gospodarczej.
 ✘ Utraty zysków.
 ✘ Utraty dochodu.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

 ! Nie ponosimy odpowiedzialności z  tytułu szkody całkowi-
tej, jeśli ubezpieczyciel AC lub ubezpieczyciel OC nie uzna 
roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń, chyba że świadczenie 
zostanie prawomocnie zasądzone przez właściwy sąd.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody (główne wyłą-
czenia):
 ! spowodowane przez Ciebie lub użytkownika pojazdu, jeżeli 

w chwili wypadku sprawca prowadził pojazd w stanie nie-
trzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu (w rozumieniu 
przepisów Ustawy o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciw-
działaniu alkoholizmowi – dla szkód zaistniałych w Polsce, 
oraz w  rozumieniu przepisów prawa państwa, na którego 
terytorium zaszło zdarzenie – dla szkód zaistniałych poza 
Polską), a stan ten miał wpływ na powstanie zdarzenia ubez-
pieczeniowego lub rozmiar szkody;

 ! powstałe w związku z używaniem pojazdu do odpłatnego 
przewozu osób, w tym jako taksówki osobowej, a ponadto 
jako taksówki bagażowej;

 ! powstałe w związku z używaniem pojazdu do nauki jazdy.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 ✔ Cały świat.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
 — Jesteś zobowiązany podać do naszej do wiadomości wszystkie znane Ci okoliczności, o które pytaliśmy we wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli zawierasz umowę ubezpieczenia przez przedstawi-
ciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

 — Jesteś zobowiązany opłacić składkę za czas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
 — Masz obowiązek powiadomić nas o zmianie danych podanych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.
 — Masz obowiązek zawiadomić nas o szkodzie całkowitej w ciągu 7 dni od daty powzięcia informacji o zdarzeniu. 

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest jednorazowo za cały okres trwania umowy, na wskazany przez nas rachunek bankowy, w wysokości wskazanej we wniosku 
lub propozycji przedłużenia umowy ubezpieczenia.
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Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawieramy na okres trwania umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup pojazdu albo na okres 12 miesięcy.
Okres w jakim świadczymy ochronę liczymy od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia. 
Okres w jakim świadczymy ochronę, liczymy od następnego dnia po zawarciu umowy do:

 — dnia spłaty ostatniej raty leasingu lub kredytu, wynikającej z harmonogramu spłaty rat obowiązującego w dniu złożenia wniosku o ubez-
pieczenie – w przypadku umów zawieranych na okres trwania umowy leasingu lub kredytu,

 — dnia poprzedzającego rocznicę rozpoczęcia ochrony – w przypadku umów zawieranych na 12 miesięcy. 
W przypadku umów zawieranych na okres 12 miesięcy po upływie okresu ubezpieczenia umowa ubezpieczenia może ulec przedłużeniu o ko-
lejne 12-miesięczne okresy ubezpieczenia, o ile żadna ze stron nie postanowi inaczej, a Twoja umowa leasingu lub kredytu trwa dalej. Okres 
ten liczymy od rocznicy rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia poprzedzającego rocznicę rozpoczęcia ochrony w kolejnym roku, pod 
warunkiem opłacenia składki. Umowa ubezpieczenia zostanie przedłużona pod warunkiem zapłaty składki, w wysokości i terminie wskazanych 
w propozycji przedłużenia umowy. 
Nasza odpowiedzialność rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie jako data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
Nasza odpowiedzialność wygasa:

 — z dniem, w którym odstąpiłeś od umowy ubezpieczenia,
 — z upływem okresu, na jaki zawarłeś z nami umowę ubezpieczenia, jeśli nie została przedłużona na kolejny okres,
 — z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia, jeśli Ty ją wypowiedziałeś,
 — z dniem wystąpienia szkody całkowitej,
 — z dniem zbycia pojazdu lub przeniesienia praw z umowy kredytu lub leasingu na osobę trzecią,
 — z upływem ostatniego dnia, w którym okres eksploatacji pojazdu przekroczy 12 lat,
 — z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia AC,
 — z dniem zakończenia umowy leasingu lub kredytu.

Jak rozwiązać umowę?
Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Jeżeli jesteś konsumentem i o prawie odstąpienia nie po-
informowaliśmy Cię przed zawarciem umowy, okres 30 dni liczymy od dnia, w którym dowiedziałeś się o tym prawie. Jeśli odstąpisz od umowy 
ubezpieczenia, ochrona wygasa z chwilą, gdy otrzymamy Twoje oświadczenie o odstąpieniu. Zwrócimy Ci wówczas całą wpłaconą składkę na 
wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.
W dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczenia możesz wypowiedzieć umowę. Jeśli wypowiesz umowę ubezpieczenia, ochrona ubez-
pieczeniowa wygasa z chwilą, gdy otrzymamy Twoje oświadczenie o wypowiedzeniu. Zwrócimy Ci wówczas część składki za niewykorzystany 
okres ochrony na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.


