
 
 
Ubezpieczenie Leasingobiorców i Pożyczkobiorców na wypadek straty finansowej „GAP” 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
Ubezpieczyciel: 
 
Produkt: 

Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska, prowadząca działalność 
ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego 
Ubezpieczenie „GAP” 

 
Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia „GAP”- OWU GAPI-2021-V1 (dalej: „OWU”). 
 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
 
Ubezpieczenie na wypadek straty finansowej (dział II, grupa 16, według załącznika do Ustawy z dnia 11.09.2015 
roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 
 

 Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 Strata finansowa polegająca na utracie wartości 

Pojazdu, wskutek wystąpienia Szkody całkowitej lub 
kradzieży Pojazdu odpowiająca wysokości:  

 w wariancie I, II - kwoty stanowiącej różnicę 
między Wartością początkową Pojazdu, 
a większą z dwóch wartości: wartością Pojazdu 
w stanie nieuszkodzonym, określoną przez     
Ubezpieczyciela OC lub Ubezpieczyciela AC przy 
ustalaniu rozliczenia z tytułu Szkody całkowitej, 
odpowiednio brutto lub netto lub netto +50% VAT, 
albo Wartością rynkową Pojazdu z dnia Szkody 
całkowitej, odpowiednio brutto lub netto lub netto 
+50% VAT w zależności od tego, od jakiej 
wartości została odprowadzona składka za 
Ubezpieczenie OC/AC oraz przy użyciu tego 
samego systemu eksperckiego notowań 
rynkowych cen pojazdów zawartych w katalogu, 
który został wykorzystany do ustalenia rozliczenia 
szkody przez Ubezpieczyciela OC lub AC;  
z zastrzeżeniem, że Strata finansowa GAP 
wynosi: 
 Dla Wariantów I, II, III Umowy ubezpieczenia: 

- nie więcej niż 250.000 PLN 
- nie mniej niż 1.000 PLN 

 Dla wariantu IV Umowy ubezpieczenia: 
- nie więcej niż 200.000 PLN 
- nie mniej niż 1.000 PLN 

dla wariantu III odszkodowanie z tytułu Straty 
finansowej GAP nie może wynosić więcej niż 
20% wartości Pojazdu w stanie nieuszkodzonym, 
określonej przez Ubezpieczyciela OC lub 
Ubezpieczyciela AC przy ustalaniu rozliczenia 
z tytułu Szkody całkowitej, odpowiednio brutto lub 
netto lub netto + 50% VAT; 
w wariancie IV - kwoty stanowiącej różnicę 
między Wartością początkową Pojazdu, 
a większą z dwóch wartości: wartością Pojazdu, 
w stanie nieuszkodzonym, określoną przez 
Ubezpieczyciela OC lub Ubezpieczyciela AC przy 
ustalaniu rozliczenia z tytułu Szkody całkowitej, 
odpowiednio brutto lub netto albo netto +50% 
VAT, albo Wartością rynkową Pojazdu z dnia 
wystąpienia Szkody całkowitej, z zastosowaniem 
Tabeli spadku wartości Pojazdu TRUCK, 
z zastrzeżeniem maksymalnej i minimalnej 
wysokości Straty finansowej GAP. 
 

 
 Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: 
! Szkody, która nie została uznana przez 

ubezpieczyciela AC/OC za Szkodę całkowitą. 
! Szkód powstałych w pojazdach nieobjętych 

ubezpieczeniem AC/OC. 
! Ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną pojazdów 

  zabytkowych, wykorzystywanych do nauki 
jazdy, udostępnianych w wypożyczalniach 
samochodów, uprzywilejowanych i specjalnych 
w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym.  

 

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności 
z tytułu umowy ubezpieczenia, w przypadku gdy 
szkoda całkowita powstała wskutek: 

! winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa;  
! kierowania pojazdem przez osobę będącą pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających;  
! udziału kierującego pojazdem w zawodach; 
! kierowania pojazdem przez osobę nie 

posiadającą uprawnień do kierowania 
pojazdem; 

! wykorzystania pojazdu w przestępstwie.  
! Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności 

z tytułu Straty finansowej, w sytuacji, gdy 
Ubezpieczyciel AC nie uznał roszczenia z tytułu 
Ubezpieczenia AC Pojazdu, chyba że 
roszczenie zostanie prawomocnie zasądzone. 

Wszystkie wyłączenia i ograniczenia 
ochrony ubezpieczeniowej opisane są w OWU. 

 



 
 
 

 

 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
 Na terytorium państw, w których obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia AC lub OC 

sprawcy. 
 

 Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
- informowanie Ubezpieczyciela o zmianie swoich danych osobowych; 
- jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną: poinformowanie o tym ubezpieczyciela lub agenta oraz dostarczenie 
wymaganych dokumentów wskazanych w OWU. 
 

 Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Składka płatna jest jednorazowo za cały okres trwania Ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z wybranym wariantem 
ubezpieczenia, na zasadach wskazanych w OWU oraz Umowie ubezpieczenia.  

 

 Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony ustalony przez strony wynoszący maksymalnie 60 miesięcy. 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu ustalonym przez strony, pod warunkiem opłacenia składki 
ubezpieczeniwej. 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa w najwcześniejszej z poniższych dat:  
- z upływem Okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem z innych 

przyczyn; 
- z dniem wystąpienia Szkody całkowitej; 
- z dniem zbycia Pojazdu; 
- z ostatnim dniem miesiąca, w którym Wiek pojazdu przekroczy 10 lat ( tj. 120 miesięcy); 
- z dniem złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia. 
 

 Jak rozwiązać umowę? 
Ubezpieczający może zrezygnować z Ochrony ubezpieczeniowej, składając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy 
ubezpieczenia ze skutkiem na ostatni dzień następujący po dniu, w którym  Ubezpieczający złożył Ubezpieczycielowi 
pisemną rezygnację. 
 
 


