
Czy wiesz, że wypłata z OC/AC może nie pokryć wartości nowego auta. Strata, jaka może Cię dotyczyć 
to nawet do 50% utraty jego początkowej wartości np.: 

GAP
zwracamy Ci nawet wartość Twojego auta z dnia zakupu!

Początkowa wartość 
samochodu:

100 000 PLN

W przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia auta, niezależnie od jego aktualnej wartości rynkowej, 
do odszkodowania z polisy komunikacyjnej nastąpi wypłata odszkodowania z ubezpieczenia GAP 
przygotowanego we współpracy z Credit Agricole TU S.A.

Wypłata z OC/AC a Wypłata z GAP

Po 1 roku:

Strata -25 000 PLN

Po 2 roku:

Strata - 37 000 PLN

Po 3 roku:

Strata - 46 000 PLN

Dzięki ubezpieczeniu GAP możesz otrzymać nawet wartość auta z dnia zakupu:

odszkodowanie OC lub AC odszkodowanie GAP

wartość auta z dnia zakupu

+



Wartość początkowa pojazdu 
nie przekracza  600.000 zł, 
 
Pojazd objęty jest ubezpieczeniem 
OC i ubezpieczeniem AC,
 
Wiek pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia 
nie przekracza 5 lat  (tj. 60 miesięcy),
 

Wiek pojazdu wraz z okresem, na jaki została zawarta 
umowa leasingu nie przekracza 10 lat (tj. 120  miesięcy),
 
Maksymalna ładowność pojazdu to 2 tony,
 
Pojazd ma ważne badania techniczne w dniu objęcia 
go ubezpieczeniem.

Przykład 1

Dostępne Warianty

Wartość początkowa leasingowanego 
nowego auta wynosi 217.000 zł,

28 stycznia 2019 roku 
- rozpoczęcie ochrony z tytułu ubezpieczenia GAP,

28 stycznia 2020 roku 
- auto zostaje skradzione. 

Ile możesz stracić, kiedy Twoje auto zostanie skradzione lub zniszczone? 
Spójrz na przykłady:

Jakie auta ubezpieczamy?

Wariant I fakturowy dla samochodów osobowych

Wariant II fakturowy dla samochodów  ciężarowych do 2 ton

Wariant III fakturowo indeksowy dla samochodów ciężarowych do 2 ton 

W wariancie III wysokość odszkodowania GAP z tytułu poniesionej Straty finansowej GAP może wynosić nie 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 albo netto +50% VAT.

Przykład 2

Wartość początkowa leasingowanego 
nowego auta wynosi 135.000 zł,

20 sierpnia 2019 roku 
- rozpoczęcie ochrony z tytułu ubezpieczenia GAP,

4 grudnia 2019 roku 
- auto ulega całkowitemu zniszczeniu 
w wyniku kolizji drogowej.

Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Składka ubezpieczeniowa z tytułu przystąpienia ubezpieczonego do Umowy Grupowego Ubezpieczenia 
leasingobiorców na wypadek straty finansowej GAP wskazana jest w deklaracji przystąpienia. Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony ubezpieczeniowej (w tym wyłączenia 
i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz zasady ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej) zawarte są w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia 
leasingobiorców na wypadek Straty finansowej GAP. Powyższy dokument dostępny jest na www.ca-ubezpieczenia.pl  Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w 
rozumieniu art. 66 K.C.

nie więcej niż 250.000 PLN

nie mniej niż 4.000 PLN

nie więcej niż 250.000 PLN

nie mniej niż 4.000 PLN

nie więcej niż 250.000 PLN
nie mniej niż 1.000 PLN,
z zastrzeżeniem poniżej

Odszkodowanie 
dla

Wariantu III 

Odszkodowanie 
dla

Wariantu I 

Odszkodowanie 
dla

Wariantu II 

Korzyści z posiadania naszego produktu

Wysokie limity
odszkodowania

do 250 000 zł

Wysoka dopuszczalna
wartość pojazdu

do 600 000 zł

4 okresy
ubezpieczenia
24, 36, 48, 60 miesięcy

Gwarantowane świadczenia
dodatkowe

Wypłacane zawsze w przypadku szkody
całkowitej likwidowanej w trakcie

obowiązywania gwarantowanej sumy
ubezpieczenia AC

217.000 zł   –   152.000 zł   =   65.000 zł
Wartość auta 
z dnia zakupu

Odszkodowanie wypłacone
przez ubezpieczyciela OC/AC

Odszkodowanie
GAP( ( () ) )

135.000 zł   –   90.000 zł   =   45.000 zł
Wartość auta 
z dnia zakupu

Odszkodowanie wypłacone
przez ubezpieczyciela OC/AC

Odszkodowanie
GAP( ( () ) )


