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Grupowe Ubezpieczenie Korzystaj�cych na wypadek Straty finansowej „GAP”
Dokument zawieraj�cy informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
Ubezpieczyciel: 

Produkt: 

Credit Agricole Towarzystwo Ubezpiecze� S.A., Polska, prowadz�ca działalno��
ubezpieczeniow� na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego 
Ubezpieczenie „GAP”

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane s� w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia „GAP”- OWU GAPG-2022-V2 (dalej: „OWU”). 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie na wypadek straty finansowej (dział II, grupa 16, według zał�cznika do Ustawy z dnia 11.09.2015 
roku o działalno�ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
���� Strata finansowa polegaj�ca na utracie 

warto�ci Pojazdu, wskutek wyst�pienia Szkody 
całkowitej lub kradzie�y Pojazdu odpowiaj�ca 
wysoko�ci:  

���� w wariancie fakturowym dla Pojazdów 
osobowych i ci��arowych o ładowno�ci do 2 t 
oraz w Wariancie indeksowym - kwoty 
stanowi�cej ró�nic� mi�dzy Warto�ci�
pocz�tkow� Pojazdu, a wi�ksz� z dwóch 
warto�ci: warto�ci� Pojazdu w stanie 
nieuszkodzonym, okre�lon� przez     
Ubezpieczyciela OC lub Ubezpieczyciela AC 
przy ustalaniu rozliczenia z tytułu Szkody 
całkowitej, odpowiednio brutto lub netto lub 
netto +50% VAT, albo Warto�ci� rynkow�
Pojazdu z dnia Szkody całkowitej, odpowiednio 
brutto lub netto lub netto +50% VAT w 
zale�no�ci od tego, od jakiej warto�ci została 
odprowadzona składka za Ubezpieczenie 
OC/AC oraz przy u�yciu tego samego systemu 
eksperckiego notowa� rynkowych cen 
pojazdów zawartych w katalogu, który został 
wykorzystany do ustalenia rozliczenia szkody 
przez Ubezpieczyciela OC lub AC; 

z zastrze�eniem, �e Strata finansowa GAP 
wynosi:

���� dla wariantu fakturowego dla Pojazdów 

osobowych oraz ci��arowych o ładowno�ci do 

2 ton: 

- nie wi�cej ni� 250.000 PLN 

- nie mniej ni� 1.000 PLN 

���� dla wariantu indeksowego: 

- nie wi�cej ni� 250.000 PLN 

   - nie mniej ni� 1.000 PLN  

   - odszkodowanie z tytułu Straty finansowej 

GAP nie mo�e wynosi� wi�cej ni� 20% warto�ci 

Pojazdu w stanie nieuszkodzonym, okre�lonej 

przez Ubezpieczyciela OC lub Ubezpieczyciela 

AC przy ustalaniu rozliczenia z tytułu Szkody 

całkowitej, odpowiednio brutto lub netto lub netto 

+ 50% VAT; 

w wariancie fakturowym dla Pojazdów TRUCK 
Strata finansowa GAP odpowiada wysoko�ci 
kwoty stanowi�cej ró�nic� mi�dzy Warto�ci�

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: 

� Szkody, która nie została uznana przez 
ubezpieczyciela AC/OC za Szkod� całkowit�. 

� Szkód powstałych w pojazdach nieobj�tych 
ubezpieczeniem AC/OC. 

� Ubezpieczyciel nie obejmuje ochron� pojazdów 
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w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym. �

Jakie s� ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno�ci z 
tytułu umowy ubezpieczenia, w przypadku gdy 
szkoda całkowita powstała wskutek:�

� winy umy�lnej lub ra��cego niedbalstwa;  
� kierowania pojazdem przez osob� b�d�c� pod 

wpływem alkoholu lub �rodków odurzaj�cych;  
� udziału kieruj�cego pojazdem w zawodach; 
� kierowania pojazdem przez osob� nie 

posiadaj�c� uprawnie� do kierowania 
pojazdem; 

� wykorzystania pojazdu w przest�pstwie.  
� Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno�ci z 

tytułu Straty finansowej, w sytuacji, gdy 
Ubezpieczyciel AC nie uznał roszczenia z tytułu 
Ubezpieczenia AC Pojazdu, chyba �e 
roszczenie zostanie prawomocnie zas�dzone. 

Wszystkie wył�czenia i ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej opisane s� w OWU.
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pocz�tkow� Pojazdu, a wi�ksz� z dwóch 
warto�ci: warto�ci� Pojazdu, w stanie 
nieuszkodzonym, okre�lon� przez 
Ubezpieczyciela OC lub Ubezpieczyciela AC przy 
ustalaniu rozliczenia z tytułu Szkody całkowitej, 
odpowiednio brutto lub netto albo netto +50% 
VAT, albo Warto�ci� rynkow� Pojazdu z dnia 
wyst�pienia Szkody całkowitej, z zastosowaniem 
Tabeli spadku warto�ci Pojazdu TRUCK, 
z zastrze�eniem maksymalnej i minimalnej 
wysoko�ci Straty finansowej GAP, z 
zastrze�eniem, �e Strata finansowa GAP wynosi: 

- nie wi�cej ni� 200.000 PLN 

- nie mniej ni� 1.000 PLN 

�

Gdzie obowi�zuje ubezpieczenie? 
� Na terytorium pa�stw, w których obowi�zuje ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia AC lub OC 

sprawcy. 

Co nale�y do obowi�zków Ubezpieczonego? 
- informowanie Ubezpieczyciela o zmianie swoich danych osobowych; 
- je�li dojdzie do zdarzenia obj�tego ochron�: poinformowanie o tym ubezpieczyciela lub agenta oraz dostarczenie 
wymaganych dokumentów wskazanych w OWU. 

Jak i kiedy nale�y opłaca� składki? 
Składka płatna jest jednorazowo za cały okres trwania Ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z wybranym wariantem 
ubezpieczenia i rodzajem Pojazdu, na zasadach wskazanych w OWU oraz Umowie ubezpieczenia.  

�

Kiedy rozpoczyna si� i ko�czy ochrona ubezpieczeniowa?
. 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si� w dniu ustalonym przez strony, pod warunkiem opłacenia składki 
ubezpieczeniowej i trwa przez okres wskazany w Certyfikacie wynosz�cy maksymalnie 60 miesi�cy. 
Odpowiedzialno�� Ubezpieczyciela wygasa w najwcze�niejszej z poni�szych dat:  
- z upływem Okresu ubezpieczenia, chyba �e stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem z innych 

przyczyn; 
- z dniem wyst�pienia Szkody całkowitej; 
- z dniem zbycia Pojazdu; 
- z ostatnim dniem miesi�ca, w którym Wiek pojazdu przekroczy 10 lat ( tj. 120 miesi�cy); 
- w nastepnym dniu po zło�eniu  przez Ubezpieczonego  o�wiadczenia o rezygnacji z Ochrony ubezpieczeniowej.

Jak rozwi�za� umow�? 
Ubezpieczony mo�e zrezygnowa� z Ochrony ubezpieczeniowej, składaj�c o�wiadczenie o rezygnacji z Ochorny 
ubezpieczeniowej  ze skutkiem na nast�pny dzie� nast�puj�cy po dniu, w którym  Ubezpieczony zło�ył 
Ubezpieczycielowi pisemn� rezygnacj�. 


