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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne dotyczące produktu ubezpieczeniowego podane są w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia Od Straty Finansowej poniesionej z powodu utraty lub całkowitego zniszczenia pojazdu (GAP) zatwierdzonych uchwałą 
Zarządu nr 20/02/2022 z dnia 24.02.2022 r. (zwane dalej OWU) oraz dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie). 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Dobrowolne ubezpieczenie majątkowe, dział II grupa ustawowa 16 zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej.

Produkt: Ubezpieczenie Od Straty Finansowej GAP

 
 Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 Przedmiotem ubezpieczenia jest strata finansowa powstała na 
skutek utraty wartości handlowej pojazdu w wyniku wystąpienia 
szkody całkowitej bądź utraty pojazdu; 

Górną granicę odpowiedzialności COMPENSY na jedno i wszystkie 
zdarzenia stanowią sumy ubezpieczenia wskazane na umowie 
ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia dla świadczenia dodatkowego, o którym 
mowa w §3 ust. 3 OWU wynosi 10% wartości nowego pojazdu, 
maksymalnie 5.000 zł. 

 

 
 Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 szkód majątkowych pokrywanych w ramach ubezpieczenia 
autocasco oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych,

 szkód powstałych w pojazdach nieubezpieczonych w zakresie 
autocasco lub ubezpieczonych w zakresie ograniczonym nie 
obejmującym utraty pojazdu oraz szkody całkowitej pojazdu. 

 Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
 szkód wyrządzonych umyślnie
 szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa, chyba że 

umowa stanowi inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada 
w danych okolicznościach względom słuszności

 gdy Ubezpieczyciel, z którym została zawarta umowa 
ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej pojazdu lub 
Ubezpieczyciel, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia 
autocasco pojazdu nie ponosi odpowiedzialności za szkodę 
całkowitą lub utratę pojazdu

 szkód zaistniałych przed datą rozpoczęcia okresu 
ubezpieczenia

 szkód powstałych podczas użycia pojazdu jako rekwizytu, do 
jazd próbnych i testowych oraz związanych z nimi treningach, 
rajdów, wyścigów, wynajmowanych zarobkowo przez osoby 
prowadzące wypożyczalnię pojazdów, do nauki jazdy, do 
zarobkowego przewozu osób (TAXI, przewóz osób), jako 
ambulanse, karawany, a także należące do policji, wojska, 
straży pożarnej, straży granicznej lub innych państwowych 
służb specjalnych

 szkód w pojeździe niedopuszczonym do ruchu, o ile stan 
techniczny pojazdu był przyczyną szkody.

Kraj rejestracji: Polska Data wydania zezwolenia: 12.02.1990 r.



 Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich w ich częściach znajdujących się na terytorium Europy oraz 
Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. 

 Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia: 
• podanie do wiadomości Towarzystwa wszystkich znanych sobie okoliczności dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, o które zakład 

ubezpieczeń zapytywał w formularzu oferty;
• okazanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia, wskazanych przez Towarzystwo.
Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:
• zawiadomienie Towarzystwa o zmianie wszelkich okoliczności, podanych do wiadomości Towarzystwa przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia, po powzięciu o nich wiadomości;
• powiadomienie o zdarzeniu w terminach określonych w OWU;
• jeśli istnieje podejrzenie, że szkoda powstała w wyniku czynu zabronionego np. kradzieży – Ubezpieczający zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić policję.
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
• Współpraca z Towarzystwem w toku likwidacji szkody w zakresie niezbędnym do ustalenia istnienia i zakresu odpowiedzialności 

Towarzystwa za zdarzenie, w tym udokumentowanie dokonania wypłaty odszkodowania z tytułu szkody całkowitej lub utraty pojazdu 
przez Ubezpieczyciela autocasco albo za szkodę całkowitą w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych przez zakład ubezpieczeń sprawcy.

 Jak i kiedy należy opłacać składki?

Sposób opłacania składki wskazany jest w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. 
Termin płatności składki określa się w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

 Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki. Odpowiedzialność 
Towarzystwa nie może rozpocząć się wcześniej niż okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela AC/OC określony w umowie ubezpieczenia AC/OC. 
Ochrona kończy się:
• w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako koniec okresu ubezpieczenia;
• z chwilą zakończenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia AC obejmującej okres, na który zawarto umowę 

ubezpieczenia GAP;
• z chwilą wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia GAP, co jest równoznaczne z wykorzystaniem ochrony ubezpieczeniowej;
• z chwilą odstąpienia od umowy ubezpieczenia GAP;
• z dniem zbycia pojazdu;
• z dniem udokumentowania nieobjętej Umową ubezpieczenia GAP szkody polegającej na trwałej i całkowitej utracie Pojazdu;
• z dniem zarejestrowania pojazdu za granicą RP;
• w przypadku opłacania składki w ratach i niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie określonym w polisie ochrona ubezpieczeniowa kończy 

się po upływie 7 dni od dnia otrzymania stosowanego wezwania od zakładu ubezpieczeń i nieopłacenia składki po jego otrzymaniu.

 Jak rozwiązać umowę? 

• Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy 
ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy;

• dodatkowo, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której 
Ubezpieczający jest konsumentem, Ubezpieczający uprawniony do odstąpienia od umowy ubezpieczenia składając na piśmie 
oświadczenie w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia 
mu informacji określonych w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. 
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane;

• Towarzystwo może wypowiedzieć umowę z przyczyn ważnych, z ważnych powodów określonych w OWU lub umowie ubezpieczenia.


