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Ubezpieczenie straty finansowej GAP
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Produkt: Ubezpieczenie straty finansowej GAP Fakturowy/GAP Casco 

Pełne informacje dotyczące ubezpieczenia podawane są przed zawarciem umowy. Informacje umowne znajdują się w dokumencie 
ubezpieczenia oraz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia straty finansowej GAP Fakturowy/GAP Casco dla Leasingobiorców 
i Pożyczkobiorców Alior Leasing Sp. z o.o. ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej 
nr UZ/342/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Dział II grupa 16 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

  Strata finansowa w majątku Ubezpieczonego powstała na skutek 
szkody całkowitej dotyczącej pojazdu

  Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia Wartość początkowa pojazdu 

50 000 zł do 100 000 zł 

100 000 zł od 100 001 zł  do 200 000 zł

150 000 zł od 200 001 zł  do 300 000 zł

200 000 zł od 300 001 zł  do 500 000 zł

250 000 zł od 500 001 zł  do 1 000 000 zł

  Wariant ubezpieczenia

Nazwa wariantu Odszkodowanie

GAP Fakturowy  
dla pojazdów nowych 

Kwota stanowiąca różnicę 
pomiędzy wartością fakturową 
pojazdu oraz wyższą z dwóch 
następujących kwot:
a)  wartością rynkową pojazdu 

określoną na dzień szkody 
całkowitej (w stanie 
nieuszkodzonym) albo

b)  odszkodowaniem z umowy 
AC lub OC, powiększonym 
o wartość pozostałości,

do wysokości sumy ubezpieczenia.

GAP Casco 
dla pojazdów używanych

Kwota stanowiąca różnicę 
pomiędzy wartością rynkową 
pojazdu ustaloną w umowie AC 
tego pojazdu oraz wyższą z dwóch 
następujących kwot:
a)  wartością rynkową pojazdu 

określoną na dzień szkody 
całkowitej (w stanie 
nieuszkodzonym) albo

b)  odszkodowaniem z umowy 
AC lub OC, powiększonym 
o wartość pozostałości,

do wysokości sumy ubezpieczenia.

  utraconych korzyści związanych z przerwą w działalności 
spowodowaną szkodą całkowitą lub kradzieżą pojazdu;

  opłat i prowizji z tytułu zawartej umowy leasingu, 
umowy pożyczki;

  straty finansowej powstałej na skutek innej szkody w pojeździe 
niż szkoda całkowita albo kradzież pojazdu;

  dodatkowych kosztów, opłat gwarancyjnych, opłat za dostawę, 
opłat za serwis, składek ubezpieczeniowych oraz opłat 
związanych z rejestracją pojazdu.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczeniem nie są objęte straty finansowe:
  gdy wypadek ubezpieczeniowy zaszedł w okresie, w którym 

pojazd nie był objęty ubezpieczeniem AC;
  gdy w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wysokości 

odszkodowania, które wypłacił Ubezpieczyciel AC/OC, PZU 
stwierdził, że nie doszło do powstania szkody całkowitej;

  gdy Ubezpieczyciel AC/OC nie uznał roszczenia lub nie wypłacił 
odszkodowania z tytułu szkody całkowitej pojazdu;

  spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że w razie 
rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada 
w danych okolicznościach względom słuszności;

  spowodowane umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;

  gdy powstanie szkody całkowitej było następstwem braku 
uprawnień do kierowania pojazdami przez kierowcę pojazdu; 

  gdy powstanie szkody całkowitej było następstwem kierowania 
pojazdem przez osobę będącą pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających lub leków nie przepisanych przez lekarza lub 
stosowanych niezgodnie z zaleceniami lekarza;

  gdy szkoda całkowita powstała w wyniku wojny, zamieszek, 
aktów terroryzmu;

  gdy szkoda całkowita powstała w wyniku skażenia 
promieniotwórczego z promieniowania jonizującego lub 
zanieczyszczenia jakimkolwiek paliwem jądrowym lub 
z jakichkolwiek odpadów jądrowych powstałych w wyniku 
spalania paliwa jądrowego lub radioaktywnych, toksycznych, 
wybuchowych lub innych niebezpiecznych skutków 
jakiegokolwiek wybuchowego sprzętu jądrowego lub części 
tego sprzętu;

  gdy szkoda całkowita spowodowana jest katastrofą naturalną 
w rozumieniu Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie 
klęski żywiołowej;

  w przypadku kradzieży pojazdu, jeżeli kierowca wysiadł 
z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik 
służący do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu 
(lub oba te urządzenia) bez ich zabezpieczenia przed 
możliwością uruchomienia pojazdu przy ich pomocy 
przez osobę nieuprawnioną do korzystania z pojazdu, 
z wyłączeniem rabunku;
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  gdy szkoda całkowita powstała w związku z uprawianiem przez 
kierującego pojazdem przy użyciu tego pojazdu niebezpiecznych 
dyscyplin sportu, w tym wszelkich sportów motorowych, 
włączając uczestnictwo w zawodach, wyścigach, rajdach lub 
treningach sportowych i amatorskie uprawianie tych sportów.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie straty finansowej GAP Fakturowy/GAP Casco obowiązuje, gdy szkoda całkowita pojazdu miała miejsce na terytorium Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein), w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.   

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Ubezpieczony ma obowiązek:
 − podać dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia; 
 − zgłosić PZU roszczenie o wypłatę odszkodowania z tytułu straty finansowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania odszkodowania  

od Ubezpieczyciela AC/OC wraz z wymaganymi dokumentami. 

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Zapłata składki ubezpieczeniowej następuje przy zawarciu umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia określono inny termin opłacenia 
składki ubezpieczeniowej. 
Składka ubezpieczeniowa z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej jest płatna przez Ubezpieczającego jednorazowo w terminach uzgodnionych 
z Ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia.  

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na dowolny okres ubezpieczenia wynoszący nie mniej niż 12 i nie więcej niż 60 miesięcy. 
Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu wskazanym w umowie ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia nie może rozpoczynać się wcześniej niż 
z dniem rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zawartej umowy AC pojazdu, którego dotyczy przedmiot ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
 − z dniem wygaśnięcia umowy leasingu albo umowy pożyczki  wskutek zwrotu pojazdu do Leasingodawcy;
 − z dniem wygaśnięcia rejestracji pojazdu;
 − z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;
 − z dniem końca okresu ubezpieczenia umowy AC lub z dniem rozwiązania umowy AC, chyba że zawarto umowę AC na kolejny, bezpośrednio 

następujący po poprzednim, 12-miesięczny okres ubezpieczenia, a umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
 − z dniem zbycia pojazdu przez Ubezpieczonego będącego właścicielem pojazdu;
 − z dniem wypłaty odszkodowania albo odmowy wypłaty odszkodowania, gdy w toku likwidacji szkody potwierdzono wystąpienie szkody całkowitej 

pojazdu; 
 − z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia PZU o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

PZU ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki ubezpieczeniowej a składka ubezpieczeniowa nie została zapłacona w terminie;
 − z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty składki ubezpieczeniowej wysłanego po upływie terminu jej 

płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności;  
 − z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
 − z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu, bez zmiany w zakresie prawa własności, za którą Ubezpieczyciel AC/OC nie 

ponosi odpowiedzialności; 
 − z dniem zarejestrowania pojazdu za granicą RP.

Jak rozwiązać umowę?

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 ubezpieczenia.


