
 

 

 

 

 

Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP FAKTURA/GAP 

CASCO Pojazdy Osobowe i Ciężarowe 

 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo:  
Financial Insurance Company Limited (część AXA), z siedzibą w Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 

5HR, Wielka Brytania, wpisany do rejestru Companies House Wielka Brytania pod numerem 1515187, podlegający nadzorowi 

ubezpieczeniowemu Prudential Regulation Authority w Wielkiej Brytanii oraz notyfikowany w Komisji Nadzoru Finansowego  

 

Produkt: Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP FAKTURA/ GAP CASCO Pojazdy Osobowe i 

Ciężarowe 
Niniejszy dokument nie jest elementem umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Pełne informacje podawane 

przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne zamieszczone są we Wniosku o zawarcie Ubezpieczenia Straty 

Finansowej GAP (Wniosek Ubezpieczeniowy) oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Straty Finansowej GAP FAKTURA/GAP 

CASCO Pojazdy Osobowe i Ciężarowe (Warunki Ubezpieczenia). 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP FAKTURA/GAP CASCO Pojazdy Osobowe i Ciężarowe jest dobrowolnym ubezpieczeniem 

majątkowym. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka straty finansowej osobom fizycznym i 

prawnym, które zawierają umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Agenta ubezpieczeniowego. W razie zajścia ubezpieczonego 

zdarzenia w czasie udzielania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie obliczone na zasadach 

określonych w § 7 Warunków Ubezpieczenia, o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające jego odpowiedzialność określone w § 11 

Warunków Ubezpieczenia. 

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko powstania straty finansowej (ubezpieczone zdarzenie), przy czym stratą finansową jest 

kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością początkową pojazdu, a kwotą wyższą z dwóch następujących: 

a) odszkodowaniem z umowy ubezpieczenia AC lub OC Pojazdu, powiększonym o wartość pozostałości , lub 

b) wartością rynkową Pojazdu z dnia szkody całkowitej (w stanie nieuszkodzonym). 

Za Pojazd uznaje się nowy lub używany pojazd osobowy lub pojazd ciężarowy w rozumieniu Warunków Ubezpieczenia wskazany 

we Wniosku Ubezpieczeniowym, który jest przedmiotem umowy leasingu lub umowy pożyczki zawartej pomiędzy Alior Leasing 

Sp. z o. o., a Ubezpieczającym, którego charakterystyka jest zgodna z Warunkami Ubezpieczenia. Ubezpieczenie straty finansowej 

GAP może dotyczyć każdego Pojazdu, będącego w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przedmiotem Umowy leasingu 

lub umowy pożyczki z wyłączeniem:  

a) w przypadku Pojazdów osobowych: taksówek, taksówek bagażowych, innych Pojazdów służących do odpłatnego 

przewozu osób, Pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony, Pojazdów 

specjalnego przeznaczenia oraz Pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. Prawo o ruchu drogowym, Pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy, Pojazdów używanych w wyścigach, rajdach 

lub jazdach testowych, wykorzystywanych, jako bankowozy (z wyłączeniem Pojazdów osobowych w zabudowie typu 

„C”), karetek, karawanów pogrzebowych, Pojazdów wykorzystywanych w policji, wojsku, straży pożarnej i straży 

granicznej, straży miejskiej, Pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, Pojazdów z częścią 

mieszkalną, przyczep turystycznych lub kempingowych, Pojazdów z silnikami elektrycznymi lub silnikami rotacyjnymi, 



Pojazdów pomocy drogowej, lawet, motocykli, motorowerów, quadów lub skuterów, wózków inwalidzkich, Pojazdów o 

zmodyfikowanej konstrukcji odbiegającej od specyfikacji podanej przez producenta; 

b) w przypadku Pojazdów ciężarowych: autobusów miejskiej komunikacji publicznej i innych Pojazdów służących do 

odpłatnego przewozu osób, Pojazdów specjalnego przeznaczenia oraz Pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych w 

rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, taksówek bagażowych, Pojazdów 

wykorzystywanych do nauki jazdy, Pojazdów używanych w wyścigach, rajdach lub jazdach testowych, 

wykorzystywanych, jako bankowozy (z wyłączeniem Pojazdów osobowych w zabudowie typu „C”), karetek, karawanów 

pogrzebowych, Pojazdów wykorzystywanych w policji, wojsku, straży pożarnej i straży granicznej, straży miejskiej, 

Pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, Pojazdów z częścią mieszkalną, przyczep 

turystycznych lub kempingowych, Pojazdów z silnikami elektrycznymi lub silnikami rotacyjnymi, Pojazdów pomocy 

drogowej, lawet, Pojazdów o zmodyfikowanej konstrukcji odbiegającej od specyfikacji podanej przez producenta, 

które nie spełniają warunków określonych w § 4 ust. 1 p. 2) - 5) warunków ubezpieczenia. 

Wartość fakturowa pojazdu jest ustalana w kwocie netto (bez podatku VAT) chyba, że ubezpieczony wskazał we Wniosku 

Ubezpieczeniowym kwotę brutto (uwzględniająca podatek VAT w 100% lub w 50%). 

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP nie obejmuje odszkodowania z umowy ubezpieczenia AC lub OC Pojazdu. 

 

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

 

1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy szkoda całkowita pozostaje w adekwatnym związku przyczynowo-

skutkowym z:  

1) samobójstwem lub próbą samobójstwa kierującego Pojazdem;  

2) działaniem lub zaniechaniem kierującego Pojazdem po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków 

odurzających,  

3) działaniem lub zaniechaniem kierującego po zażyciu leku, jeżeli lekarz, który przepisał lek lub producent leku zastrzegł, 

że nie należy po jego zażyciu prowadzić Pojazdów mechanicznych; 

4) aktami wojny (w tym wojny domowej), rozruchami społecznymi, uczestnictwem w zamieszkach, przestępstwach, 

aktach terroryzmu lub sabotażu;  

5) promieniowaniem jonizującym bądź skażeniem promieniowaniem z jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub odpadów 

promieniotwórczych pochodzących ze spalania paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek innych przyczyn z tym 

związanych, dyscyplinarnych bądź wojskowych działań poczynionych w odpowiedzi takie skażenie (w ramach tego 

punktu spalanie zawiera także wszelkie samoczynne procesy rozszczepienia jądra atomowego);  

6) katastrofą naturalną w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej; 

7) zdarzeniami powstałymi podczas prowadzenia Pojazdu przez osobę, która nie może być kierującym Pojazdem w 

rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia;  

8) uprawianiem przy użyciu Pojazdu niebezpiecznych dyscyplin sportu, także amatorsko, za które uważa się wszelkie 

sporty motorowe, włączając uczestnictwo w zawodach, wyścigach, rajdach i treningach sportowych; w samochodach 

narzucających tempo w wyścigach oraz wszelkie inne formy współzawodnictwa.  

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy: 

1) Ubezpieczyciel pierwotny odmówił wypłaty odszkodowania z Umowy ubezpieczenia AC i zostało to zaakceptowane 

przez Ubezpieczającego lub nie zostało skutecznie wyegzekwowane na drodze postępowania sądowego; 

2) Pojazd w dniu wystąpienia zdarzenia nie był objęty umową ubezpieczenia AC;  

3) Pojazd w dniu wystąpienia zdarzenia nie był dopuszczony do ruchu albo nie miał ważnych badań technicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, co pozostawało w związku przyczynowo 

- skutkowym z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego;  

4) szkoda całkowita została spowodowana umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osoby, 

której Ubezpieczony powierzył Pojazd, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach 

względom słuszności;  

5) nie zostały należycie (w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym) zabezpieczone dokumenty lub 

kluczyki do Pojazdu, w szczególności, gdy kradzież Pojazdu lub jego krótkotrwałe użycie bez zgody 



Korzystającego/Pożyczkobiorcy nastąpiło w związku z pozostawieniem kluczy lub dokumentów w pojeździe, 

niezależnie od tego na jaką odległość oddalił się Korzystający/Pożyczkobiorca lub osoba, której 

Korzystający/Pożyczkobiorca powierzył Pojazd z wyłączeniem przypadków kradzieży zuchwałej, za które 

Ubezpieczyciel pierwotny wypłacił odszkodowanie AC;   

6) kradzież Pojazdu została popełniona przez osobę mającą legalny dostęp do kluczyków do Pojazdu; 

7) szkoda całkowita powstała wskutek użytkowania Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwym 

załadunkiem lub nieprawidłowym przewożeniem ładunku lub bagażu;  

8) szkoda całkowita miała miejsce poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz Szwajcarii; 

9) Umowa leasingu lub pożyczki okaże się nieważna lub bezskuteczna;  

10) Pojazd w chwili zdarzenia powodującego szkodę całkowitą oddany był krótkoterminowo, na okres umowny do trzech 

miesięcy, w najem, przez Korzystającego / Pożyczkobiorcę - podmiot, który jako swoją podstawową działalność 

gospodarczą prowadzi działalność gospodarczą polegającą na odpłatnym krótkoterminowym wypożyczaniu 

Pojazdów. 

 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

 

Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP obowiązuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. 

 
Co należy do obowiązków Ubezpieczającego? 

 

Do obowiązków Ubezpieczającego należy opłacenie składki ubezpieczeniowej.  

 
Jak i kiedy należy opłacić składkę ubezpieczeniową? 

 

Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia Straty finansowej GAP FAKTURA/GAP CASCO Pojazdy Osobowe i Ciężarowe 

płatna jest przez Ubezpieczającego zgodnie z harmonogramem wskazanym we Wniosku Ubezpieczeniowym. 

 

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

 

Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność z tytułu Umowy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia wskazanym we Wniosku 

Ubezpieczeniowym:  

a) w przypadku nowo zawieranych umów leasingu/pożyczki – z dniem rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

pierwotnego w ramach Umowy ubezpieczenia AC jednak nie wcześniej niż z dniem podpisania przez Ubezpieczającego i 

Alior Leasing Wniosku ubezpieczeniowego; 

b) w przypadku trwających umów leasingu/pożyczki – z pierwszym dzień miesiąca kalendarzowego przypadającym po 

miesiącu, w którym został podpisany przez Ubezpieczającego i Alior Leasing Wniosek ubezpieczeniowy. 

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:  

1) z upływem okresu ubezpieczenia;  

2) z upływem 11 lat od daty rejestracji pojazdu;  

3) z dniem wystąpienia szkody całkowitej; 

4) z dniem zbycia pojazdu, chyba że zbycie nastąpiło na rzecz Korzystającego; 

5) z dniem zakończenia Umowy leasingu wskutek spłaty wszystkich zobowiązań Korzystającego lub spłacenia zadłużenia 

przez Pożyczkobiorcę wynikającego z Umowy pożyczki z zastrzeżeniem pkt. 4) powyżej oraz ust. 5 i 6 Warunków 

ubezpieczenia; 

6)  z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym Umowa ubezpieczenia została wypowiedziana w formie 

pisemnej, w odniesieniu do danego Pojazdu,  

w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi, jako pierwsze.  

Ubezpieczyciel nie udziela ochrony ubezpieczeniowej w okresie, w którym pojazd nie jest ubezpieczony na podstawie umowy 

autocasco.  



 

 
Jak rozwiązać Umowę ubezpieczenia? 

 

Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w każdym czasie.  


