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Uwaga! Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące produktu udostępnione są w Warunkach Grupowego 
Ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej (GAP) dla Klientów ALIOR LEASING SP. z o.o. nr WU/16/155233/2019/M 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oferowane ubezpieczenie to: 

Dział II 
- z grupy 16 - Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. 

 

  
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

✓ Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko wystąpienia Straty 
Finansowej w związku z powstaniem Szkody Całkowitej. 

 
✓ Strata finansowa:  

o GAP Fakturowy - różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu, 
a wyższą z dwóch kwot: odszkodowaniem z umowy AC/OC lub 
wartością pojazdu, 

o GAP Indeksowy - 20% wartości pojazdu, jednak nie więcej niż 
różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu, a wyższą z dwóch 
kwot: odszkodowaniem z umowy AC/OC lub wartością pojazd; 

o GAP Casco - różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu,  
a większą z dwóch wartości: odszkodowaniem z umowy  AC/OC 
lub wartością pojazdu; 

✓ Szkoda Całkowita – utrata, zniszczenie lub  uszkodzenie pojazdu, 
wskutek jednego zdarzenia, po którym, decyzją ubezpieczyciela z 
umowy AC/OC naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona. 

✓ Pojazd – pojazd silnikowy w rozumieniu przepisów prawa o ruchu 
drogowym, naczepa, przyczepa, zarejestrowane w Rzeczypospolitej 
Polskiej, będące przedmiotem umowy leasingu/pożyczki i których 
numer VIN został wpisany w deklaracji zgody, wiek pojazdu w dniu 
przystąpienia do ubezpieczenia wraz z okresem na jaki zawarta jest 
umowa leasingu/pożyczki nie może przekraczać: 

o dla GAP fakturowego, GAP Casco  - 10 lat, 
o dla GAP indeksowego – 11 lat 

✓ Suma Ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela i wynosi 100.000,00 zł. 

✓ Dla wariantu GAP fakturowy, gdy z umowy AC/OC wypłacone 
zostanie 100% wartości rynkowej pojazdu w okresie maksymalnie 
pierwszych 12 miesięcy okresu ubezpieczenia, ubezpieczyciel 
wypłaca świadczenie zastępcze w wysokości 2.000 zł, w ramach, 
którego refundowane są poniesione koszty na: 
o ubezpieczenie nowego pojazdu, albo 
o wpłatę własną na zakup nowego pojazdu, albo 
o 3 pierwsze raty leasingu/pożyczki nowego pojazdu, albo 
o wstępną opłatę leasingową/pożyczki nowego pojazdu 

✓ wartość rynkowa pojazdu – w zależności od wariantu 
ubezpieczenia:  
o dla wariantu GAP fakturowy: mniejsza z dwóch wartości - wartość 

fakturowa pojazdu lub 110% wartości pojazdu wynikającej  
z notowań rynkowych danej marki, typu, wyposażenia i roku 
produkcji zawartych w katalogu EUROTAXGLASS’S – Informator 
Rynkowy bądź katalogu „Info-Expert”, ustalona na dzień zakupu 
pojazdu. W sytuacji, w której nie jest możliwe ustalenie wartości na 
podstawie katalogu EUROTAXGLASS’S lub Info-Expert jest to 
wartość fakturowa pojazdu.  

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 

 Straty wynikającej z udziałów własnych w ubezpieczeniu AC, 
wszelkiego rodzaju potrąceń i innych odliczeń, jakich dokonał 
ubezpieczyciel z ubezpieczenia AC/OC. 

 Straty wynikającej ze sprzedaży uszkodzonego pojazdu za wartość 
niższą niż określona przez ubezpieczyciela AC/OC. 

 Kosztów związanych ze sprzedażą uszkodzonego pojazdu, zakupu  
i rejestracji nowego pojazdu. 

 Straty finansowej w sytuacji gdy Ubezpieczony  nie otrzymał 
odszkodowania AC/OC. 

 
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
 

! Ubezpieczeniem mogą być objęte pojazdy za wyjątkiem: taksówek 
bagażowych, innych pojazdów służących do odpłatnego przewozu 
osób, pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych, pojazdów dla 
inwalidów tj. przystosowanych do przewożenia inwalidów oraz 
przystosowanych do prowadzenia przez inwalidów, pojazdów 
używanych w wyścigach lub rajdach, pojazdów elektrycznych 
(napędzanych wyłącznie silnikiem elektrycznym), motocykli, 
motorowerów, quadów oraz pojazdów o zmodyfikowanej konstrukcji 
odbiegającej od specyfikacji podanej przez producenta, pojazdów 
wynajmowanych zarobkowo, demonstracyjnych, autobusów, 
pojazdów i naczep specjalnych, bankowozów, pojazdów i naczep 
służących do przewozu niebezpiecznych ładunków;   

! Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie 
ubezpieczeniowe w sytuacji, gdy w postępowaniu likwidacyjnym 
prowadzonym przez ubezpieczyciela ustalone zostanie, że podstawa 
decyzji ubezpieczyciela umowy AC/OC o powstaniu szkody całkowitej  
nie znajduje uzasadnienia w pozyskanych przez ubezpieczyciela  
dokumentach lub wydana została z pominięciem istotnych elementów 
wyposażenia  pojazdu wpływających na jego wartość rynkową w dniu 
szacowania szkody.  

! W sytuacji, gdy ubezpieczony lub ubezpieczający zobowiązany jest do 
zwrotu odszkodowania z umowy AC/OC,  zobowiązany jest on 
również do poinformowania o tym fakcie ubezpieczyciela. W takiej 
sytuacji wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie podlega 
zwrotowi, a jeżeli nie zostało jeszcze wypłacone, nie jest należne. 

! Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie 
ubezpieczeniowe zaistniałe poza okresem ubezpieczenia. 

! Odszkodowanie nie przysługuje w sytuacji podania nieprawdziwych 
informacji lub posłużenia się fałszywymi dokumentami przesłanymi do 
ubezpieczyciela lub gdy użyto fałszywych środków lub zabiegów do 
uzyskania odszkodowania z umowy AC lub umowy OC, chyba że nie 

Ubezpieczenie na Wypadek Straty Finansowej (GAP)  

dla Klientów ALIOR LEASING SP. Z O.O. 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Produkt: GAP 

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. zarejestrowane w Polsce 

posiadające  zezwolenie Ministra Finansów DU/2849/A/CG/94 z dnia 7 listopada 1994 

roku na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej   

Dalej zwane: Ubezpieczyciel  
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o dla wariantu GAP Casco: mniejsza z dwóch wartości - wartość 
pojazdu określona w umowie AC ważnej na dzień rozpoczęcia 
okresu ubezpieczenia GAP Casco lub 110% wartości pojazdu 
wynikającej z notowań rynkowych danej marki, typu, wyposażenia i 
roku produkcji zawartych w katalogu EUROTAXGLASS’S – 
Informator Rynkowy bądź katalogu „Info-Expert”, ustalona na dzień 
zawarcia umowy AC ważnej na dzień rozpoczęcia okresu 
ubezpieczenia GAP Casco. W sytuacji, w której nie jest możliwe 
ustalenie wartości na podstawie katalogu EUROTAXGLASS’S lub 
Info-Expert jest to wartość pojazdu określona w umowie AC ważnej 
na dzień rozpoczęcia okresu ubezpieczenia GAP Casco.  

Wartość rynkowa pojazdu może być ustalona w kwocie netto, 
kwocie netto powiększonej o 50% kwoty naliczonego podatku VAT lub 
kwocie brutto. Przy czym wartość rynkowa pojazdu jest ustalana w 
taki sposób, w jaki została ustalona w umowie AC obowiązującej w 
dniu zawarcia ubezpieczenia GAP tj. brutto, netto powiększonej o 
50% naliczonego podatku VAT lub netto.   

 

miały wpływu na wydawaną przez ubezpieczyciela decyzję  
o odszkodowaniu. 

! Odszkodowanie nie przysługuje w przypadkach, kiedy decyzja 
ubezpieczyciela umowy AC/OC o szkodzie całkowitej wydana została 
na wniosek ubezpieczonego, co nie ma podstaw w postanowieniach 
zawartych w umowie ubezpieczenia AC/OC 

 
Wszystkie wyłączenia z zakresu ochrony znajdują się w warunkach 
ubezpieczenia w rozdziale Wyłączenia odpowiedzialności. 
 

 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
 

✓ Polska – Ubezpieczony  ma miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub adres siedziby w Rzeczypospolitej 
Polskiej,  

 
Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
 

Do obowiązków Ubezpieczonego należy: 
-  w przypadku chęci przystąpienia do ubezpieczenia, wypełnienie i podpisanie deklaracji zgody, 
-  powiadamianie ubezpieczającego o zmianie danych do ubezpieczenia, 
- w przypadku zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia, dostarczenie dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości 

odszkodowania przez Ubezpieczyciela. 

 
Jak i kiedy należy opłacać składki? 
 

✓ Składka naliczana i opłacana jest jednorazowo za cały okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela (okres trwania umowy leasingu/pożyczki). 
✓ Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. 

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
 

1. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia okresu ochrony w ramach 
umowy AC jednak nie wcześniej niż z dniem złożenia przez ubezpieczonego deklaracji zgody u ubezpieczającego, i trwa, z zastrzeżeniem ust. 2  
i 3, przez cały okres obowiązywania umowy leasingu/pożyczki, jednak dla GAP fakturowy i GAP Casco nie dłużej niż 60 miesięcy. 

2. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo wystąpić z ubezpieczenia. W tym celu składa ubezpieczającemu pisemne oświadczenia woli o wystąpieniu. 
Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności, w takiej sytuacji kończy się z dniem, w którym ubezpieczony złożył ubezpieczającemu takie oświadczenie. 

3. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności w stosunku do danego ubezpieczonego kończy się: 
1) w dniu zakończenia umowy leasingu/pożyczki,  
2) z chwilą ustania ryzyka ubezpieczeniowego (zbycie pojazdu lub szkoda całkowita),  
3) z chwilą, gdy wiek pojazdu przekroczy 11 lat dla GAP indeksowego lub 10 lat dla GAP fakturowego oraz GAP Casco, 
4) z dniem upływu terminu wypowiedzenia  umowy w stosunku do ubezpieczonego w związku z brakiem zapłaty składki przez ubezpieczającego, 
5) w dniu zakończenia umowy AC, jeżeli nie została zawarta nowa umowa AC w ramach kontynuacji ochrony, 
6) z dniem, w którym ubezpieczony złożył oświadczenie woli o wystąpieniu, zgodnie z postanowieniami ust 2, 
w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze. 
 

 
Jak rozwiązać umowę? 
 

Składając pisemnie stosowne oświadczenie do Ubezpieczającego. 

 


