UBEZPIECZENIE „STRATY FINANSOWEJ ALLIANZ GAP’’
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce
Produkt: OWU STRATY FINANSOWEJ ALLIANZ GAP
Niniejszy dokument zawiera opis najważniejszych informacji na temat produktu OWU STRATY FINANSOWEJ ALLIANZ GAP – nie uwzględniono w nim specyficznych wymagań
i potrzeb danego klienta.
Pełne informacje niezbędne przed zawarciem umowy oraz informacje o samej umowie zamieszczone są w dokumentach dotyczących umowy ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Dział II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe), grupa 16 - zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
✓
✓

✓
✓

Ubezpieczenie chroni przed ryzykiem spadku wartości pojazdu wskutek
upływu czasu na wypadek wystąpienia całkowitego zniszczenia pojazdu lub
kradzieży (szkoda całkowita).
W przypadku całkowitego zniszczenia lub kradzieży pojazdu ubezpieczony
może uzyskać odszkodowanie z tytułu straty finansowej polegającej na
obniżeniu wartości rynkowej pojazdu (ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkodę całkowitą pokrywaną w ramach ubezpieczenia AC lub OC) albo
wypłatę świadczenia dodatkowego na zakup nowego pojazdu (polegające
na refundacji ubezpieczonemu, po szkodzie całkowitej, 10% wartości
nowego pojazdu zakupionego u dealera, nie więcej niż 5000 zł).
Stratę finansową stanowi różnica między wartością pojazdu według
faktury zakupu lub sumą ubezpieczenia w ubezpieczeniu AC a wartością
rynkową pojazdu na dzień wystąpienia szkody całkowitej.
Suma ubezpieczenia wynosi (maksymalnie):
• 80.000 zł - dla pojazdów o wartości nie przekraczającej 250.000 zł
• 150.000 zł - dla pojazdów o wartości od 250.001 do 500.000 zł

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
X

X
X

X
X
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Roszczeń z tytułu całkowitego zniszczenia lub kradzieży pojazdu (szkód
całkowitych), jeżeli ubezpieczyciel AC lub OC sprawcy odmówił wypłaty
odszkodowania, chyba że roszczenie takie zostały prawomocnie
zasądzone przez sąd;
Szkód zaistniałych przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej;
Skutków obniżenia wysokości odszkodowania wypłaconego z
ubezpieczenia AC lub OC sprawcy z tytułu: udziału własnego, franszyzy
lub innych potrąceń wynikających z warunków ubezpieczenia AC/OC lub
przepisów prawa;
Szkód całkowitych powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa lub winy
umyślnej kierującego pojazdem;
Strat pośrednich wszelkiego rodzaju, w tym strat ekonomicznych, utraty
zysków oraz strat powstałych na skutek braku możliwości użytkowania
pojazdu;
Szkód powstałych w pojazdach, które zgodnie z SWU nie mogą zostać
objęte ochroną ubezpieczeniową.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczniowej?
X
X
X
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Ubezpieczeniem mogą być objęte pojazdy o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t zarejestrowane w RP.
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć dla pojazdów nowych lub
używanych, nie starszych niż 6 lat.
Warunkiem zawarcia umowy jest ubezpieczenie pojazdu w zakresie AC
(autocasco) od ryzyka całkowitego zniszczenia oraz kradzieży.
Ubezpieczony zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia
AC od ryzyka całkowitego zniszczenia oraz kradzieży przez cały okres
trwania umowy ubezpieczenia GAP.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody całkowite zaistniałe na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Aby uniknąć anulowania polisy, obniżenia wartości roszczeń lub ich odrzucenia, ubezpieczający (ubezpieczony) ma obowiązek:
W momencie zawierania polisy
- przekazać ubezpieczycielowi istotne, prawdziwe i kompletne informacje umożliwiające zawarcie polisy;
- opłacić określoną w polisie składkę;
W trakcie obowiązywania polisy
- jak najszybciej poinformować ubezpieczyciela o wszelkich zaistniałych zmianach, które mogą mieć wpływ na ochronę ubezpieczeniową;
- zapewnić dla ubezpieczonego pojazdu umowy ubezpieczenia AC chroniącej od ryzyka całkowitego zniszczenia i kradzieży pojazdu ważnej w całym okresie trwania umowy ubezpieczenia straty
finansowej Allianz GAP;
- poinformować ubezpieczyciela o zmianie przeznaczenia pojazdu, zmianach okoliczności podanych we wniosku o zawarcie ubezpieczenia lub innych pismach przed zawarciem umowy
ubezpieczenia oraz o okolicznościach wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela zgodnie z OWU;
- w przypadku zbycia pojazdu, zawiadomić ubezpieczyciela o przeniesieniu praw z umowy ubezpieczenia;
W przypadku roszczenia
- w celu wniesienia roszczenia - skontaktować się z ubezpieczycielem natychmiast po wystąpieniu zdarzenia, zgodnie z warunkami ubezpieczenia, a także musi przekazać ubezpieczycielowi
wszystkie dokumenty niezbędne w celu obsługi roszczenia;
- na żądanie ubezpieczyciela dostarczyć mu stosowne dokumenty potwierdzające zdarzenie ubezpieczeniowe;
- niezwłoczne zawiadomić administratora o dokonaniu kradzieży pojazdu lub o zakwalifikowaniu szkody jako szkody całkowitej przez ubezpieczyciela AC lub ubezpieczyciela OC sprawcy;
- w przypadku szkody całkowitej złożyć dokumenty wskazane w OWU lub inne dokumenty, niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokości odszkodowania z umowy
ubezpieczenia, o które ubezpieczyciel zwróci się w procesie likwidacji szkody.

Jak i kiedy należy opłacić składkę?
Składka płatna jest jednorazowo, w całości przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia. Wysokość składki, termin płatności
oraz informacje dotyczące sposobu płatności określa umowa ubezpieczenia. Ubezpieczyciel może żądać zapłaty składki wyłącznie od ubezpieczającego.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem terminowego opłacenia całości składki, jednak
nie wcześniej niż po spełnieniu przez ubezpieczającego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia AC obejmującego ryzyko całkowitego zniszczenia oraz kradzieży pojazdu. Umowę
ubezpieczenia zawiera się na okres od 12 do 60 miesięcy. Początek i koniec ochrony ubezpieczeniowej określony jest w umowie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
-

z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, chyba, że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem z innych przyczyn;
z dniem wypłaty odszkodowania, co jest równoznaczne z wykorzystaniem ochrony ubezpieczeniowej;
z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia AC;
z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
z dniem zbycia pojazdu bez przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nowego nabywcę;
z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazd, nieobjętej ochroną ubezpieczeniową.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od jej zawarcia, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od zawarcia umowy
ubezpieczenia.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub rozwiązanie z innych przyczyn nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym ubezpieczyciel udzielał ochrony
ubezpieczeniowej.

