
 

Ubezpieczenie GAP Finansowy 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
 
Przedsiębiorstwo:  Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG, zarejestrowaną w Księstwie Lichtensteinu pod numerem FL-
0002.191.766-9, z siedzibą w Vaduz (FL-9490) przy ulicy Aeulestrasse 60. 
 
Produkt:  Warunki Ubezpieczenia GAP Finansowy 

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy oraz informacje umowne dotyczące produktu znajdują się w innych dokumentach, w tym w 
Warunkach Ubezpieczenia GAP Finansowy.  

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?  
Ubezpieczenie GAP Finansowy to dobrowolne ubezpieczenia zapewniające ochronę od ryzyka utraty wartości ubezpieczonego pojazdu na wypadek 
szkody całkowitej i kradzieży. 

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 
✓ Ubezpieczenie chroni przed ryzykiem spadku wartości 

pojazdu wskutek upływu czasu na wypadek wystąpienia 
szkody całkowitej w postaci całkowitego zniszczenia lub 
utraty pojazdu (w tym kradzieży) 
 

✓ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkodę całkowitą 
pokrytą przez ubezpieczyciela AC pojazdu lub OC 
sprawcy zgodnie z warunkami ubezpieczenia 
 

✓ Ubezpieczenie pokrywa szkody w postaci różnicy 
pomiędzy kwotą zobowiązania wynikającego z umowy 
leasingu, dzierżawy lub najmu pozostającą do spłaty, 
zgodnie z harmonogramem spłaty, ustalonym w dniu 
zawarcia tej umowy  lub częścią pozostała do spłaty w 
dniu zawarcia polisy GAP, a kwotą odszkodowania za 
szkodę całkowitą wypłaconą z polisy podstawowego 
ubezpieczenia pojazdu 
 

✓ Suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie: 

• 50.000 zł – dla pojazdów o wartości 
nieprzekraczającej 500.000 zł netto. 

 

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
 

X   Roszczeń z tytułu szkód które nie zostały uznane przez ubezpieczyciela AC lub OC 
sprawcy za szkodę całkowitą  

X   Sytuacji, gdy pomimo stwierdzenia szkody całkowitej pojazd został naprawiony lub 
ubezpieczyciel AC lub OC sprawcy przyznał z tego tytułu auto na wymianę 

X Skutków obniżenia odszkodowania przez ubezpieczyciela AC lub OC sprawcy (np. z 
tytułu udziału własnego, konsumpcji sumy ubezpieczenia, korekt ujemnych)  

X  Szkód całkowitych, które zostały spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa  

X   Szkód całkowitych powstałych w związku z popełnieniem przestępstwa 

X Szkód całkowitych powstałych wskutek użytkowania ubezpieczonego pojazdu 

niezgodnego z przeznaczeniem  

X Strat pośrednich, utraty zysków spowodowanej niemożnością korzystania z 
ubezpieczonego pojazdu. 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
 

! Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia GAP jest 

uzależniona od: 

- posiadania w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia GAP ubezpieczenia 
AC obejmującą ryzyko całkowitego zniszczenia lub utraty Pojazdu 

- wypłaty odszkodowania z tytułu szkody całkowitej przez ubezpieczyciela OC lub 
ubezpieczyciela AC zgodnie z warunkami ubezpieczenia AC  

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?  
 

✓  Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody całkowite zaistniałe na terytorium geograficznym Europy w okresie obowiązywania umowy 
ubezpieczenia GAP 

✓ Ubezpieczeniem można objąć pojazdy zarejestrowane w Polsce 

 
Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

✓  Zawarcie dla ubezpieczonego pojazdu umowy ubezpieczenia AC z pełną ochroną, obowiązującą w całym okresie trwania umowy ubezpieczenia 
GAP 

✓ W przypadku uzyskania oświadczenia ubezpieczyciela AC lub OC sprawcy o przyznaniu odszkodowania z tytułu szkody całkowitej, zgłosić ten 
fakt Centrum Autoryzacji Szkód w ciągu 7 dni roboczych 

✓ Dostarczenie do Zakładu Ubezpieczeń wszelkich informacji i dokumentów oraz dokonanie czynności niezbędnych do skutecznego dochodzenia 
przez Zakład Ubezpieczeń roszczeń od sprawcy szkody 

✓ Poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń o każdej zmianie swojego adresu 

✓ Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o zamiarze przeniesienia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia GAP na nowego nabywcę  

 
Jak i kiedy należy opłacać składki?  

✓ Składka płatna jest jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia GAP lub w późniejszym terminie, wskazanym w dokumencie ubezpieczenia 
✓ Wysokość składki, termin płatności oraz informacje dotyczące sposobu płatności określa dokument  ubezpieczenia  
✓ Ubezpieczyciel może żądać zapłaty składki wyłącznie od ubezpieczającego 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
✓  Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres od 12 do 60 miesięcy.  

✓ Okres ochrony ubezpieczeniowej wskazany jest w umowie leasingu dzierżawy lub najmu. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń rozpoczyna się 
od dnia wskazanego jako początek okresu ubezpieczenia 

✓ Umowa ubezpieczenia GAP wygasa: 

• z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, chyba, że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem z innych przyczyn 
• z dniem wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia GAP 
• z dniem wyrejestrowania pojazdu 
• w dniu wygaśnięcia umowy leasingu, dzierżawy lub najmu 
• z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia GAP 
• w przypadku zbycia ubezpieczonego pojazdu bez przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia GAP na nabywcę 

Jak rozwiązać umowę? 
 

✓ Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia GAP w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 

✓ W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia GAP na rachunek osoby trzeciej ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia jedynie na 
pisemny wniosek ubezpieczonego  


