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Produkt:

Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP

Niniejszy dokument nie jest elementem Umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy
ubezpieczenia zamieszczone są we Wniosku o zawarcie Ubezpieczenia Straty Finansowej GAP (Wniosek Ubezpieczeniowy) oraz Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Straty Finansowej GAP (Warunki Ubezpieczenia).
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP 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?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

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:
− odszkodowaniem z umowy ubezpieczenia AC lub OC Pojazdu,
powiększonym o wartość pozostałości, lub
− wartością rynkową Pojazdu z dnia szkody całkowitej (w stanie
nieuszkodzonym).

Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP nie obejmuje, m.in.:
Odszkodowania z umowy ubezpieczenia AC lub OC Pojazdu;
Pojazdów osobowych m.in.: 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, motocykli, motorowerów, quadów lub
skuterów, wózków inwalidzkich;
Pojazdów ciężarowych m.in.: 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;
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;
Pojazdów niespełniających warunków określonych w § 4 ust. 1 p.
2) - 5) Warunków Ubezpieczenia.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy szkoda całkowita pozostaje w adekwatnym związku przyczynowo skutkowym z:
! samobójstwem lub próbą samobójstwa kierującego Pojazdem;
! działaniem lub zaniechaniem kierującego Pojazdem po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających,
! 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;
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!

aktami wojny (w tym wojny domowej), rozruchami społecznymi,
uczestnictwem w zamieszkach, przestępstwach, aktach terroryzmu lub sabotażu;

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy:
! Ubezpieczyciel pierwotny odmówił wypłaty odszkodowania
z umowy ubezpieczenia AC i zostało to zaakceptowane przez
Ubezpieczającego lub nie zostało skutecznie wyegzekwowane
na drodze postępowania sądowego;
! Pojazd w dniu wystąpienia zdarzenia nie był objęty umową
ubezpieczenia AC;
! 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;
! 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.

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

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Do obowiązków Ubezpieczającego należy opłacenie składki ubezpieczeniowej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia Straty finansowej GAP płatna jest przez Ubezpieczającego jednorazowo za cały okres ubezpieczenia
za pośrednictwem Agenta ubezpieczeniowego.
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Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się :
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;
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:
z upływem okresu ubezpieczenia;
z upływem 11 lat od daty rejestracji pojazdu;
z dniem wystąpienia szkody całkowitej;
z dniem zbycia pojazdu, chyba że zbycie nastąpiło na rzecz Korzystającego;
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; 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.

Jak rozwiązać Umowę ubezpieczenia?
Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w każdym czasie.
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