Ubezpieczenie na wypadek straty finansowej GAP RTI
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Produkt: Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Straty
Finansowej GAP o indeksie RCI/GAP/RTI/3_1.1/2021
dalej: („Ubezpieczyciel”)
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje na temat umowy ubezpieczenia dotyczące produktu
BGZBNP/CASHCPI_3_1.2/2017,
Pakiet
Zielony.
ubezpieczeniowego udostępnione są w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
na Wypadek Straty Finansowej GAP
o indeksie
RCI/GAP/RTI/3_1.1/2021 oraz we Wnioskopolisie.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe straty finansowej (Dział II, Grupa 16).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

✓Strata finansowa/Strata finansowa GAP RTI - strata
finansowa poniesiona przez Ubezpieczonego, polegająca na
utracie wartości Pojazdu wskutek wystąpienia Szkody
całkowitej, odpowiadająca kwocie stanowiącej różnicę między
Wartością początkową pojazdu a wyższą z kwot:
a) Odszkodowaniem AC/OC,
b) Wartością rynkową pojazdu
z zastrzeżeniem, że Strata finansowa GAP RTI wynosi:
− nie więcej niż 100.000 PLN,
− nie mniej niż 1.000 PLN.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓

Na terytorium państw członkowskich Unii
Europejskiej, Szwajcarii oraz państw należących do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
−

−

−

po zakwalifikowaniu szkody z ubezpieczenia AC/OC jako
Szkody całkowitej, Ubezpieczony zobowiązany jest
powiadomić o tym Ubezpieczyciela lub oraz dostarczyć
wymagane dokumenty wskazane w OWU;
Ubezpieczony ma obowiązek informować Ubezpieczyciela o
zmianie swoich danych osobowych, w szczególności o
zmianie adresu zamieszkania
do obowiązków Ubezpieczającego należy opłacenie składki.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?



Szkody, która nie została uznana przez Ubezpieczyciela
AC/OC,



Szkód powstałych w Pojazdach nie objętych ubezpieczeniem
AC/OC. Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Umowy
ubezpieczenia, jeżeli szkoda całkowita powstała wskutek:
! winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa;
! kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających;
! działań wojennych, zamieszek lub aktów przemocy;
! działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego;
! udziału kierującego pojazdem w zawodach;
! kierowania pojazdem przez osobę nie posiadającą
uprawnień;
! wykorzystania pojazdu w przestępstwie;
! W przypadku gdy w wyniku Szkody całkowitej
Ubezpieczyciel AC/OC wypłaci Odszkodowanie AC/OC
równe lub wyższe Wartości początkowej pojazdu wówczas
Suma ubezpieczenia z tytułu utraty wartości Pojazdu
wskutek Szkody całkowitej wynosi 1.000 PLN.
! W przypadku gdy Szkoda całkowita zajdzie przed upływem
12 miesięcy od Dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej
a Ubezpieczony zawrze z Leasingodawcą nową Umowę
leasingu przed upływem 90 dni licząc od dnia zakończenia
dotychczasowej Umowy leasingu wówczas, Suma
ubezpieczenia, o której mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 OWU
ulega powiększeniu o wysokość kosztów faktycznie
poniesionych przez Ubezpieczonego przy zawarciu nowej
Umowy leasingu z Leasingodawcą na zakup nowego
pojazdu, jednak łącznie nie więcej niż 10% Wartości
początkowej w odniesieniu do Pojazdu, który uległ
Szkodzie całkowitej.
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Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest przez Ubezpieczającego jednorazowo za pośrednictwem Agenta za cały Okres ubezpieczenia przed Dniem
rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej i trwa maksymalnie 60 miesięcy.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa w najwcześniejszej z poniższych dat:
− z upływem Okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem z innych przyczyn;
− z dniem rozwiązania Umowy leasingu lub wcześniejszego wykupienia pojazdu;
− z dniem wystąpienia Szkody całkowitej w odniesieniu do Straty finansowej GAP RTI;
− z dniem przeniesienia własności Pojazdu, chyba że przeniesienie własności Pojazdu następuje łącznie z przekazaniem
nabywcy Pojazdu praw wynikających z zawartej Umowy ubezpieczenia;
− z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym Wiek pojazdu osiągnie 6 lat;
− z dniem w którym Pojazd zostanie przeznaczony lub przystosowany do użytkowania jako: pojazd specjalny, pojazd
używany do celów specjalnych, pojazd uprzywilejowany, pojazd zabytkowy, autobus, taksówka, pojazd wykorzystywany
do odpłatnego przewozu osób, pojazd wykorzystywany do usług kurierskich, pojazd oddany do odpłatnego najmu lub
dzierżawy przez podmiot trudniący się zawodowo oddawaniem pojazdów w najem lub dzierżawę, , ciągnik rolniczy,
motocykl, quad, pojazd jednośladowy w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego;
− w przypadkach określonych w art. 5 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od Dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia składając
Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia
zawarcia Umowy ubezpieczenia. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z dniem, w którym Ubezpieczyciel je otrzymał.
Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w każdym czasie trwania Okresu ubezpieczenia składając
Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie. Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia na skutek jej wypowiedzenia następuje w dniu, w
którym Ubezpieczający złożył Ubezpieczycielowi pisemne wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia.
Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Agenta jest równoznaczne z
otrzymaniem tego oświadczenia przez Ubezpieczyciela.
Odstąpienie, wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w
jakim Ubezpieczyciel udzielał Ochrony ubezpieczeniowej.
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