UBEZPIECZENIE NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ
(GAP) DLA KLIENTÓW PKO LEASING

Ubezpieczenia

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM
Przedsiębiorstwo:
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie nr zezwolenia II DLU/WLU/602/46/15/14/15/JP (PKO
Ubezpieczenia).

Produkt: Ubezpieczenie na wypadek straty finansowej dla Klientów PKO Leasing
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i
formularzach wniosku i polisy.

JAKIEGO RODZAJU JEST TO UBEZPIECZENIE?
Ubezpieczenie dedykowane jest Klientom PKO Leasing S.A. będącym przedsiębiorcami, którzy zawarli z PKO Leasing S.A. umowę leasingu
na finansowanie zakupu pojazdu zabezpieczające ryzyko powstania straty finansowej w związku z wystąpieniem szkody całkowitej w
pojeździe i powstania różnicy pomiędzy wartością przyznanego odszkodowania z polisy AC a wartością fakturową lub wysokością sumy
ubezpieczenia określonej w polisie AC (Dział II; Gr. 16).

CO JEST PRZEDMIOTEM
UBEZPIECZENIA?

CZEGO NIE OBEJMUJE
UBEZPIECZENIE?

Przedmiotem ubezpieczenia jest strata finansowa powstała
w wyniku szkody całkowitej, w pojeździe stanowiącym
przedmiot umowy leasingu, skutkującej wypłatą
odszkodowania z umowy AC/OC.

szkody w pojazdach nie stanowiących przedmiotu umowy
leasingu w rozumieniu § 1 ust 3 OWU lub stanowiących
przedmiot umowy leasingu, do zakończenia której pozostaje
mniej niż 12 miesięcy;
szkody w pojazdach nie posiadających ochrony w ramach
zawartego ubezpieczenia AC w rozumieniu § 2 pkt 16 OWU;

Informacje dotyczące sumy ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia jest deklarowana w wniosku o
ubezpieczenie.

szkody w pojazdach, których wiek w dacie końca umowy
leasingu przekracza 10 lat;

Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności
ubezpieczyciela i zależnie od wyboru ubezpieczającego wynosi:
1) w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony, niezależnie od wariantu
ubezpieczenia, równowartość jednej spośród poniższych
kwot:
- 100 000 zł albo
- 150 000 zł;
2) w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony:
- 150 000 zł w wariancie GAP Indeksowy,
- 200 000 zł w wariancie GAP Fakturowy lub GAP
Casco;
z zastrzeżeniem podlimitów odpowiedzialności określonych w
OWU.
Jeśli zawrzesz umowę GAP w wariancie Fakturowym lub
Casco to w przypadku wystąpienia szkody całkowitej
uzyskasz odszkodowanie pozwalające na pokrycie:


różnicy pomiędzy wartością fakturową pojazdu, a
odszkodowaniem z umowy AC/OC (wariant GAP
Fakturowy);



różnicy pomiędzy sumą ubezpieczenia w pierwszym

szkody w pojazdach o wartości fakturowej powyżej 1 mln
złotych w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t oraz powyżej 500 tysięcy złotych w
przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 t;
szkody w następujących pojazdach: autobusy, pojazdy
służące do zarobkowego przewozu osób, pojazdy służące do
przewozu przesyłek kurierskich, pojazdy do nauki jazdy,
pojazdy specjalne, naczepy lub przyczepy specjalne, pojazdy
używane w wyścigach lub rajdach, motocykle, pojazdy
zabytkowe.
.

dniu obowiązywania umowy AC obowiązującej w dniu
zawarcia umowy GAP, a odszkodowaniem z umowy
AC/OC (wariant GAP Casco).
Pamiętaj, że w przypadku braku wypłaty odszkodowania o
jakim mowa powyżej ubezpieczenie GAP pozwoli na
uzyskanie refundacji udokumentowanych kosztów
poniesionych na:


zawarcie umów ubezpieczenia (OC, AC, NNW)
dotyczących nowego pojazdu albo



wpłatę własną na zakup nowego pojazdu albo



zapłatę wartości trzech pierwszych rat z umowy
leasingu nowego pojazdu albo



wpłatę wstępnej opłaty leasingowej nowego pojazdu;

W przypadku braku wypłaty odszkodowania ubezpieczenie
GAP pozwoli na uzyskanie refundacji udokumentowanych
kosztów przy czym refundacja kosztów realizowana jest do
limitu:




dla pojazdów w wieku do 12 miesięcy - 8% wartości
fakturowej pojazdu dla wariantu GAP Fakturowy lub 8%
sumy ubezpieczenia obowiązującej w pierwszym dniu
obowiązywania umowy AC dla wariantu GAP Casco,
jednakże w każdym przypadku nie wyższej niż kwota
6.000 zł netto;
dla pojazdów w wieku powyżej 12 miesięcy - 5% sumy
ubezpieczenia w pierwszym dniu obowiązywania
umowy AC jednakże w każdym przypadku nie wyższej
niż kwota 5.000 zł netto;

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ?
gdy ubezpieczyciel, z którym zawarłeś umowę AC lub
u którego sprawca szkody w pojeździe zawarł obowiązkowe
ubezpieczenie OC odmówił wypłaty odszkodowania albo
dokonał wypłaty świadczenia na mocy ugody z
ubezpieczonym, mimo że jego wypłata była wątpliwa albo
nienależna;
użytkowanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
niewłaściwym załadunkiem lub nieprawidłowym
przewożeniem ładunku lub bagażu;
umyślne działanie ubezpieczonego lub osoby, której
ubezpieczający powierzył pojazd,
rażące niedbalstwo ubezpieczonego lub osoby, której
ubezpieczający powierzył pojazd,
zdarzenia nie powodujące powstania szkody całkowitej w
pojeździe;
uprawianie przez ubezpieczonego przy użyciu pojazdu
objętego ochroną sportów motorowych (także amatorsko),
włączając uczestnictwo w zawodach, wyścigach, rajdach i
treningach sportowych.
Pełen zakres ograniczeń znajduje się w § 11 OWU.

Jeśli zawrzesz umowę GAP w wariancie GAP Indeksowy
uzyskasz odszkodowanie na pokrycie szkody w wysokości
30% wartości pojazdu.
Niezależnie od wariantu w jakim zawrzesz umowę
ubezpieczenia GAP przysługuje ci również refundacja
udokumentowanych kosztów najmu pojazdu zastępczego,
do wysokości 150 zł netto za każdy dzień najmu pojazdu
zastępczego, jednakże przez okres nie dłuższy niż 7 dni.

Przed zawarciem umowy GAP należy sprawdzić czy nie
posiadasz polisy AC z gwarantowaną sumą ubezpieczenia w
okresie tożsamym z okresem ubezpieczenia GAP.

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?
Na terytorium państw objętych odpowiedzialnością w ramach polisy OC/AC, z której pokrywana jest szkoda
całkowita.

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO?





Powinieneś podać wszystkie znane sobie okoliczności, o które PKO Ubezpieczenia pytało przed zawarciem umowy
ubezpieczenia i podpisać wniosek o ubezpieczenie;
Posiadać polisę AC obowiązującą w okresie ubezpieczenia GAP;
Powinieneś opłacić składkę ubezpieczeniową jeśli jesteś jednocześnie ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia;
W przypadku zaistnienia Zdarzenia ubezpieczeniowego powinieneś:
 niezwłocznie poinformować PKO TU S.A. o otrzymaniu informacji o wypłacie odszkodowania z umowy AC/OC
w związku ze szkodą całkowitą,
 przesłać do PKO TU S.A. zawiadomienie o szkodzie oraz posiadane przez siebie kopie dokumentów
wymienionych w OWU,
 poinformować ubezpieczyciela o wyborze świadczenia dodatkowego oraz przesłać dokumenty potwierdzające
odpowiednio: zawarcie umowy leasingu lub zakup nowego pojazdu wraz z potwierdzeniem poniesienia
kosztów w zakresie wybranego świadczenia,
 w przypadku refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego przekazać: umowę najmu pojazdu zastępczego lub



fakturę, o ile wynika z niej stawka dzienna oraz łączna wartość najmu pojazdu zastępczego oraz dowód
potwierdzenia poniesienia kosztów z tytułu najmu,
poinformować ubezpieczyciela o fakcie iż odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej jest nienależne i podlega
zwrotowi na rzecz ubezpieczyciela AC/OC.

JAK I KIEDY NALEŻY OPŁACAĆ SKŁADKI?



Składka jest opłacana przez ubezpieczającego, którym jest zawierający umowę ubezpieczenia Klient PKO Leasing
S.A. Składka płatna jest jednorazowo za cały okres ochrony, z góry, przy zawarciu umowy;
W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem umówionego okresu, ubezpieczający zobowiązany
jest do zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?






Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony wskazany we wniosku o ubezpieczenie i potwierdzony w
polisie z zastrzeżeniem, że okres umowy nie może trwać:
 krócej niż 1 rok;
 dłużej niż 60 miesięcy (GAP Fakturowy i GAP Casco) oraz 120 miesięcy (GAP Indeksowy).
Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od:
 jeśli zawierasz umowę ubezpieczenia GAP jednocześnie z umową leasingu - w dniu rozpoczęcia ochrony w
ramach umowy AC pojazdu ale nie wcześniej niż od daty wydania pojazdu albo od daty rejestracji na rzecz
PKO Leasing S.A. albo Korzystającego w zależności która z tych dat jest wcześniejsza;
 jeśli zawierasz umowę ubezpieczenia GAP a twoja umowa leasingu została zawarta wcześniej i już trwa:
 z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia GAP pod warunkiem, że pojazd jest objęty ochroną w ramach
umowy AC;
 z początkiem wznowienia umowy AC następującym bezpośrednio po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
GAP;
 jeśli dochodzi do zawarcia umowy w odniesieniu do pojazdu, dla którego istnieje obowiązek uzyskania
akceptacji ubezpieczyciela nie wcześniej, niż w dniu uzyskania akceptacji ubezpieczyciela.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
 z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia;
 w dniu rozwiązania umowy leasingu niezależnie od przyczyny;
 z dniem doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia albo o wypowiedzeniu umowy
ubezpieczenia;
 z chwilą zbycia pojazdu;
 z chwilą zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego;
 z chwilą upływu okresu polisy AC jeśli nie zawarto kolejnej w terminie 7 dni od zakończenia poprzedniej lub
jeśli okres odpowiedzialności z kolejnej umowy AC nie rozpoczyna się następnego dnia po upływie
poprzedniego okresu ubezpieczenia.

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?




Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia w pierwszych 30 dniach po jej zawarciu;
Masz prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie jej trwania, po
upływie 30 dni od jej zawarcia;
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie wiąże się z kosztami ponoszonymi przez ubezpieczającego.

Pozostałe informacje
Podmiot uprawniony do otrzymania odszkodowania:
Odszkodowanie z ubezpieczenia GAP jest należne Ubezpieczonemu lub innemu podmiotowi/osobie zgodnie z umową cesji.
Metoda wyliczenia składki ubezpieczeniowej:
1. Składka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie stawki za ubezpieczenie właściwej dla parametrów pojazdu, wskazanej we wniosku o
zawarcie umowy ubezpieczenia GAP. Stawki za ubezpieczenie podane są we wniosku.
2. Na wysokość składki wpływ ma: wariant ubezpieczenia GAP, liczba rat leasingowych, wartość fakturowa pojazdu (GAP Fakturowy) lub
wartość pojazdu wskazana w polisie AC (GAP Casco), rodzaj pojazdu oraz jego dopuszczalna masa całkowita.
3. W przypadku, gdy wartość fakturowa pojazdu niezarejestrowanego albo nieodebranego przez Klienta PKO Leasing w dniu zawarcia
ubezpieczenia GAP, ulegnie zmianie w stosunku do wartości określonej w umowie leasingu, wysokość składki podanej na dzień złożenia
wniosku o ubezpieczenie może ulec zmianie wskutek zmiany wartości pojazdu, dopuszczalnej masy pojazdu i zmiany stawki za
ubezpieczenie.
Zasady i tryb zgłaszania zdarzenia ubezpieczeniowego:
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie po wypłacie odszkodowania z umowy AC/OC w związku ze szkodą całkowitą
powiadomić PKO TU S.A. pisemnie przesyłając zawiadomienie o szkodzie oraz kopie dokumentów określonych w OWU. Formularz zgłoszenia
roszczenia dostępny jest na stronie internetowej: www.pkoubezpieczenia.pl.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, należy przekazać w zależności od wybranego środka porozumiewania odpowiednio na:
- infolinię PKO Ubezpieczenia: 81 535 67 66* lub
- adres mailowy PKO Ubezpieczenia: szkody@pkoubezpieczenia.pl lub
- adres korespondencyjny: PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
Zasady i tryb zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji, skarg i zażaleń:
Reklamacje i skargi lub zażalenia można kierować osobiście, pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej:
UBEZPIECZYCIEL:
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
telefon: 81 535 67 66*
www.pkoubezpieczenia.pl

AGENT PRZYJMUJĄCY i AKCEPTUJĄCY WNIOSEK:
PKO Leasing Spółka Akcyjna
Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź
Infolinia: 801 887 887*

Reklamacje, skargi lub zażalenia rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadkach
uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie udzielenia
odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi lub zażalenia.
Dodatkowe informacje
1. Wypłaty Świadczeń podlegają przepisom regulującym opodatkowanie osób fizycznych i osób prawnych, obowiązującym w momencie
dokonywania wypłat.
2. Sprawdź właściwe przepisy dotyczące zwolnień z opodatkowania odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.
3. W przypadku odstąpienia lub rezygnacji przez Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia nie są pobierane dodatkowe opłaty.
Tryb zawarcia umowy ubezpieczenia GAP
Umowa ubezpieczenia GAP zawierana jest na podstawie wniosku ubezpieczającego stanowiącego ofertę zawarcia umowy złożoną
Ubezpieczycielowi za pośrednictwem agenta działającego w imieniu Towarzystwa.
Ubezpieczyciel lub działający w jego imieniu dedykowany agent, tj. PKO Leasing SA akceptuje ofertę ubezpieczającego, potwierdzając zawarcie
umowy ubezpieczenia GAP polisą.
Agent Przyjmujący Wniosek, w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, o których mowa w dziale II
załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wykonuje działalność na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
1.
2.
3.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
PZU S.A.
PKO TU S.A.

*opłata zgodna z taryfą operatora

