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3_1.0/2018BGZBNP/CASHCPI_3_1.2/2017,

Pakiet

Zielony.
Pełne informacje podawane przed przystąpieniem do ubezpieczenia dotyczące produktu ubezpieczeniowego udostępnione są w
treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej GAP RTI o indeksie VW/GAP/RTI/LB_ 3_1.0/2018 oraz
we Wnioskopolisie.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe straty finansowej, o którym mowa w grupie 16 działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
✓

strata finansowa GAP RTI – Strata finansowa GAP
RTI - kwota stanowiąca różnicę między Wartością
początkową pojazdu a Odszkodowaniem AC/OC;
z zastrzeżeniem, że Strata finansowa GAP RTI wynosi:
- nie więcej niż 100 000 PLN
- nie mniej niż 1 000 PLN.
strata finansowa Cardif Auto - koszty najmu pojazdu
zastępczego wskutek wystąpienia szkody całkowitej, pod
warunkiem zawarcia nowej umowy.



Szkody, która nie została uznana przez Ubezpieczyciela
AC/OC jako szkoda całkowita.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu straty
finansowej GAP RTI, jeżeli szkoda całkowita powstała
wskutek:

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
- opłacenie Składki;
- informowanie Ubezpieczyciela o zmianie swoich danych
osobowych;
- po zakwalifikowaniu szkody z ubezpieczenia AC/AC
jako szkody całkowitej, Ubezpieczony lub inna osoba
uprawniona zobowiązany jest powiadomić o tym
Ubezpieczyciela oraz dostarczyć wymagane dokumenty
wskazane w OWU.

! winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa;
! kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających;
! działań wojennych, zamieszek lub aktów przemocy;
! działania energii jądrowej;
! 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 Wartości początkowej Pojazdu wówczas Suma
ubezpieczenia z tytułu utraty wartości Pojazdu wskutek
Szkody całkowitej wynosi 1 000 PLN.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
-

Składka opłacana jest przez Ubezpieczającego za pośrednictwem Agenta, na zasadach wskazanych w OWU oraz we
Wnioskopolisie.
Składka opłacana jest jednorazowo za cały Okres ubezpieczenia i zależy od Wartości początkowej pojazdu oraz
długości trwania Okresu ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej i trwa, w zależności od
wybranego wariantu ubezpieczenia, 24 albo 36 miesięcy.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od Dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, nie wcześniej jednak niż w
dniu następującym po dniu opłacenia składki ubezpieczeniowej.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa w najwcześniejszej z poniższych dat:
1) z upływem Okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem z innych przyczyn;
2) z dniem wystąpienia Szkody całkowitej w odniesieniu do Straty finansowej GAP RTI;
3) z dniem, zbycia Pojazdu w przypadku Kredytobiorców;
4) z ostatnim dniem trwania Umowy kredytu albo Umowy leasingu wskazanym w Harmonogramie;
5) z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym wiek pojazdu osiągnie 9 lat;
6) z dniem w którym Pojazd zostanie przeznaczony lub przystosowany do użytkowania jako: pojazd specjalny, pojazd
używany do celów specjalnych, pojazd uprzywilejowany, pojazd zabytkowy, autobus, samochód ciężarowy o masie
pow. 3,5 t (z wyłączeniem VW model Crafter);
7) w przypadku Wcześniejszej całkowitej spłaty Kredytu/ Leasingu lub wykupu Pojazdu z leasingu, jeżeli Ubezpieczający
nie wyraził we Wnioskopolisie zgody na Kontynuację Ochrony ubezpieczeniowej po Wcześniejszej całkowitej spłacie
Kredytu/Leasingu;
8) w przypadkach określonych w art 5.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w każdym czasie trwania Okresu ubezpieczenia składając
Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie.
Wypowiedzenie uznaje się za skuteczne z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczający złożył Ubezpieczycielowi
pisemne wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczony może zrezygnować z Umowy ubezpieczenia w każdym czasie Okresu ubezpieczenia składając Ubezpieczycielowi
pisemne oświadczenie. Oświadczenie o rezygnacji z Ochrony ubezpieczeniowej może być złożone Ubezpieczycielowi również
za pośrednictwem Agenta. Rezygnację z Ochrony ubezpieczeniowej uznaje się za skuteczną z ostatnim dniem miesiąca, w
którym Ubezpieczyciel otrzymał od Ubezpieczonego pisemną rezygnację z Ochrony ubezpieczeniowej. Złożenie oświadczenia o
wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia Agentowi jest równoznaczne z otrzymaniem tego oświadczenia przez Ubezpieczyciela.

