
 

 

Ubezpieczenie Straty Finansowej „GAP MAX” 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: Financial Insurance Company Limited, część AXA, z siedzibą w Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5HR, Wielka Brytania, 
wpisana do rejestru Companies House Wielka Brytania pod numerem 1515187, posiadająca zezwolenie wydane przez Prudential Regulation Authority i podlegająca 
nadzorowi Financial Conduct Authority oraz Prudential Regulation Authority  
Produkt: Ubezpieczenie ryzyka straty finansowej „GAP MAX” 
Pełne informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podawane są przed jej zawarciem i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Straty Finansowej „GAP MAX” w 

wersji obowiązującej od dnia 1 października 2018 roku oraz innych dokumentach.  
 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
 

Produkt adresowany jest do osób, które zawarły Umowę leasingu pojazdu z Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.  Ubezpieczenie zapewnia 

ochronę na wypadek powstania straty finansowej powstałej w przypadku szkody całkowicie w Pojeździe, który jest przedmiotem Umowy leasingu.  
  

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 ryzyko powstania straty finansowej, przy czym stratą finansową jest uszczerbek majątkowy Ubezpieczającego powstały na skutek szkody całkowitej  w 
pojeździe, w rozliczeniach wynikających z Umowy leasingu. 

  

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP MAX nie obejmuje odszkodowania z umowy ubezpieczenia AC lub OC pojazdu. 

  
 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

! pojazd w dniu wystąpienia zdarzenia nie był objęty ważną umową AC, 

! pojazd w dniu wystąpienia zdarzenia nie był dopuszczony do ruchu w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 

! szkoda całkowita została spowodowana umyślnie lub wskutek rażącego zaniedbania Korzystającego albo osoby, której Korzystający powierzył pojazd, 

! nie zostały zabezpieczone dokumenty lub kluczyki do pojazdu w szczególności, gdy kradzież pojazdu lub jego krótkotrwałe użycie bez zgody Korzystającego 
nastąpiło w związku z pozostawieniem kluczy lub dokumentów w pojeździe, niezależnie od tego na jaką odległość oddalił się Korzystający, albo osoba, której 
Korzystający powierzył pojazd z wyłączeniem przypadków kradzieży zuchwałej, za które Ubezpieczyciel pierwotny wypłacił odszkodowanie AC 

! kradzież pojazdu została popełniona przez osobę mającą legalny dostęp do kluczyków do pojazdu; 

! szkoda całkowita powstała wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwym załadunkiem lub nieprawidłowym przewożeniem 
ładunku lub bagażu; 

! szkoda całkowita powstała podczas używania pojazdu do odpłatnego przewozu osób jako taksówki osobowej, a ponadto jako taksówki bagażowej albo 
podczas używania pojazdu w wyścigach lub rajdach samochodowych; 

! Umowa leasingu jest nieważna; 

! pojazd był w chwili zdarzenia powodującego szkodę całkowitą oddany przez Korzystającego, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na najmie 
pojazdów krótkoterminowo, na okres umowny do sześciu miesięcy, w najem, użyczenie, dzierżawę lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze. 

 
  

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP MAX obowiązuje w obszarze Unii Europejskiej (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

:  

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego należy: 

− zawiadomić Ubezpieczyciela o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego,  

− wypełnić formularz zgłoszenia roszczenia, 

− przedłożyć wymagane przez Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej lub wysokości odszkodowania. 

 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia Straty finansowej GAP MAX płatna jest przez Ubezpieczającego przelewem zgodnie z harmonogramem 
leasingu wskazanym we Wniosku i w Polisie. 

 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność z tytułu Umowy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia wskazanym w Polisie, jednak nie wcześniej niż dzień 
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy AC oraz wydania pojazdu Korzystającemu. 
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:  
1) z upływem okresu ubezpieczenia, nie później niż 60 miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do danego pojazdu; 
2) z upływem 120 miesięcy od daty rejestracji danego pojazdu, 
3) z dniem wygaśnięcia Umowy leasingu,  
4) z dniem wystąpienia szkody całkowitej, 
5) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczający złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu 

do danego pojazdu; Ubezpieczający może złożyć takie oświadczenie w każdym momencie okresu ubezpieczenia, 
6) z dniem skutecznego odstąpienia lub wypowiedzenia przez Korzystającego lub Santander Consumer Multirent sp. z o.o.  od  Umowy leasingu. 
 
Ubezpieczyciel nie udziela ochrony ubezpieczeniowej w okresie, w którym pojazd nie jest ubezpieczony na podstawie umowy autocasco.  

 
 

 

Jak rozwiązać umowę? 

Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczający 
skutecznie złożył pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia. 
Skorzystanie z uprawnień wskazanych powyżej nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres udzielonej ochrony.  



 

 

 




