KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY
FINANSOWEJ (GAP) DLA KLIENTÓW PKO LEASING
Niniejsza Karta Produktu nie stanowi wzorca umowy ani też części Ogólnych warunków ubezpieczenia na wypadek straty finansowej (GAP) dla
Klientów PKO Leasing przyjętych uchwałą Zarządu PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 20 czerwca 2017 roku (dalej „OWU”) ani integralnej
części zawartej umowy ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 i art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie może służyć do wiążącej interpretacji OWU oraz umowy ubezpieczenia. Szczegółowe i wiążące informacje
oraz wyjaśnienia poniżej użytych terminów znajdują się w OWU. Decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta po wcześniejszym
zapoznaniu się z postanowieniami OWU.

Ubezpieczyciel:

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej PKO Ubezpieczenia) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872
Warszawa

Ubezpieczający/Ubezpieczony:

Klient PKO Leasing zawierający z PKO TU S.A umowę ubezpieczenia GAP na własny rachunek, zobowiązany do
zapłaty składki ubezpieczeniowej względem ubezpieczyciela, będący przedsiębiorcą i posiadaczem pojazdu

Agent Ubezpieczeniowy
przyjmujący wniosek o
ubezpieczenie

PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 (dalej PKO BP)

Agent Wspierający

PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78 (dalej PKO AU)

1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie straty finansowej powstałej w wyniku szkody całkowitej, w pojeździe stanowiącym przedmiot umowy leasingu, skutkującej wypłatą
odszkodowania z umowy AC/OC.
2. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
PAMIĘTAJ!
Niniejsze ubezpieczenie nie jest dla Ciebie odpowiednie, jeśli Twoja umowa AC przewiduje utrzymanie stałej sumy ubezpieczenia pojazdu w
okresie tożsamym z okresem ubezpieczenia GAP.
Ubezpieczenie GAP zawarte może być w jednym z trzech wariantów tj: w wariancie Fakturowym albo w wariancie Casco albo w wariancie
Indeksowym.
Zależnie od wariantu w jakim zawarte zostanie ubezpieczenie GAP zakres ubezpieczenia jest następujący:
Tabela nr 1
ZAKRES UBEZPIECZENIA GAP – WARIANT FAKTUROWY
Lp.

Rodzaj świadczenia

Kiedy należne?

1.

Umówione odszkodowanie

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej i wypłaty odszkodowania z umowy AC/OC w wysokości
niższej od wartości fakturowej:
- pokrycie szkody w wysokości różnicy pomiędzy wartością fakturową pojazdu, a odszkodowaniem z
umowy AC/OC

2.

Świadczenie gdy wiek pojazdu nie
przekroczył 12 miesięcy

Wyłącznie w przypadku braku wypłaty świadczenia w postaci umówionego odszkodowania z pkt 1
niniejszej Tabeli:
- refundacja udokumentowanych kosztów poniesionych przez ubezpieczonego, według wyboru
ubezpieczonego, spośród niżej wymienionych oraz do wskazanego poniżej limitu:
1) koszty ubezpieczenia (OC, AC, NNW) dotyczące nowego pojazdu albo
2) wartość wpłaty własnej na zakup nowego pojazdu albo
3) wartość 3 (trzech) pierwszych rat z umowy leasingu nowego pojazdu albo
4) wartość wstępnej opłaty leasingowej nowego pojazdu
z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku refundacja kosztów określonych w pkt 1-4 dokonywana jest
do wysokości nie wyższej niż 8% wartości fakturowej pojazdu dla wariantu GAP Fakturowy
jednakże w każdym przypadku nie wyższej niż kwota 6.000 zł netto (słownie: sześć tysięcy złotych)
Należne niezależnie od świadczenia z pkt 1 niniejszej Tabeli:

3.

Dodatkowe świadczenie, gdy wiek
pojazdu przekroczył 12 miesięcy

- refundacja udokumentowanych kosztów poniesionych przez ubezpieczonego, według wyboru
ubezpieczonego, spośród niżej wymienionych oraz do wskazanego poniżej limitu:
1) koszty ubezpieczenia (OC, AC, NNW) dotyczące nowego pojazdu albo
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2) wartość wpłaty własnej na zakup nowego pojazdu albo
3) wartość 3 (trzech) pierwszych rat z umowy leasingu nowego pojazdu albo
4) wartość wstępnej opłaty leasingowej nowego pojazdu
z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku refundacja kosztów nie przekroczy 5% sumy ubezpieczenia w
pierwszym dniu obowiązywania umowy AC, jednakże w każdym przypadku kwota ta nie będzie
wyższa niż kwota 5.000 zł netto (pięć tysięcy złotych)
4.

Dodatkowe świadczenie z tytułu
najmu pojazdu zastępczego

Należne niezależnie od świadczenia z pkt 1-3 niniejszej Tabeli:
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. Świadczenie to
przysługuje, o ile Ubezpieczony wynajął pojazd zastępczy od przedsiębiorcy prowadzącego
działalność gospodarczą w zakresie najmu pojazdów zastępczych oraz o ile koszty wynajmu pojazdu
zastępczego nie zostały pokryte z umowy AC lub umowy OC sprawcy szkody

Tabela nr 2
ZAKRES UBEZPIECZENIA GAP – WARIANT CASCO
Lp.
1.

Rodzaj świadczenia
Umówione odszkodowanie

2.

Świadczenie gdy wiek pojazdu nie
przekroczył 12 miesięcy

Kiedy należne?
W przypadku wystąpienia szkody całkowitej i wypłaty odszkodowania z umowy AC/OC w wysokości
niższej od wartości sumy ubezpieczenia określonej w polisie AC:
- pokrycie szkody w wysokości różnicy pomiędzy sumą ubezpieczenia w pierwszym dniu
obowiązywania umowy AC obowiązującej w dniu zawarcia umowy GAP, a odszkodowaniem z umowy
AC/OC
Wyłącznie w przypadku braku wypłaty świadczenia w postaci umówionego odszkodowania z pkt 1
niniejszej Tabeli:
- refundacja udokumentowanych kosztów poniesionych przez ubezpieczonego, według wyboru
ubezpieczonego, spośród niżej wymienionych oraz do wskazanego poniżej limitu:
1) koszty ubezpieczenia (OC, AC, NNW) dotyczące nowego pojazdu albo
2) wartość wpłaty własnej na zakup nowego pojazdu albo
3) wartość 3 (trzech) pierwszych rat z umowy leasingu nowego pojazdu albo
4) wartość wstępnej opłaty leasingowej nowego pojazdu
z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku refundacja kosztów dokonywana jest do wysokości nie
wyższej niż 8% sumy ubezpieczenia w pierwszym dniu obowiązywania umowy AC dla wariantu
GAP Casco, jednakże w każdym przypadku nie wyższej niż kwota 6.000 zł netto (słownie: sześć
tysięcy złotych)
Należne niezależnie od świadczenia z pkt 1 niniejszej Tabeli:

3.

4.

Dodatkowe świadczenie, gdy wiek
pojazdu przekroczył 12 miesięcy

Dodatkowe świadczenie z tytułu
najmu pojazdu zastępczego

- refundacja udokumentowanych kosztów poniesionych przez ubezpieczonego, według wyboru
ubezpieczonego, spośród niżej wymienionych oraz do wskazanego poniżej limitu:
1) koszty ubezpieczenia (OC, AC, NNW) dotyczące nowego pojazdu albo
2) wartość wpłaty własnej na zakup nowego pojazdu albo
3) wartość 3 (trzech) pierwszych rat z umowy leasingu nowego pojazdu albo
4) wartość wstępnej opłaty leasingowej nowego pojazdu
z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku refundacja kosztów nie przekroczy 5% sumy ubezpieczenia w
pierwszym dniu obowiązywania umowy AC, jednakże w każdym przypadku kwota ta nie będzie
wyższa, niż kwota 5.000 zł netto (pięć tysięcy złotych)
Należne niezależnie od świadczenia z pkt 1-3 niniejszej Tabeli:
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. Świadczenie to
przysługuje, o ile Ubezpieczony wynajął pojazd zastępczy od przedsiębiorcy prowadzącego
działalność gospodarczą w zakresie najmu pojazdów zastępczych oraz o ile koszty wynajmu pojazdu
zastępczego nie zostały pokryte z umowy AC lub umowy OC sprawcy szkody

Tabela nr 3
ZAKRES UBEZPIECZENIA GAP – WARIANT INDEKSOWY
Lp.
1.

Rodzaj świadczenia
Umówione odszkodowanie

2.

Dodatkowe świadczenie z tytułu
najmu pojazdu zastępczego

Kiedy należne?
W przypadku wystąpienia szkody całkowitej i wypłaty odszkodowania z umowy AC/OC pokrycie
szkody w wysokości 30% wartości pojazdu
Należne niezależnie od świadczenia z pkt 1 niniejszej Tabeli:
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. Świadczenie to
przysługuje, o ile Ubezpieczony wynajął pojazd zastępczy od przedsiębiorcy prowadzącego
działalność gospodarczą w zakresie najmu pojazdów zastępczych oraz o ile koszty wynajmu pojazdu

* opłata zgodna z taryfą operatora
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zastępczego nie zostały pokryte z umowy AC lub umowy OC sprawcy szkody

3. SUMA UBEZPIECZENIA
1) Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę objętą odpowiedzialnością zgodnie z
OWU.
2) Suma ubezpieczenia wynosi:
a) w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, niezależnie od wariantu ubezpieczenia, w zależności od wyboru
ubezpieczonego spośród poniższych kwot:
i. 100 000 zł albo
ii. 150 000 zł;
b) w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony:
i. 150 000 zł w wariancie GAP Indeksowy,
ii. 200 000 zł w wariancie GAP Fakturowy lub GAP Casco;
c) w ramach sumy ubezpieczenia obowiązują limity świadczeń określone w Tabeli nr 1.
4. OKRES UBEZPIECZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWO REZYGNACJI Z UBEZPIECZENIA
1) Okres ubezpieczenia nie może być dłuższy, niż okres obowiązywania umowy leasingu, zaś w żadnym przypadku nie może przekroczyć
poniższych okresów:
a) 60 miesięcy – w przypadku wariantów GAP Fakturowy oraz GAP Casco,
b) 120 miesięcy - w przypadku wariantu GAP Indeksowy.
2) Minimalny okres ubezpieczenia GAP wynosi 1 (jeden) rok.
3) Odpowiedzialność PKO Ubezpieczenia rozpoczyna się:
a) w przypadku zawarcia nowej umowy 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;
b) w przypadku trwających już umów leasingu:
i. z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia GAP pod warunkiem, że pojazd jest objęty ochroną w ramach umowy AC albo
ii. z początkiem wznowienia umowy AC następującym bezpośrednio po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia GAP;
c) w przypadku pojazdów, dla których istnieje obowiązek uzyskania akceptacji ubezpieczyciela zgodnie z § 4 ust. 4-5 OWU – zgodnie z
zasadami określonymi w pkt a) lub b), jednak nie wcześniej, niż w dniu uzyskania akceptacji ubezpieczyciela.
4) Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
5) Ubezpieczający ma prawo w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze
skutkiem natychmiastowym.
5. KOSZT OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ:
1) Do zapłaty składki za ubezpieczenie GAP zobowiązany jest ubezpieczający.
2) 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.
3) 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.
4) 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.
5) Składka płatna jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia.
6) W przypadku odstąpienia lub rezygnacji przez Ubezpieczonego z umowy/umów ubezpieczenia nie są pobierane dodatkowe opłaty.
6. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
1) Przykładowe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela:
a) Odpowiedzialność PKO Ubezpieczenia jest wyłączona, gdy ubezpieczyciel AC/OC odmówił wypłaty odszkodowania albo gdy
ubezpieczyciel AC/OC dokonał wypłaty ex gratia.
b) Odpowiedzialność PKO Ubezpieczenia jest również wyłączona, gdy szkoda całkowita powstała:
i. wskutek umyślnego działania ubezpieczonego albo osoby, której ubezpieczony powierzył pojazd;
ii. wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego albo osoby, której ubezpieczony powierzył pojazd, chyba że zapłata odszkodowania
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
iii. wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwym załadunkiem lub nieprawidłowym przewożeniem
ładunku lub bagażu;
iv. wskutek samobójstwa lub próby samobójstwa;
v. wskutek działań wojennych (w tym wojny domowej), zamieszek, udziału w przestępstwach, aktach terroryzmu lub sabotażu;
vi. wskutek działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania laserowego;
vii. wskutek uprawiania przez ubezpieczonego przy użyciu pojazdu objętego ochroną sportów motorowych (także amatorsko), włączając
uczestnictwo w zawodach, wyścigach, rajdach i treningach sportowych,
viii. w pojazdach stanowiących: 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 chyba, że uzyskano pisemną akceptację Ubezpieczyciela.
2) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie ubezpieczeniowe zaistniałe poza okresem ubezpieczenia.
3) Wszystkie ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności PKO Ubezpieczenia zostały wskazane w § 11, § 4 ust. 3, § 6 OWU.
Zakres i warunki udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej wynikają z postanowień OWU, w szczególności definicji (§ 2 OWU),
zakresu i przedmiotu ubezpieczenia (§ 3 OWU) oraz określenia sum ubezpieczenia i podlimitów odpowiedzialności (§ 3 i § 6 OWU).
W przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu w trakcie trwania okresu ubezpieczenia dalsza ochrona ubezpieczeniowa wymaga uprzedniej pisemnej
zgody PKO TU S.A. udzielanej na wniosek Ubezpieczającego.
7. PODMIOT UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ODSZKODOWANIA
Odszkodowanie z ubezpieczenia GAP jest należne Ubezpieczonemu lub innemu podmiotowi/ osobie zgodnie z umową cesji
8. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO
* opłata zgodna z taryfą operatora
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1) Ubezpieczony/Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie po wypłacie odszkodowania z umowy AC/OC w związku ze szkodą całkowitą
powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela PKO TU S.A., przesyłając zawiadomienie o szkodzie oraz kopie dokumentów określonych w OWU.
2) 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.
3) Formularz zgłoszenia roszczenia dostępny jest na stronie internetowej: www.pkoubezpieczenia.pl .
9. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ORAZ ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SKARG
Reklamacje i skargi 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 WNIOSEK:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A.
ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa
Infolinia: 800 302 302*

AGENT WSPIERAJĄCY:
PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
Infolinia: 801 887 887*

adres do przesyłania reklamacji w formie
pisemnej:
Biuro Relacji z Klientami w Centrum Obsługi
Klienta Detalicznego
ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa
zgłaszanie skarg i reklamacji osobiście:
Oddziały i Agencje PKO BP SA
Reklamacje i skargi lub zażalenia rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadkach
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, Klient zostanie poinformowany o
przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.
10. INFORMACJA O AGENCIE PRZYJMUJĄCYM WNIOSEK O UBEZPIECZENIE
Agent Ubezpieczeniowy, czyli PKO BP działa na rzecz PKO Ubezpieczenia (nie jest jego agentem wyłącznym), a także jest 100% akcjonariuszem PKO
Ubezpieczenia. PKO BP zostało wpisane do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod
numerem 11160967/A (sprawdź: https://au.knf.gov.pl/Au_online/).
PKO BP posiada pełnomocnictwo do pośredniczenia przy zawieraniu i do zawierania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu i na rzecz
PKO TU S.A. umów ubezpieczenia zaliczanych do grupy 16 Działu II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, zgodnie z
załącznikiem do ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
1) Grupa [16] – [Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych] - do wysokości 500 000 PLN.
11. INFORMACJA O AGENCIE WSPIERAJĄCYM
Agent Ubezpieczeniowy, PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. działa na rzecz PKO Ubezpieczenia (nie jest jego agentem wyłącznym). PKO
Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
pod numerem xxxxxxxxxxxxx/A (sprawdź: https://au.knf.gov.pl/Au_online/).
PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. posiada pełnomocnictwo do pośredniczenia przy zawieraniu i do zawierania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w imieniu i na rzecz PKO TU S.A. umów ubezpieczenia zaliczanych do grupy 16 Działu II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz
ubezpieczenia majątkowe, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
1) Grupa [16] – [Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych] - do wysokości 500 000 PLN.
12. TRYB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA GAP
Umowa ubezpieczenia GAP zawierana jest na podstawie wniosku Ubezpieczającego stanowiącego ofertę zawarcia umowy złożoną
Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Agenta, o którym mowa w pkt 10.
Ubezpieczyciel lub działający w jego imieniu dedykowany agent, tj. PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. akceptuje ofertę Ubezpieczającego,
potwierdzając zawarcie umowy ubezpieczenia GAP polisą.
13. OPODATKOWANIE ODSZKODOWAŃ
Sprawdź właściwe przepisy dotyczące zwolnień z opodatkowania odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

* opłata zgodna z taryfą operatora
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