
ZABEZPIECZ SWOJE AUTO
PRZED UTRATĄ WARTOŚCI
Ubezpieczenie wartości fakturowej (GAP)

Materiał nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 K.C. oraz innych właściwych przepisów prawnych. „Ubezpieczenie War-
tości Fakturowej” jest nazwą wykorzystywaną na potrzeby komunikacji marketingowej.Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubez-
pieczenia pełna nazwa produktu to „Ubezpieczenie leasingobiorców na wypadek straty finansowej GAP RTI”/ „Ubezpieczenie 
kredytobiorców na wypadek straty finansowej GAP RTI”. Szczegółowe informacje dotyczące Ubezpieczenia można znaleźć  
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub Karcie Produktu, które dos tępne są u Dilerów Toyoty i Lexusa.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ 
NASZE UBEZPIECZENIE?
Odszkodowanie działa nawet w pierwszym roku od zakupu pojazdu,  
kiedy Twoje ubezpieczenie AC gwarantuje zwrot fakturowej wartości auta.

AŻ DO 5 LAT GWARANCJI
Tylko u nas masz gwarancję odzyskania  
wartości fakturowej pojazdu aż przez 5 lat.

DO 3 000 ZŁ
DODATKOWEGO ODSZKODOWANIA
W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży, finansując zakup kolejnej Toyoty  
lub Lexusa, wypłacimy Ci dodatkowe środki w kwocie do 3 000 zł, pozwalające  
na opłacenie wszelkich kosztów związanych z nabyciem pojazdu, takich jak 
ubezpieczenie komunikacyjne czy też pierwsze tankowanie. 



Ubezpieczenie Wartości Fakturowej (GAP)  
to zabezpieczenie finansowe w przypadku szkody 
całkowitej lub kradzieży auta. 

Gwarantuje Ci dopłatę odszkodowania do wartości 
fakturowej pojazdu z dnia jego zakupu.

CZYM JEST UBEZPIECZENIE WARTOŚCI FAKTUROWEJ?

W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży ubezpieczenie gwarantuje dopłatę 
odszkodowania do wartości fakturowej pojazdu z dnia jego zakupu.

DODATKOWE KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA:

• Zabezpieczenie spłaty pozostałych zobowiązań z umowy leasingu/kredytu

• Możliwość przeznaczenia środków  z odszkodowania na zakup nowego auta

•  Dodatkowe środki do 3000 zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem kolejnego 
pojazdu (np. składki za ubezpieczenie komunikacyjne czy kosztu  
pierwszego tankowania)

ZADBAJ O OCHRONĘ
FINANSOWĄ TWOJEJ FIRMY

ZABEZPIECZ SWOJE AUTO 
PRZED UTRATĄ WARTOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE
Zabezpieczenie spłaty 100% zobowiązań  
z umowy leasingu lub kredytu.

PEŁEN KOMFORT
Możliwość przeznaczenia środków z odszkodowania  
na dowolny cel, np. na zakup nowego samochodu  
o tej samej lub wyższej wartości.

5 LAT GWARANCJI
Nawet 5 lat na odzyskanie 100% wartości pojazdu.

DODATKOWE ŚRODKI
Do 3000 zł dodatkowych środków na zakup  
kolejnej Toyoty lub Lexusa.


