Ubezpieczenie na wypadek straty finansowej GAP oraz Utraty pracy

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:
Cardif - Assurances Risques Divers SA Oddział w Polsce
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78
(dalej: „Ubezpieczyciel”)

Produkt:
Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Straty
Finansowej GAP o indeksie
TIML/IU/GAPMTE_LK_5_1.1/2021

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje na temat umowy ubezpieczenia dotyczące
BGZBNP/CASHCPI_3_1.2/2017, Pakiet Zielony.
produktu ubezpieczeniowego udostępnione są w treści Szczególnych Warunków Ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej
GAP o indeksie TIML/IU/GAPMTE_LK_5_1.1/2021.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie na wypadek straty finansowej, o którym mowa w grupie 16 działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 Strata finansowa GAP kwota stanowiąca różnicę między wartością
początkową pojazdu a wyższą z kwot:
a) odszkodowaniem AC/OC;
b) wartością rynkową pojazdu
z zastrzeżeniem, że Suma ubezpieczenia GAP wynosi:
- nie więcej niż 100.000 PLN,
- nie więcej niż 150.000 PLN, w przypadku, gdy przedmiotem
ubezpieczenia jest samochód marki Lexus, Toyota Highlander lub
Toyota Land Cruiser,
- nie mniej niż 1.000 PLN.
 Utrata pracy dla osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę, kontraktu menedżerskiego, stosunku służbowego – dzień
rozwiązania umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub stosunku
służbowego skutkujący uzyskaniem Statusu bezrobotnego lub Statusu
osoby poszukującej pracy;
Suma Ubezpieczenia:
 maksymalna wysokość Świadczenia równa jest 6 Rat leasingu, łącznie nie
więcej niż 30.000 PLN, pojedyncze Świadczenie nie może być wyższe
niż 5.000 PLN
albo
 18% Wartości początkowej Pojazdu, wypłaconej w formie
jednorazowego Świadczenia (jeśli Utrata pracy nastąpi w ciągu
pierwszych 12 miesięcy od Dnia rozpoczęcia Ochrony
ubezpieczeniowej), nie więcej niż:

20.000 PLN, gdy Wartość początkowa pojazdu jest niższa lub równa
120.000 PLN,

35.000 PLN, gdy Wartość początkowa pojazdu jest wyższa niż 120.000
PLN

 W przypadku, gdy w wyniku Szkody całkowitej Ubezpieczyciel AC/OC
wypłaci Odszkodowanie AC/OC niższe od Wartości początkowej Pojazdu
wówczas Suma ubezpieczenia z tytułu Szkody całkowitej jest równa Stracie
finansowej GAP MTE, z zastrzeżeniem, że suma Odszkodowania AC/OC
i Odszkodowania nie może wynieść więcej niż 100% Wartości początkowej
Pojazdu.



W przypadku gdy w wyniku Szkody całkowitej Ubezpieczyciel AC/OC
wypłaci Odszkodowanie AC/OC równe lub wyższe Wartości początkowej
Pojazdu wówczas Suma ubezpieczenia z tytułu utraty wartości Pojazdu
wskutek Szkody całkowitej wynosi 1.000 PLN.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?



Z tytułu Straty finansowej GAP MTE - na terytorium państw
członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz
państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Z tytułu Utraty pracy Ubezpieczony jest objęty Ochroną
ubezpieczeniową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.





Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Utraty pracy niezgodnej z definicją określoną w OWU (art. 1 ust
1 pkt 29);
Szkody, która nie została uznana przez ubezpieczyciela AC/OC,
Szkód powstałych w pojazdach nie objętych ubezpieczeniem
AC/OC.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W odniesieniu do Straty finansowej GAP:
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu umowy
ubezpieczenia, jeżeli szkoda całkowita powstała m.in. wskutek:
! winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa;
! kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub
środków
odurzających;
! działań wojennych, zamieszek lub aktów przemocy;
! działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego;
! udziału kierującego pojazdem w zawodach;
! kierowania pojazdem przez osobę nie posiadającą uprawnień;
!
wykorzystania pojazdu w przestępstwie;
!
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Szkody
całkowitej Pojazdu, w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel AC nie uznał
roszczenia z tytułu Ubezpieczenia AC Pojazdu, chyba, że roszczenie
zostanie prawomocnie zasądzone.
!
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Straty
finansowej, w przypadku gdy Szkoda całkowita zaszła w Pojeździe,
który został przeznaczony lub przystosowany jako: pojazd
specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, pojazd
uprzywilejowany, pojazd zabytkowy, autobus, taksówka, pojazd
wykorzystywany do odpłatnego przewozu osób lub mienia, pojazd
służący do przewozu przesyłek kurierskich, pojazd używany do
wynajmu, ciągnik rolniczy, motocykl, quad oraz pojazd
jednośladowy w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa
polskiego.
W odniesieniu do Utraty pracy:
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy zajście zdarzenia
nastąpiło w związku m.in. z:
!
rozwiązaniem przez Ubezpieczonego umowy o pracę, kontraktu
menedżerskiego lub stosunku służbowego, z wyłączeniem
rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w trybie art. 55 § 1 1
Kodeksu Pracy;
!
rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę, kontraktu
menedżerskiego lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia,
a także w wyniku przyczyn zawinionych przez Ubezpieczonego,
chyba, że rozwiązanie nastąpiło wskutek długotrwałej choroby;
!
rozwiązaniem umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub
stosunku służbowego z upływem okresu na jakie były zawarte;

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?


po zakwalifikowaniu szkody z ubezpieczenia AC/OC jako szkody całkowitej lub w przypadku zajścia Utraty pracy, Ubezpieczony lub użytkownik pojazdu
zobowiązany jest powiadomić o tym Ubezpieczyciela oraz dostarczyć wymagane dokumenty wskazane w SWU,

informowanie Ubezpieczyciela o zmianie swoich danych osobowych;

zapoznanie się z treścią dokumentacji ubezpieczeniowej i złożenie Deklaracji ubezpieczeniowej;
Ubezpieczający jest zobowiązany do udostępnienia Ubezpieczonym danych kontaktowych do Ubezpieczyciela w celu zgłoszenia roszczenia.
Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w odniesieniu do Ubezpieczonych
wskazanych przez Ubezpieczającego Ubezpieczycielowi i za których została opłacona składka. Składki ubezpieczeniowe za Ubezpieczonych, objętych ochroną
ubezpieczeniową w danym miesiącu, są przekazywane Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego za pośrednictwem Agenta w ciągu 7 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Agenta od Ubezpieczyciela Noty Księgowej, zawierającej informację o należnej składce. Wpłata należnej składki dokonywana będzie
przelewem na rachunek bankowy wskazany w Nocie Księgowej. Za datę płatności składki uważa się datę przelewu na rachunek bankowy Ubezpieczyciela.
Jeżeli ostatni dzień terminu płatności składki, o którym mowa powyżej przypada na dzień wolny od pracy, obowiązuje najbliższy dzień roboczy przypadający
po tej dacie.
Wysokość składki określa taryfa składek obowiązująca w Dniu zgłoszenia do ubezpieczenia.
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej Ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
1) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej tj. w dacie rejestracji pojazdu na Leasingodawcę,

jednak nie wcześniej niż Dzień przystąpienia do Umowy ubezpieczenia i trwa nie dłużej niż 84 miesiące, z zastrzeżeniem, że w przypadku Utraty
pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po 60 dniach od Dnia rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Straty finansowej 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 cesji Umowy leasingu konsumenckiego na inną osobę;
3) z dniem śmierci Leasingobiorcy;
4) w dniu wystąpienia Szkody całkowitej;
5) z dniem zbycia Pojazdu;
6) w dniu wypłaty Świadczenia z tytułu Utraty pracy, opisanego w art. 10 ust. 4 pkt 1) SWU;
7) w dniu wygaśnięcia Umowy leasingu konsumenckiego;
8) z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym Wiek Pojazdu osiągnie 10 lat;
9) z dniem w którym Pojazd zostanie przeznaczony lub przystosowany do użytkowania jako: pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych,
pojazd uprzywilejowany, pojazd zabytkowy, autobus, taksówka, pojazd wykorzystywany do odpłatnego przewozu osób lub rzeczy, pojazd
wykorzystywany do usług kurierskich, pojazd oddany do odpłatnego najmu lub dzierżawy przez podmiot trudniący się zawodowo oddawaniem
pojazdów w najem lub dzierżawę, ciągnik rolniczy, motocykl, quad, pojazd jednośladowy w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego;
10) w przypadkach określonych w art. 5 SWU,
w zależności, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.
Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Utraty pracy wygasa przed końcem Okresu ubezpieczenia w następujących przypadkach:
1) z upływem Okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem z innych przyczyn;
2) z dniem cesji Umowy leasingu konsumenckiego na inna osobę;
3) z dniem śmierci Leasingobiorcy;
4) w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył wiek uprawniający do otrzymania emerytury, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa;
5) w dniu wypłaty Świadczenia z tytułu Utraty pracy, opisanego w art. 10 ust. 4 pkt 1) SWU;
6) w dniu wystąpienia Szkody całkowitej;
7) w dniu wygaśnięcia Umowy leasingu konsumenckiego;
8) w przypadkach określonych w art. 5 SWU,
w zależności, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający, będący przedsiębiorcą może odstąpić od Umowy ubezpieczenia składając pisemne powiadomienie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Umowa ubezpieczenia może również ulec rozwiązaniu:
1)
w przypadku upływu okresu wypowiedzenia;
2)
za porozumieniem stron umowy,
3)
w innych przypadkach niezależnych od woli stron, np. w przypadku cofnięcia przez organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej.
Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym Ubezpieczony złożył Ubezpieczającemu
pisemne, pod rygorem nieważności, oświadczenie o rezygnacji.
Rezygnacja z ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia Składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał Ochrony
ubezpieczeniowej (zapłacona Składka nie podlega zwrotowi za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał Ochrony ubezpieczeniowej).

