Ubezpieczenie DEFEND Gap Truck
Karta informacyjna produktu
Firma: DEFEND Insurance Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

Produkt: DEFEND Gap Truck

Informacje zawarte w tym dokumencie mają jedynie pomóc w zrozumieniu zasady działania niniejszego ubezpieczenia. Pełne
informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia oraz na Polisie.

Jakie to jest ubezpieczenie?
DEFEND Gap Truck to ubezpieczenie straty finansowej polegającej na utracie wartości pojazdu wskutek wystąpienia szkody
całkowitej lub kradzieży.

Co ubezpieczamy?

Co nie jest ubezpieczone?

Stratę finansową powstałą na skutek szkody
całkowitej lub kradzieży pojazdu.

Pojazdy wypożyczane zarobkowo lub
wykorzystywane do nauki jazdy.

DEFEND Gap Truck pokrywa różnicę pomiędzy
wartością początkową pojazdu a wartością
rynkową pojazdu według stanu na dzień
wystąpienia szkody całkowitej.

Pojazdy zmodyfikowane w sposób niezgodny ze
specyfikacją producenta.

Sposób ustalania wartości rynkowej pojazdu
na dzień zdarzenia wyliczany jest zgodnie z
zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia.

Pojazdy wyprodukowane na rynki spoza Europy.

Szkody powstałe w następstwie działań
zbrojnych.
Pojazdy wykorzystywane do rajdów w tym
rajdów terenowych typu „off-road”.

Dostępne warianty DEFEND Gap Truck:

Pojazdy wykorzystywane do transportu alkoholu,
wyrobów tytoniowych, metali szlachetnych,
kamieni szlachetnych.

•

Pojazdy specjalne, w tym przeznaczone do
transportu materiałów niebezpiecznych.

DEFEND Gap Truck MAX
o

•

DEFEND Gap Truck Max AC
o

•

Ochrona do wartości z polisy AutoCasco

DEFEND Gap Truck LEASE
o

•

Ochrona do ceny zakupu pojazdu

Ochrona zobowiązania finansowego

DEFEND Gap Truck INDEX
o

Ochrona w ograniczonym zakresie

Czy są ograniczenia w zakresie
ochrony?
Szkody nie będą uznawane, jeśli:
Ubezpieczyciel AC lub OC sprawcy nie uznał
roszczenia z tytułu ubezpieczenia pojazdu.
Pojazdem kierowała osoba będącą pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Pojazdem kierowała osoba nieposiadająca
uprawnień do jego prowadzenia.

Jaki jest zakres terytorialny ochrony?
Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe na terenie wszystkich państw Europy z wyłączeniem Rosji.

Jakie są moje obowiązki wynikające z umowy?
• Należy przestrzegać właściwych przepisów prawa w zakresie zminimalizowania ryzyka zaistnienia szkody całkowitej
a w przypadku, gdy dojdzie do szkody, należy podjąć wszelkie kroki mające na celu złagodzenie jej skutków oraz
zapobieżenie powiększeniu się rozmiarów szkody.
• Należy informować Ubezpieczyciela o zmianie swoich danych osobowych / adresowych.
Obowiązki przy wystąpieniu szkody
• Należy zgłosić szkodę w terminie 7 dni od uzyskania informacji o możliwości zapadnięcia decyzji o wypłacie
odszkodowania za szkodę całkowitą z polisy AutoCasco.
• Należy dostarczyć kompletną dokumentację i złożyć ewentualne wyjaśnienia niezbędne do przeprowadzenia procesu
likwidacji szkody.
• Należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w warunkach ubezpieczenia.

Kiedy i jak trzeba zapłacić składkę?
Jeśli umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej, składka jest płatna jednorazowo za cały okres ubezpieczenia. Przy
zawieraniu umowy istnieje możliwość ustalenia ratalnej płatności składki.

Kiedy zaczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Rozpoczęcie ubezpieczenia:
•

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia, jako data rozpoczęcia
ubezpieczenia – w sytuacji, gdy składka ubezpieczeniowa została uregulowana zgodnie z postanowieniami umowy.

Zakończenie ubezpieczenia:
•

Umowa wygasa w dacie określonej w umowie ubezpieczenia, jako data zakończenia ubezpieczenia.

•

Umowa wygasa w przypadkach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym.

•

Umowa wygasa w przypadkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w tym w przypadku zmiany
właściciela pojazdu.

Jak można odstąpić od umowy / rozwiązać umowę?
Odstąpienie od umowy jest możliwe w terminie 30 dni (a w przypadku, gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – 7 dni)
od daty zawarcia umowy, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Po upływie tego terminu rozwiązanie może
nastąpić z przyczyn określonych w umowie ubezpieczenia.

