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KARTA PRODUKTU MA ZA ZADANIE PRZEDSTAWIĆ KLUCZOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU.
JEST TO MATERIAŁ INFORMACYJNY. TERMINY PISANE WIELKĄ LITERĄ MAJĄ ZNACZENIE NADANE IM W OWU.
Karta Produktu nie jest integralną częścią Umowy ubezpieczenia oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Decyzję o
zawarciu Umowy ubezpieczenia należy podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z OWU, w których znajdują się szczegółowe informacje
o ubezpieczeniu oraz definicje użytych pojęć.

UBEZPIECZYCIEL

ROLA BANKU

Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy
ul. Grzybowskiej 78,, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS 0000026002. Kapitał zakładowy zagranicznego zakładu ubezpieczeń Cardif- Assurances
Risques Divers Societe Anonyme S.A. wg prawa francuskiego, który oddział utworzył, wynosi 21 602 240
euro i jest w pełni opłacony. NIP 526-25-57-344
Agent przedsiębiorca wykonujący czynności agencyjne na podstawie umowy agencyjnej zawartej
z Ubezpieczycielem w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, wpisany do rejestru agentów
ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

UBEZPIECZAJĄCY

Kredytobiorca, który zawarł Umowę ubezpieczenia, zobowiązany do opłacenia składki.

UBEZPIECZONY

Ubezpieczający, będący użytkownikiem Pojazdu zgłoszonego do ubezpieczenia, objęty Ochroną
ubezpieczeniową na podstawie OWU, wskazany we Wnioskopolisie.

PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

ZAKRES OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ

• Strata finansowa GAP MTE - strata finansowa poniesiona przez Ubezpieczonego, polegająca na utracie
wartości Pojazdu wskutek wystąpienia Szkody całkowitej, odpowiadająca kwocie stanowiącej 20%
niższej z kwot:
- Odszkodowania AC/OC,
- Wartości rynkowej pojazdu,
z zastrzeżeniem, że Strata finansowa GAP wynosi:
• nie więcej niż 60.000 PLN,
• nie mniej niż 3.000 PLN.
• Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za stratę finansową powstałą w następstwie zdarzenia
zaistniałego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz państw należących
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do wysokości Straty finansowej GAP.

WARUNKI
ZAWARCIA UMOWY
UBEZPIECZENIA

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta z Kredytobiorcą, który:
• złożył oświadczenie o treści zgodnej z treścią Wnioskopolisy,
• zawarł z Kredytodawcą Umowę kredytu.
Do ubezpieczenia może zostać zgłoszony Pojazd, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
• Wartość początkowa pojazdu nie przekracza 300 000 PLN;
• objęty jest Ubezpieczeniem OC i Ubezpieczeniem AC;
• Wiek pojazdu w Dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia nie przekracza 10 12 latmiesięcy.
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OKRES OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ

ODSTĄPIENIE,
WYPOWIEDZENIE
UMOWY UBEZPIECZENIA

SKŁADKI
I TERMINY
PŁATNOŚCI

SUMA
UBEZPIECZENIA

Okres ubezpieczenia trwa, maksymalnie 96 miesięcy.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa w najwcześniejszej z poniższych dat:
• z upływem Okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem z
innych przyczyn;
• z dniem rozwiązania Umowy kredytu;
• z dniem wystąpienia Szkody całkowitej w odniesieniu do Straty finansowej GAP;
• z dniem przeniesienia własności Pojazdu, chyba że przeniesienie własności Pojazdu następuje łącznie z
przekazaniem nabywcy Pojazdu praw wynikających z zawartej Umowy ubezpieczenia;
• z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym wiek pojazdu osiągnie 10 8 lat;
• 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, 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,
• w przypadkach określonych w art 5 OWU.
• Ubezpieczający może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od Dnia zawarcia Umowy
ubezpieczenia składając Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie, w przypadku gdy Ubezpieczający
jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia. Odstąpienie uznaje się za
skuteczne z dniem, w którym Ubezpieczyciel je otrzymał.
• Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w każdym czasie trwania Okresu
ubezpieczenia składając Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie. Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia
na skutek jej wypowiedzenia następuje w dniu, w którym Ubezpieczający złożył Ubezpieczycielowi
pisemne wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia.
• Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem
Agenta jest równoznaczne z otrzymaniem tego oświadczenia przez Ubezpieczyciela.
• Odstąpienie, wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał Ochrony ubezpieczeniowej.
• Wysokość składki ustala się według taryfy składek obowiązujących w Dniu zawarcia Umowy
ubezpieczenia.
• Wysokość składki wskazana jest we Wnioskopolisie i jest uzależniona od Wartości początkowej pojazdu,
Wieku pojazdu oraz długości trwania Okresu ubezpieczenia.
• Składka płatna jest przez Ubezpieczającego jednorazowo za pośrednictwem Agenta za cały Okres
ubezpieczenia przed Dniem rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej.
• Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej Ochrony ubezpieczeniowej.
• 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.
• 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 3.000 PLN.
• W przypadku gdy w wyniku Szkody całkowitej Ubezpieczyciel AC/OC wypłaci Odszkodowanie AC/OC
równe lub wyższe Wartości początkowej pojazdu, a Ubezpieczony przed upływem 90 dni,
licząc od dnia Szkody całkowitej, zawrze z Kredytodawcą nową Umowę kredytu, Suma ubezpieczenia, o
której mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 OWU ulega powiększeniu o wysokości kosztów faktycznie poniesionych
przez Ubezpieczonego przy zawarciu nowej umowy kredytu z Kredytodawcą na zakup nowego pojazdu,
obejmujących:
- prowizję za zawarcie nowej Umowy kredytu,
- składkę za Ubezpieczenie OC/AC nowego pojazdu,
- opłatę rejestracyjną nowego pojazdu,
- koszt pierwszego tankowania nowego pojazdu,
jednak łącznie nie więcej niż 10% Wartości początkowej w odniesieniu do Pojazdu który uległ Szkodzie
całkowitej i nie więcej niż 3.000 PLN.
• Suma ubezpieczenia jest wartością brutto.
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Odszkodowanie równe jest Stracie finansowej GAP i wynosi:
ODSZKODOWANIE
I ZASADY USTALANIA JEGO • nie więcej iż 60.000 PLN,
WYSOKOŚCI
• nie mniej niż 3.000 PLN.

WŁĄCZENIA I
OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI
TOWARZYSTWA
UBEZPIECZEŃ

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA

ZASADY I TRYB
ZGŁASZANIA
REKLAMACJI ORAZ
ICH ROZPATRYWANIE

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Straty finansowej, w przypadku gdy Szkoda całkowita
powstała w następstwie:
• winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje
we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność;
• kierowania Pojazdem przez osobę będącą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, leków nie
przepisanych przez lekarza lub stosowanych niezgodnie z zaleceniami lekarza (jeśli
w konsekwencji zażycia wspomnianych leków doszło do szkody całkowitej);
• działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek lub aktów przemocy;
• działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania laserowego lub pola
magnetycznego i elektromagnetycznego;
• udziału kierującego Pojazdem w zawodach, jako profesjonalny kierowca Pojazdu, amator lub
organizator, udziału w rajdach terenowych typu „off-road”;
• kierowania pojazdem przez osobę nie posiadającą uprawnień do kierowania pojazdem, obowiązujących
w kraju, w którym doszło do Szkody całkowitej Pojazdu;
• wykorzystania Pojazdu przez Ubezpieczonego lub za jego zgodą w przestępstwie.
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 , pojazd służącego do przewozu przesyłek kurierskich,
pojazd oddany do odpłatnego najmu lub dzierżawy przez podmiot trudniący się zawodowo oddawaniem
pojazdów w najem lub dzierżawę, ciągnik rolniczy, motocykl, quad oraz pojazd jednośladowy w rozumieniu
odpowiednich przepisów prawa polskiego;
• Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Straty finansowej GAP MTE, w sytuacji gdy
Ubezpieczyciel AC nie uznał roszczenia z tytułu Ubezpieczenia AC Pojazdu, chyba że roszczenie zostanie
prawomocnie zasądzone.
Po powzięciu informacji o zakwalifikowaniu przez Ubezpieczyciela AC/OC szkody z Ubezpieczenia AC/OC
jako Szkody całkowitej, Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
Ubezpieczyciela:
• wypełniając elektroniczny wniosek na stronie: www.cardif.pl lub
• wysyłając zawiadomienie na adres: roszczenia@cardif.pl lub
• pisemnie lub osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem Agenta
oraz załączyć dokumenty wskazane w OWU.
• Reklamacje mogą być składane pisemnie w siedzibie Ubezpieczyciela przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844
Warszawa, przesyłką pocztową, telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie
internetowej www.cardif.pl., e-mailem pod adresem: reklamacje@cardif.pl lub za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.cardif.pl
• Ubezpieczyciel udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub na trwałym nośniku
informacji w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w terminie 30 dni od
dnia otrzymania reklamacji w formie oraz w miejscu wskazanym w ust. powyżej. Na żądanie osoby
składającej reklamację Ubezpieczyciel może udzielić odpowiedzi, o której mowa w zdaniu poprzednim,
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
• W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji
i udzielenie odpowiedzi w 30 dniowym terminie, o którym mowa powyżej, Ubezpieczyciel wyjaśnia
przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności od ustalenia których zależy rozpatrzenie reklamacji, a
także określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
• Osobie fizycznej składającej reklamację przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie
reklamacji do Rzecznika Finansowego lub wniesienia reklamacji do Miejskich lub Powiatowych
Rzeczników Konsumentów.
• Informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji udostępnianie są za pośrednictwem
strony internetowej www.cardif.pl oraz w siedzibie Ubezpieczyciela.

PODMIOT UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA
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Ubezpieczony (lub inny podmiot, na rzecz którego Ubezpieczony przeniósł prawo otrzymania Odszkodowania, wskazany we
Wnioskopolisie lub innym dokumencie), uprawniony do otrzymania Odszkodowania.

SĄD WŁAŚCIWY I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
• W sprawach nieuregulowanych OWU, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu
Cywilnego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
• Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego
z Umowy Ubezpieczenia albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy
uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia.
• Podmiotem właściwym dla Ubezpieczyciela do prowadzenia postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich w
rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy
(www.rf.gov.pl).

Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000026002. Kapitał zakładowy zagranicznego zakładu ubezpieczeń Cardif - Assurances Risques Divers Societe Anonyme S.A. wg prawa
francuskiego, który oddział utworzył, wynosi 21 602 240 euro i jest w pełni opłacony. NIP 526-25-57-344
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