
UBEZPIECZENIE STRATY FINANSOWEJ (GAP) 
 

 Ubezpieczony pojazd 
 

Obowiązkowa polisa Autocasco (AC) od szkody całkowitej i kradzieży 
 
Z wyłączeniem pojazdów będących: taksówką osobową lub bagażową bądź innym pojazdem 
używanym do odpłatnego przewozu osób lub towarów, pojazdem o masie powyżej 3,5 ton, pojazdem 
ratunkowym bądź specjalnym, pojazdem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
pojazdem wykorzystywanym w wyścigach lub rajdach, motocyklem, pojazdem zmodyfikowanym  
do tego stopnia, że jego budowa odbiega od specyfikacji dostarczonych przez producenta. 
 

 Zakres ubezpieczenia  

 
 

 Wysokość odszkodowania w zależności od okresu ochrony i wariantu ubezpieczenia  
 

Wariant ubezpieczenia 

Świadczenie ubezpieczeniowe – procent  
Wartości Rynkowej Finansowanego pojazdu 

Maksymalna wysokość 
odszkodowania – suma 

ubezpieczenia  I i II rok III rok IV rok 
V rok i 
później 

Pakiet GAP 15% 100 000 PLN 

Pakiet Super GAP 20% 25% 30% 35% 100 000 PLN 

Pakiet dla „Klientów 
flotowych” 

10% 100 000 PLN 

Pakiet Balonowy GAP 10% 100 000 PLN 

Dodatkowe 
świadczenie w ramach 
powyższych pakietów 

WYDATKI* opisane poniżej 

Wartość WYDATKÓW 
poniesionych przez jeden 
rok i w związku z jednym 

pojazdem 

 

*Zwrot WYDATKÓW poniesionych przez Klienta takich, jak: 
 

a) prowizja zapłacona do PSA Consumer Finance Polska lub PSA Finance Polska przez Klienta  
w celu uzyskania finansowania w odniesieniu do nowego pojazdu; 

b) składka należna za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu 
mechanicznego, ubezpieczenie autocasco (AC) oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) w odniesieniu do nowego pojazdu w finansowaniu PSA Consumer Finance 
Polska lub PSA Finance Polska, należna za okres 1 roku i tylko na 1 pojazd; 

c) koszty związane z rejestracją nowego finansowanego pojazdu do maksymalnej kwoty 400 PLN; 
d) koszt pierwszego tankowania nowego finansowanego pojazdu przy użyciu karty paliwowej  

do maksymalnej kwoty 300 PLN; 
możliwy tylko dla Klientów, którzy w przeciągu 6 miesięcy od wystąpienia szkoły całkowitej lub 
kradzieży zdecydują się na zakup nowego pojazdu w finansowaniu PSA Consumer Finance Polska 
lub PSA Finance Polska. 


