ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ.
ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO

Karta Produktu
GRUPOWE UBEZPIECZENIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.
PROGRAM NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP)
Karta Produktu została przygotowana przez Ubezpieczającego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. na podstawie Rekomendacji U z dnia
24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Przeczytaj uważnie ten dokument, abyś wiedział jakie są cechy produktu, jakie korzyści daje Ci to ubezpieczenie oraz jakie obowiązki są z nim związane. Pamiętaj, że skorzystanie z ubezpieczenia jest dobrowolne.
CHARAKTER
UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie ryzyka Straty finansowej w związku z powstaniem Szkody Całkowitej w Pojeździe.

TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

UBEZPIECZAJĄCY

ProEkspert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

UBEZPIECZONY

Kredytobiorca

ROLA
GETIN NOBLE BANK S.A.

Agent ubezpieczeniowy wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11165368/A. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33 wykonuje
czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń, w tym na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.
Informacje o wpisie Banku do rejestru agentów Klient może sprawdzić poprzez złożenie wniosku do KNF lub poprzez
stronę internetową: https://au.knf.gov.pl/Au_online/.

PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU
Ryzyko zajścia w okresie odpowiedzialności Straty Finansowej w związku z powstaniem Szkody Całkowitej.
ZAKRES OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w jednym z następujących wariantów, zgodnie z wyborem klienta:
I - GAP Finansowy / II – GAP Fakturowy / III – GAP Indeksowy

WARUNKI
OBJĘCIA OCHRONĄ
UBEZPIECZENIOWĄ

Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Klient, który łącznie spełnia poniżej określone warunki:
1) ma miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce,
2) zawarł Umowę Kredytu,
3) Wiek Pojazdu w dniu złożenia Deklaracji Zgody nie przekracza 13 lat, a wraz z okresem na jaki zawarta jest Umowa
Kredytu nie przekracza 15 lat,
4) złożył podpisaną Deklarację Zgody,
5) Pojazd, posiada ubezpieczenia AC od całkowitego zniszczenia lub utraty w okresie odpowiedzialności.
Ubezpieczeniem mogą być objęte Pojazdy za wyjątkiem: taksówek bagażowych, innych pojazdów służących do odpłatnego
przewozu osób, motorowerów, pojazdów szynowych, pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych, pojazdów dla inwalidów,
pojazdów używanych w wyścigach lub rajdach oraz pojazdów o zmodyfikowanej konstrukcji odbiegającej od specyfikacji
podanej przez producenta.

WYŁĄCZENIA
I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI
TOWARZYSTWA
UBEZPIECZEŃ

Odpowiedzialność jest wyłączona, gdy Ubezpieczony nie otrzymał Odszkodowania AC/OC.
W sytuacji, gdy Odszkodowanie AC/OC podlega zwrotowi należy poinformować o tym Ubezpieczyciela. W takiej
sytuacji wypłacone przez Ubezpieczyciela odszkodowanie również podlega zwrotowi, a jeżeli nie zostało jeszcze
wypłacone, nie jest należne.

SUMA UBEZPIECZENIA

Suma Ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi 90.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że
dla Pojazdów, których Wiek w dniu wystąpienia Szkody Całkowitej przekracza 10 lat, suma ubezpieczenia wynosi
1.500,00 zł.

ODSZKODOWANIE

Odszkodowanie równe jest Stracie Finansowej, czyli w wariancie:
I - GAP Finansowy: różnica pomiędzy kwotą kredytu pozostającego do spłaty zgodnie z Harmonogramem na dzień wypłaty Odszkodowania AC/OC, a tym odszkodowaniem. W przypadku zakończenia Umowy Kredytu - 0,2% początkowej wartości Pojazdu, ale nie więcej niż 100 zł;
II - GAP Fakturowy: różnica pomiędzy Wartością Aktualną Pojazdu a wyższą z dwóch kwot: Odszkodowaniem AC/OC
lub Wartością Pojazdu;
III - GAP Indeksowy: 30% Wartości Pojazdu (pojazdy osobowe i ciężarowe o ładowności do 3,5 t i motocykle) albo 20%
Wartości Pojazdu (w przypadku pojazdów ciężarowych o ładowności pow. 3,5 t, ciągników rolniczych, kombajnów, wozów
asenizacyjnych, bankowozów, przyczep i naczep).

ZGŁOSZENIE
ROSZCZENIA

SKŁADKI I TERMINY
PŁATNOŚCI

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia / wniosek o wypłatę odszkodowania można dokonać drogą elektroniczną przez stronę
internetową Ubezpieczyciela, telefonicznie lub pisemnie.

1. Składka naliczana i opłacana jest jednorazowo za cały okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela wskazany w
Deklaracji Zgody.
2. Do zapłaty składki ubezpieczeniowej zobowiązany jest Ubezpieczający.
1.
2.

SKARGI I REKLAMACJE

Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Ubezpieczony, uprawniony z umowy ubezpieczenia mają prawo do składania reklamacji do Departamentu Obsługi
Reklamacji Ubezpieczyciela osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa:
a)
pisemnie na adres TU Europa S.A. (doręczona osobiście albo przesyłką pocztową na adres
TU Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław),),
b)
z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl – Centrum Obsługi
Klienta,
c)
w formie ustnej do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Ubezpieczyciela lub Biurze Regionalnym,
którego adres dostępny jest pod numerami infolinii Ubezpieczyciela: 801 500 300,
d)
telefonicznie pod numerami infolinii Ubezpieczyciela: 801 500 300.
Aktualne dane teleadresowe Ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl.

3.

4.
5.

6.

7.

Ubezpieczony, uprawniony z umowy ubezpieczenia mogą zwrócić się o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika
Finansowego, lub wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego
postępowania, w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami a
także korzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
Ubezpieczyciel na żądanie składającego reklamację potwierdza fakt jej złożenia pisemnie lub w inny uzgodniony z
nim sposób.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni licząc od dnia ich wpływu. W szczególnie skomplikowanych
przypadkach, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które muszą
zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin
rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni licząc od dnia jej wpływu.
Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej
może nastąpić na wyraźne życzenie składającego reklamację.
Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy według
przepisów o właściwości ogólnej bądź przed sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego, siedziby lub miejsca
zamieszkania Ubezpieczonego lub uprawnionego lub ich spadkobierców.

OKRES OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ

Okres odpowiedzialności rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia okresu ochrony w ramach ubezpieczenia AC jednak nie
wcześniej niż z dniem podpisania Deklaracji Zgody. Trwa on przez okres Umowy Kredytu powiększony o 26 dni jednak
nie dłużej niż 121 miesięcy (GAP Finansowy i GAP Indeksowy) oraz 61 miesięcy (GAP Fakturowy). Okres odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy się:
1) z upływem 26 dnia od dnia zakończenia Umowy Kredytu,
2) z dniem zbycia Pojazdu lub wystąpienia Szkody Całkowitej,
3) z dniem zakończenia ubezpieczenia AC, jeżeli nie jest kontynuowane,
4) z dniem, w którym zostało złożone oświadczenie woli o wystąpienia z ubezpieczenia,
w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze.

MOŻLIWOŚĆ
REZYGNACJI Z
UBEZPIECZENIA

Ubezpieczony może wystąpić z ubezpieczenia, składając oświadczenie w formie pisemnej. Oświadczenie to musi
zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby składającej i identyfikację umowy ubezpieczenia.

WARUNKI PROMOCYJNE

Nie dotyczy

DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE
Informujemy, że Warunki Ubezpieczenia oraz formularze dotyczące Grupowego ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. na wypadek Straty finansowej - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) znajdują się na stronie internetowej: www.pro-ekspert.pl.
Getin Noble Bank S.A., stosuje zasady określone w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej
przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych
z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich. Postępowanie przez Agenta zgodnie z dobrymi praktykami zapewnia między innymi rzetelną
i przejrzystą informację dotyczącą objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wysokie standardy obsługi.

Zastrzeżenia i informacje prawne dotyczące Karty Produktu:
1. Przedstawionych powyżej informacji nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia Deklaracji
Zgody.
2. Powyższy dokument nie stanowi wzorca umownego ani też nie jest integralną częścią Umowy ubezpieczenia.
3. Dokument jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą do podejmowania decyzji o złożeniu Deklaracji Zgody na
objęcie ubezpieczeniem. Decyzja o złożeniu Deklaracji Zgody na objęcie ubezpieczeniem powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z Warunkami Ubezpieczenia, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.

