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BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
KRS 11036, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525-21-66-530, Kapitał zakładowy: 61.500.000,00 zł – opłacony w całości
ul. Rydygiera 21A, 01-793 Warszawa
tel.: (+48 22) 544 14 70–71, faks: (+48 22) 544 14 74

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają 
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez BENEFIA 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą 
w Warszawie, zwane dalej Towarzystwem, w ramach których Towarzy-
stwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w przypadku straty finansowej 
na ubezpieczonym pojeździe, wynikającej z utraty pojazdu albo całko-
witego zniszczenia pojazdu.
2. Przedmiotowe OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych przez Towarzystwo z osobami fizycznymi, osobami praw-
nymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości 
prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczającymi.
3. Wprowadzenie do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych 
lub odmiennych niż przyjęte w niniejszych OWU, pod rygorem nieważ-
ności, wymaga formy pisemnej.
4. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, jakie w związku z zawartą 
umową ubezpieczenia składane są przez Strony tej umowy, powinny być 
dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 2
1. Umowa ubezpieczenia GAP zwana dalej umową GAP może zostać 
zawarta na cudzy rachunek. W przypadku zawarcia takiej umowy GAP 
zarzuty, które mają wpływ na odpowiedzialność Towarzystwa może, 
ono podnieść przeciwko Ubezpieczonemu.
2. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę GAP na cudzy rachunek zo-
bowiązany jest on poinformować Ubezpieczonego o treści zawartej 
umowy. Ubezpieczony może żądać również od Towarzystwa informacji 
o postanowieniach zawartej umowy GAP oraz ogólnych warunkach 
ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków 
Ubezpieczonego.

DEFINICJE
§ 3
1. Użyte w niniejszych OWU określenia oznaczają (definicje w porządku 
alfabetycznym):
1) Administrator – jednostka organizacyjna wskazana przez Towarzy-
stwo do obsługi umów GAP;
2) Data szkody całkowitej – data zdarzenia w wyniku, którego ubez-
pieczyciel AC/OC wypłacił odszkodowanie z ubezpieczenia AC albo 
ubezpieczenia OC za szkodę całkowitą albo kradzież pojazdu;
3) Data zgłoszenia szkody GAP – dzień, w którym Ubezpieczający 
doręczył Towarzystwu prawidłowo wypełniony i podpisany formularz 
zgłoszenia szkody i wszystkie dokumenty wymienione w § 11 ust. 6;
4) Dokumenty pojazdu – wszelkie dokumenty, dotyczące pojazdu, 
a w szczególności: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, faktura zakupu 
pojazdu itp.;
5) Kierowca – właściciel lub każda osoba upoważniona przez właściciela 
pojazdu do użytkowania pojazdu, pod warunkiem, że osoba ta posiada 
ważne uprawnienia do kierowania pojazdem na podstawie przepisów 
prawa obowiązującego w kraju, w którym doszło do zdarzenia objętego 
ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU;
6) Utrata pojazdu – czyn zabroniony, któremu kodeks karny nadaje 
następujące cechy:
a) kradzieży pojazdu (określonej w art. 278 k.k.);
b) kradzieży z włamaniem (określonej w art. 279 k.k.);

c) kradzieży z użyciem przemocy (określonej w art. 280 k.k. jako 
rozbój);
d) zaboru w celu krótkotrwałego użycia (określonego w art. 289 k.k.); 
w wyniku którego, na podstawie podpisanego przez Ubezpieczonego 
oświadczenia, nastąpiło przekazanie prawa własności pojazdu na rzecz 
Ubezpieczyciela AC i po przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym 
zostało wypłacone odszkodowanie przez Ubezpieczyciela AC. Wypłacenie 
odszkodowania za szkodę polegającą na kradzieży pojazdu określoną w pkt 
a) – d) oznacza wykorzystanie ochrony ubezpieczeniowej w całości;
7) Odszkodowanie AC – kwota odszkodowania wypłacona z ubez-
pieczenia AC za szkodę całkowitą albo utratę pojazdu; 
8) Odszkodowanie – kwota, wyrażona w PLN, którą Towarzystwo 
jest zobowiązane wypłacić w razie zaistnienia zdarzenia określonego 
umową GAP;
9) Okres eksploatacji pojazdu – okres przyjęty do celów zawarcia 
umowy GAP, liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu do pierwszego 
dnia obowiązywania umowy GAP. Jeżeli pierwsza rejestracja pojazdu nie 
nastąpiła w roku produkcji pojazdu, to wiek pojazdu liczony jest od dnia 
31 grudnia roku, w którym pojazd został wyprodukowany;
10) Pojazd – środek transportu lądowego o dopuszczalnej masie całko-
witej do 3,5 tony, przeznaczony do poruszania się po drodze publicznej 
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zarejestrowany na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej albo innego państwa Unii Europejskiej; 
11) Strata finansowa – kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością 
fakturową pojazdu, a wyższą z kwot:
a) odszkodowaniem z ubezpieczenia AC z tytułu szkody całkowitej na 
pojeździe albo z tytułu utraty pojazdu przed pomniejszeniem go o udział 
własny w szkodzie albo odszkodowaniem wypłaconym z ubezpieczenia 
OC z tytułu szkody całkowitej;
b) aktualną na dzień zaistnienia szkody całkowitej albo utraty pojazdu, 
wartością pojazdu wynikającą z notowań zawartych w katalogu INFO 
EKSPERT – Informator Rynkowy;
Za składnik straty finansowej nie uznaje się udziału własnego w szkodzie 
określonego w ubezpieczeniu AC i potrącanego z ubezpieczenia AC.
12) Suma ubezpieczenia – wyrażona w PLN kwota równa stracie 
finansowej. Górną granicą odpowiedzialności Towarzystwa z umowy 
GAP jest kwota 45.000,00 zł;
13) Szkoda całkowita – szkoda powstała w wyniku zdarzenia powo-
dującego całkowite zniszczenie pojazdu, uniemożliwiające dalsze jego 
użytkowanie, w wyniku którego:
a) nastąpiło przekazanie praw własności do pojazdu na rzecz Ubezpie-
czyciela AC/OC i wypłata odszkodowania za zniszczony pojazd,
albo
b) Ubezpieczyciel AC/OC wypłacił odszkodowanie wyliczone jako róż-
nica pomiędzy wartością pojazdu, a wartością pozostałości po szkodzie 
całkowitej.
Wypłata odszkodowania za szkodę całkowitą oznacza wykorzystanie 
ochrony ubezpieczeniowej w całości z umowy GAP;
14) Ubezpieczyciel AC – Ubezpieczyciel posiadający zezwolenie właś-
ciwych instytucji w Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa Unii 
Europejskiej (UE) do zawierania umów ubezpieczenia na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, z którym zostało zawarte ubezpieczenie AC;
15) Ubezpieczenie AC – umowa ubezpieczenia zawarta z Ubezpie-
czycielem AC obejmująca swoim zakresem ochrony, ryzyko szkody 
całkowitej i ryzyko utraty pojazdu ubezpieczonego umową GAP;
16) Ubezpieczyciel OC – Ubezpieczyciel posiadający zezwolenie właś-
ciwych instytucji w Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa UE do 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
od straty finansowej na pojeździe poniesionej z powodu utraty pojazdu lub całkowitego zniszczenia 
pojazdu (GAP)
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zawierania umów ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
z którym zostało zawarte ubezpieczenie OC;
17) Ubezpieczenie OC – umowa obowiązkowego ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, z której 
wypłacono odszkodowanie za szkodę całkowitą na pojeździe ubezpie-
czonym umową GAP;
18)  Ubezpieczony – każdoczesny właściciel pojazdu w czasie trwania 
umowy GAP zawartej na podstawie niniejszych OWU;
19)  Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę 
GAP i zobowiązana do opłacenia składki;
20) Udział własny – wyrażona w PLN kwota, o którą pomniejszane 
jest odszkodowanie w ubezpieczeniu AC;
21) Wartość fakturowa pojazdu – w przypadku pojazdów fabrycznie 
nowych przyjęta do celów umowy GAP wartość pojazdu wynikająca 
z faktury zakupu pojazdu. W przypadku pojazdów nie nowych fabrycznie 
wartość pojazdu wynikająca z faktury zakupu nie wyższa jednak niż 
105% wartości pojazdu ustalonej na podstawie notowań rynkowych, 
zawartych w katalogu INFO EKSPERT – Informator Rynkowy (aktual-
nym na dzień zakupu pojazdu, zgodnie z fakturą). W przypadku, gdy 
właściciel pojazdu jest uprawniony do odliczenia podatku VAT przy 
nabyciu pojazdu, do ubezpieczenia przyjmuje się wartość fakturową 
netto (bez podatku VAT);
22) Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia – dokument okre-
ślony przez Towarzystwo stanowiący integralną część umowy GAP, 
w którym właściciel pojazdu lub osoba zawierająca umowę GAP na jego 
rachunek, zobowiązani są do podania danych, niezbędnych do oceny 
ryzyka i ustalenia warunków zawarcia umowy GAP.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 4
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko poniesienia przez Ubezpie-
czonego straty finansowej na ubezpieczonym pojeździe, polegającej na 
utracie wartości ubezpieczonego pojazdu z powodu szkody całkowitej 
na pojeździe albo utraty pojazdu stanowiącej różnicę pomiędzy wartością 
fakturową pojazdu a:
1) kwotą odszkodowania za szkodę całkowitą albo za utratę pojaz-
du wypłaconego z ubezpieczenia AC przez Ubezpieczyciela AC albo 
kwotą odszkodowania za szkodę całkowitą na pojeździe, wypłaconego 
z ubezpieczenia OC przez Ubezpieczyciela OC;
2) aktualną na dzień utraty pojazdu albo szkody całkowitej na pojeździe 
wartością pojazdu, ustaloną w oparciu o INFO EKSPERT – Informator 
Rynkowy. 
2. Do ustalenia wysokości straty, o której mowa w ust.1 przyjmuje się 
zawsze wartość wyższą z określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Na podstawie niniejszych OWU Towarzystwo obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową następujące rodzaje pojazdów:
1) osobowe;
2) ciężarowe w nadwoziu pojazdów osobowych;
3) ciężarowo-osobowe;
4) ciężarowe,
o ile dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie jest większa niż 3,5 
tony.
4. Ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy GAP objęte są po-
jazdy spełniające w dniu zawierania umowy GAP łącznie następujące 
warunki:
1) okres eksploatacji pojazdu jest nie dłuższy niż 36 miesięcy;
2) wartość fakturowa pojazdu jest nie większa niż 260.000,00 PLN;
3) pojazd ubezpieczony jest ubezpieczeniem AC w zakresie obejmującym 
utratę pojazdu i szkodę całkowitą na pojeździe;
4) pojazd nabyty został na podstawie faktury u przedsiębiorcy trudnią-
cego się obrotem pojazdami mechanicznymi;

5) od dnia zakupu pojazdu przez Ubezpieczonego do dnia zawarcia 
umowy GAP minęło nie więcej niż 30 dni. Za dzień zakupu pojazdu 
przyjmuje się datę wystawienia faktury sprzedaży pojazdu;
6) pojazd posiada ważne badanie techniczne.

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 5
1. Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający 
lub osoba, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym wyrządzili szkodę umyślnie. Jeśli szkoda powstała wskutek 
rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, Towarzystwo jest wolne od 
odpowiedzialności chyba, że zapłata odszkodowania odpowiada w danych 
okolicznościach względom słuszności.
2. W razie zawarcia umowy GAP na cudzy rachunek zasady określone 
w ust. 1 stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. 
3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności: 
1) gdy pojazd w chwili zdarzenia, w wyniku którego wystąpiła utra-
ta pojazdu albo szkoda całkowita na pojeździe nie posiadał ważnego 
ubezpieczenia AC, chyba że odszkodowanie za szkodę całkowitą na 
pojeździe wypłacił Ubezpieczyciel OC z ubezpieczenia OC; 
2) gdy roszczenie z tytułu ubezpieczenia AC/OC nie zostało uznane 
przez Ubezpieczyciela AC albo Ubezpieczyciela OC;
3) za szkody zaistniałe przed datą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia 
lub gdy składka za zawarte ubezpieczenie nie została opłacona w całości 
i w terminie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 9 ust. 2; 
4) za wszelkiego rodzaju straty pośrednie, utratę zysków oraz straty 
powstałe na skutek braku możliwości użytkowania pojazdu. 
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w pojazdach:
1) wykorzystywanych do udziału w rajdach, wyścigach, konkursach 
i związanych z nimi treningach, jazdach testowych, próbnych;
2) wykorzystywanych jako rekwizyt;
3) wynajmowanych zarobkowo przez osoby prowadzące wypożyczalnie 
pojazdów;
4) wykorzystywanych do nauki jazdy;
5) wykorzystywanych do zarobkowego przewozu osób (TAXI, przewóz 
osób na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej);
6) eksploatowanych jako ambulanse, karawany, a także należących do: 
policji, wojska, straży pożarnej, straży granicznej lub innych państwowych 
służb specjalnych. 

UMOWA UBEZPIECZENIA
§ 6
1. Umowę GAP zawiera się na pisemny wniosek Ubezpieczającego, 
po należytym wypełnieniu formularza wniosku, dostarczonego przez 
Towarzystwo. Wniosek stanowi integralną część umowy GAP.
2. Umowę GAP zawiera się na czas określony – okres 36 miesięcy.
3. Zawarcie umowy GAP, Towarzystwo potwierdza dokumentem ubez-
pieczenia.
4. Umowę GAP uważa się za zawartą z chwilą doręczenia dokumentu 
ubezpieczenia Ubezpieczającemu;
5. W razie zbycia pojazdu, prawa i obowiązki wynikające z umowy 
GAP przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca pojazdu w rozumieniu 
umowy GAP staje się Ubezpieczonym.
6. Nabywca pojazdu zobowiązany jest w ciągu 30 dni od dnia nabycia 
pojazdu do poinformowania Towarzystwa o tym fakcie. 

SUMA UBEZPIECZENIA 
§ 7
1. Określona w umowie GAP suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie 
45.000,00 PLN.
2.  Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności To-
warzystwa.
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SKŁADKA
§ 8
1. Z chwilą zawarcia umowy GAP, Towarzystwu przysługuje składka 
z tego tytułu.
2. Składka ustalana jest za czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa 
według taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy GAP.
3. Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo w terminie wska-
zanym w dokumencie ubezpieczenia za cały okres ubezpieczenia.
4. Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający.
5. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje 
Ubezpieczającemu. Zwrot składki dokonywany jest na pisemny wniosek 
Ubezpieczającego.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 9
1. Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności za szkodę jest:
1) wystąpienie szkody całkowitej na pojeździe albo utrata pojazdu 
w okresie obowiązywania umowy GAP;
2) udokumentowanie dokonania wypłaty odszkodowania za kradzież 
całego pojazdu, przez Ubezpieczyciela AC albo za szkodę całkowitą 
przez Ubezpieczyciela AC albo Ubezpieczyciela OC.
2. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia następnego 
po zapłaceniu całej kwoty składki, chyba że Strony umówiły się inaczej. 
Odpowiedzialność Towarzystwa w żadnym wypadku nie rozpoczyna się 
wcześniej niż okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela AC, określony 
w ubezpieczeniu AC.
3. Nieopłacenie składki w terminie określonym w dokumencie ubezpie-
czenia, powoduje ustanie odpowiedzialności Towarzystwa po wezwaniu 
Ubezpieczającego do zapłaty, jeśli zapłata nie została dokonana w terminie 
7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku braku wezwania do 
zapłaty składki odpowiedzialność Towarzystwa nie ustaje i przysługuje 
mu składka za cały okres ubezpieczenia.
4. Ochrona ubezpieczeniowa ustaje także z chwilą wypłaty odszkodo-
wania. Wypłata odszkodowania jest równoznaczna z wykorzystaniem 
ochrony ubezpieczeniowej.
5. Jeżeli umowa zawarta została na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni, 
a w przypadku gdy Ubezpieczający jest Przedsiębiorcą, w terminie 
7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia 
Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim 
Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
6. Odpowiedzialność Towarzystwa wygasa z chwilą rozwiązania umo-
wy GAP lub z chwilą ustania ochrony ubezpieczeniowej. Umowa GAP 
ulega rozwiązaniu:
1) w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako koniec okresu 
ubezpieczenia;
2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpiecza-
jącego;
3) z dniem zbycia pojazdu z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 5;
4) z chwilą wypłaty odszkodowania.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO
§ 10
1. Przed zawarciem umowy GAP Ubezpieczający obowiązany jest po-
dać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności, o 
które został poproszony podczas składania wniosku o zawarcie umowy 
GAP. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę GAP przez przedstawicie-
la, powyższy obowiązek ciąży na przedstawicielu i obejmuje ponadto 
okoliczności jemu znane.
2. Przed zawarciem umowy GAP, Ubezpieczający zobowiązany jest 
okazać następujące dokumenty:
1) oryginał faktury zakupu pojazdu;

2) dowód rejestracyjny;
3) dokument ważnego ubezpieczenia AC.
3. W czasie trwania umowy GAP, do obowiązków Ubezpieczającego 
lub przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1 należy niezwłoczne in-
formowanie Towarzystwa o:
1) zmianie adresu, zmianie adresu siedziby;
2) zbyciu lub wyrejestrowaniu pojazdu;
3) zmianie wszystkich innych okoliczności, o których mowa w ust. 1.
4. Jeżeli umowa GAP została zawarta na cudzy rachunek obowiązki, 
o których mowa w ust. 1 i 3 spoczywają również na Ubezpieczonym, 
chyba że Ubezpieczony wykaże, iż nie wiedział o zawarciu umowy 
GAP na jego rachunek.
5. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, 
które z naruszeniem ust. 1, 3 i 4 nie zostały podane do jego wia-
domości. Jeżeli do naruszenia ust 1, 3 i 4 doszło z winy umyślnej, 
to w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie przewidziane umo-
wą GAP i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym.

POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAISTNIENIA SZKODY
§ 11
1. Ubezpieczający i Ubezpieczony, o ile wiedział o zawarciu umowy 
GAP na jego rzecz, nie później niż w terminie 3 dni, licząc od dnia 
utraty pojazdu lub od dnia dowiedzenia się o utracie pojazdu albo od 
dnia, w którym dowiedział się o zakwalifikowaniu szkody jako całkowi-
tej, obowiązany jest powiadomić Administratora o szkodzie, na podany 
w dokumencie ubezpieczenia numer telefonu i fax-u, podając nastę-
pujące informacje:
1) Imię i nazwisko, numer PESEL lub nazwę i numer NIP; 
2) Adres i numer telefonu; 
3) Numer rejestracyjny pojazdu i numer VIN;
4) Numer dokumentu ubezpieczenia GAP i numer dokumentu ubez-
pieczenia AC lub numer dokumentu ubezpieczenia OC i nazwę Ubez-
pieczyciela OC; 
5) Datę i przyczynę szkody całkowitej albo datę i okoliczności utraty 
pojazdu.
2. W przypadku jeśli istnieje podejrzenie, że szkoda powstała w wyniku 
czynu zabronionego określonego w § 3 ust. 1 pkt 6), Ubezpieczający obowią-
zany jest niezwłocznie o tym fakcie powiadomić policję. Jeśli szkoda powstała 
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Ubezpieczający zobowiązany jest 
powiadomić miejscową policję lub inne właściwe organy ścigania.
3. W przypadku, gdy szkoda powstała poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej, zawiadomienie, o którym mowa w ust.1 powinno nastąpić nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powrotnego przekroczenia 
granicy.
4. Administrator po otrzymaniu od Ubezpieczającego powiadomienia 
o szkodzie całkowitej albo o utracie pojazdu, w terminie 7 dni wysyła 
do Ubezpieczającego listem poleconym formularz zgłoszenia szkody.
5. W terminie 3 dni licząc, od dnia wypłaty odszkodowania z ubezpie-
czenia AC przez Ubezpieczyciela AC za utratę pojazdu albo za szkodę 
całkowitą albo odszkodowania z ubezpieczenia OC przez Ubezpieczy-
ciela OC z tytułu szkody całkowitej, Ubezpieczający zobowiązany jest 
przesłać listem poleconym do Administratora podpisany i wypełniony 
formularz zgłoszenia szkody.
6. Do formularza zgłoszenia szkody, o którym mowa w ust. 5, Ubez-
pieczający obowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
1) Oryginał lub kopię dokumentu ubezpieczenia AC;
2) kopię oryginału faktury zakupu pojazdu;
3) kopię postanowienia o umorzeniu postępowania, jeśli przyczyną 
szkody była utrata pojazdu;
4) dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela AC albo Ubezpieczy-
ciela OC, zawierający decyzję o przyznaniu odszkodowania za szkodę 
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całkowitą pojazdu albo dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela, AC 
zawierający decyzję o przyznaniu odszkodowania za utratę pojazdu za-
wierający co najmniej następujące dane o szkodzie i odszkodowaniu:
a) że, szkoda za którą wypłacono odszkodowanie AC albo odszko-
dowanie OC jest szkodą całkowitą albo szkodą polegającą na utracie 
pojazdu;
b) kwotę wartości rynkowej pojazdu, przyjętej do kalkulacji szkody 
całkowitej na pojeździe albo utraty pojazdu;
c) szczegółową kalkulację odszkodowania za szkodę całkowitą albo za 
utratę pojazdu, w tym kwotę potrąconego udziału własnego w szko-
dzie;
5) decyzję o wypłacie odszkodowania za szkodę całkowitą albo za 
utratę pojazdu;
6) dokument potwierdzający kwotę wypłaconego odszkodowania;
7) kopię dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie pojazdu 
w przypadku jego utraty;
8) kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności 
pojazdu na rzecz Ubezpieczyciela AC wypłacającego odszkodowanie 
za utracony pojazd;
9) kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności 
pojazdu na rzecz Ubezpieczyciela AC albo Ubezpieczyciela OC wypłaca-
jącego odszkodowanie za szkodę całkowitą, o ile kwota odszkodowania 
nie została pomniejszona o pozostałości po szkodzie całkowitej.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 12
1. Odszkodowanie odpowiada kwocie straty finansowej ustalonej zgodnie 
z postanowieniami zawartymi w § 4. Odszkodowanie w żadnym wypadku 
nie może być wyższe niż suma ubezpieczenia określona w § 7 ust. 1.
2. Odszkodowanie wypłacane jest po przeprowadzonej weryfikacji 
dokumentów i informacji określonych w § 11.
3. Ubezpieczający na wezwanie Towarzystwa ma obowiązek udostępnić 
inne dokumenty, które Towarzystwo uzna za niezbędne do ustalenia 
zasadności roszczenia bądź wysokości odszkodowania.
4. Towarzystwo jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania w ter-
minie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Zgłoszenie szkody rozumiane 
jest jako przekazanie Towarzystwu wypełnionego formularza zgłoszenia 
szkody wraz z dokumentami określonymi w § 11.
5. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzial-
ności Towarzystwa albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe 
w terminie określonym w ust. 4, to odszkodowanie wypłacane jest 
w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staran-
ności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną 
część odszkodowania Towarzystwo wypłaca w terminie przewidzianym 
w ust. 4. 
6. Odszkodowanie jest płatne w złotych polskich. 
7. Odszkodowanie wypłacane jest Ubezpieczonemu lub osobie przez 
niego upoważnionej. 

8. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysoko-
ści niż zgłoszone roszczenie, Towarzystwo informuje Ubezpieczającego 
o tym na piśmie w terminie, o którym mowa w ust. 4 i 5 wskazując 
na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub 
częściową odmowę wypłaty świadczenia wraz z pouczeniem o możli-
wości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastoso-
wanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego 
i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
2. Skargi i zażalenia związane z umową GAP Ubezpieczający, Ubez-
pieczony, Uposażony lub Uprawniony z umowy GAP może zgłosić do 
Zarządu Towarzystwa (na adres wskazany w dokumencie ubezpieczenia) 
lub do Biura Rzecznika Ubezpieczonych. 
3. Towarzystwo jest zobowiązane do zajęcia stanowiska i udzielenia 
odpowiedzi w sprawach, o których mowa w ust. 2 w ciągu 30 dni od 
dnia wpływu skargi lub zażalenia do Towarzystwa. 
4. Powództwo o roszczenia, wynikające z umów GAP można wytoczyć 
albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, 
Uposażonego lub Uprawnionego z umowy GAP.
5. Do realizacji postanowień niniejszych OWU w imieniu i na rzecz 
Towarzystwa jest uprawniony Administrator na podstawie stosownego 
pełnomocnictwa.
6. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Towarzystwa 
powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem 
poleconym.
7. Strony zobowiązane są wzajemnie informować się o zmianach swojego 
adresu zamieszkania lub siedziby. Jeżeli strona umowy GAP zmieniła 
adres zamieszkania lub siedzibę i nie zawiadomiła o tym drugiej strony, 
przyjmuje się, że obowiązek zawiadomienia, oświadczenia został wypeł-
niony przez wysłanie pisma pod ostatni znany stronie adres. W takim 
wypadku strony uznają, że pismo wywiera skutki prawne po upływie 
14 dni od daty jego wysłania, choćby nie dotarło do adresata.
8. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą 
Zarządu BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insuran-
ce Group nr 1/40/2007 z dnia 3 października 2007 r. i mają zastosowanie 
do umów zawieranych od dnia 1 grudnia 2007 r.
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