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Jak uniknąć płacenia rat za skradziony lub zniszczony 
samochód? Ubezpieczenie GAP stanowi skuteczne 
rozwiązanie tego problemu. 

W dzisiejszych czasach wiele osób kupuje samochody na kredyt czy też korzystają z ofert firm 
leasingowych. Niestety samochody są narażone na wiele różnych szkód. Mogą ulec poważnej awarii albo 
wypadkowi, w wyniku którego naprawa jest zupełnie nieopłacalna. Zagrożeniem dla współczesnych 
samochodów są również kradzieże. Co w takiej sytuacji ma zrobić klient, który spłaca raty? 
 

Spłata rat za pojazd, który został skradziony lub zniszczony to nic przyjemnego. Nie możemy bowiem 
korzystać z samochodu, a nadal ponosimy straty finansowe. Rozwiązaniem tego problemu jest 
ubezpieczenie typu GAP. Zostało ono przygotowane z myślą o klientach kupujących auta na raty lub 
korzystających z leasingu. W ramach takiego ubezpieczenia klient otrzyma kwotę różnicy pomiędzy 
ratami, które pozostały do spłaty, a kwotą odszkodowania otrzymanego w ramach ubezpieczenia 
Autocasco. Można więc śmiało stwierdzić, że ubezpieczenie GAP chroni przed stratami finansowymi. 

Jak w praktyce działa ubezpieczenie typu GAP? 

Zarówno w przypadku leasingu, jak i kupna pojazdu na kredyt, należy obowiązkowo wykupić polisę OC 
oraz AC. Może się jednak okazać, że oba te ubezpieczenia będą niewystarczające w przypadku kradzieży 
albo stwierdzenia całkowitej szkody pojazdu (koszty naprawy muszą przekraczać 70% wartości 
samochodu). Ubezpieczenie GAP jest jedynym typem ubezpieczenia zapewniającym pełną ochronę. 
 

Dzięki ubezpieczeniu GAP, klient otrzyma odszkodowanie w przypadku kradzieży albo szkody całkowitej. 
Oznacza to, że łącznie zrealizowane zostaną dwie wypłaty (jedna z polisy AC, a druga z ubezpieczenia 
GAP). Co więcej w przypadku szkody całkowitej nie ma znaczenia czy klient był sprawcą czy może 
poszkodowanym. 

Jakie rodzaje ubezpieczenia GAP są dostępne na polskim rynku? 

Na rynku polis ubezpieczeniowych dostępne są trzy podstawowe rodzaje ubezpieczenia GAP: fakturowy, 
finansowy i indeksowy. Dodatkowo kredytobiorcy i osoby korzystające z leasingu mają dostęp do polisy 
GAP Casco. Warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat tych form ochrony: 
 

 GAP fakturowy 

 

Jest to najdroższy typ ubezpieczenia GAP, w ramach którego firma ubezpieczeniowa wypłaca różnicę 
pomiędzy ceną pojazdu widniejącą na fakturze, a wartością rynkową w dniu wypadku albo kradzieży. 

 

 GAP finansowy 
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Ten typ ubezpieczenia GAP jest najtańszy. Warto skorzystać z tej polisy w przypadku leasingu z niskim 
wkładem własnym i wysoką kwotą wykupu auta. W ramach tego ubezpieczenia firma 
ubezpieczeniowa wypłaca różnicę pomiędzy pozostałymi ratami leasingu, a kwotą odszkodowania, 
które zostało wypłacone z AC. 

 

 GAP indeksowy 

 

Jest to ubezpieczenie typu GAP popularne w przypadku umów leasingowych zawieranych na 2-3 lata. 
W ramach tej polisy firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie stanowiące 20-30% 
skradzionego lub zniszczonego pojazdu (w zależności od warunków, które zostały określone w 
umowie). 

 

Dodatkowo osoby spłacające leasing mogą zawrzeć aneks do umowy obejmujący GAP Casco. W ramach 
tego ubezpieczenia zwracana jest różnica pomiędzy kwotą wypłaty OC/AC (powiększoną o wartość 
wraku), a sumą ubezpieczenia Autocasco, które było ważne w momencie zawierania umowy. 
 

Jak widać ubezpieczenie GAP zapewnia liczne korzyści. Nic więc dziwnego, że eksperci z branży 
ubezpieczeniowej polecają je osobom kupującym auta na kredyt lub spłacającym leasing. 


