Ubezpieczenia z Klasą.
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Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia pojazdu oraz zasad
likwidacji szkód zawierają warunki ubezpieczenie dostępne u Doradców
Handlowych w salonach sprzedaży Mercedes-Benz.

Ubezpieczenie GAP Fakturowy
Ochrona przed spadkiem wartości
Finansowanie Mercedes-Benz Leasing
Chcesz wiedzieć więcej? Chętnie odpowiemy na Twoje
pytania. Infolinia: (22) 312 78 01
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Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa
Telefon (22) 312 7801, Fax (22) 312 6740
www.mbfs.pl
Przedsiębiorstwa należące do Grupy Daimler Financial Services

Szkoda z ubezpieczenia GAP – przykład
1. Mercedes-Benz ML

Odszkodowanie

Auto-Casco
Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
Każdy Klient zawierający z Mercedes-Benz Leasing Polska
umowę finansowania zakupu pojazdu spełniającego poniższe kryteria:
 pojazd nowy lub używany do 6 roku eksploatacji w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia,
 pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t (ograniczenie nie
dotyczy modelu Sprinter),
 pojazd o wartości fakturowej brutto nieprzekraczającej 750 000 zł,
 pojazd objęty ubezpieczeniem Auto-Casco,
 pojazd, który nie jest eksploatowany jako: pojazd specjalny, nauka
jazdy, pojazd do przewozu osób (w tym taxi), wynajmowany
w formule rent a car.
 pojazd objęty wieloletnim ubezpieczeniem komunikacyjnym
Mercedes-Benz Leasing Polska

Zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie całości lub części straty
finansowej powstałej wskutek szkody całkowitej lub kradzieży
pojazdu poprzez dopłatę do odszkodowania z umowy Auto-Casco
różnicy (w całości lub w części zgodnie z limitem) pomiędzy
wartością początkową pojazdu (w dniu zawarcia ubezpieczenia GAP)
a wysokością otrzymanego odszkodowania Auto-Casco lub wartością
rynkową pojazdu.
W przypadku tak nieszczęśliwego wydarzenia, jakim jest szkoda
całkowita pojazdu będąca następstwem wypadku lub kradzieży
pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania z ubezpieczenia
Auto-Casco jest niższa niż wartość fakturowa pojazdu.
Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci na wartości
w relatywnie krótkim okresie, a kwota odszkodowania
z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą
rynkową wartość pojazdu.

Odszkodowanie

GAP

W związku z tym oferujemy specjalny produkt ubezpieczeniowy GAP,
który jest nazywany Zwrotem do Wartości Fakturowej i ma na celu
pokrycie różnicy pomiędzy fakturową wartością pojazdu a wartością
wypłaconego odszkodowania Auto-Casco w przypadku szkody całkowitej
lub kradzieży, nie więcej niż suma ubezpieczenia określona w warunkach
ubezpieczenia GAP.

Zalety ubezpieczenia:
 ochrona Klienta przed efektem spadku wartości pojazdu przez 3
lub 4 lata użytkowania w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego
ochroną ubezpieczeniową,
 możliwość pokrycia w całości lub części kosztu zakupu nowego
pojazdu po szkodzie całkowitej lub kradzieży pojazdu,
 świadczenie wypłacone z polisy GAP może zostać przekazane na
spłatę umowy leasingu z tytułu wcześniejszego zakończenia
w wyniku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu,
 możliwość zawarcia ubezpieczenia do wartości pojazdu netto lub
brutto,
 wysoki limit wypłaty odszkodowania, który może być równy nawet
sumie ubezpieczenia 130 000 zł
 możliwość przeniesienia ubezpieczenia GAP na nowego właściciela
przy sprzedaży pojazdu,
 utrzymanie wartości fakturowej pojazdu również w przypadku
likwidowania szkody z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku w ramach
limitu odszkodowania GAP.

Zakres terytorialny

 Wartość fakturowa: 255 955 PLN brutto
 Ubezpieczenie komunikacyjne AC
w programie MB Leasing
wg wartości brutto
 Ubezpieczenie GAP do wartości
fakturowej brutto (składka 5 682 PLN
za 36 miesięcy ubezpieczenia)
 Data szkody całkowitej:
Szkoda w 20 miesiącu ubezpieczenia
Wartość pojazdu wg tabeli spadku wartości MB Leasing 80% wartości
fakturowej.
Wypłata odszkodowania z polisy AC
Wypłata odszkodowania GAP

192 764 PLN
51 191 PLN

Sprzedaż wraku

12 000 PLN

Suma wypłat odszkodowania

255 955 PLN

Nadwyżka z rozliczenia umowy

34 127 PLN

2. Mercedes-Benz Vito
 Wartość fakturowa: 82 000 PLN netto
 Ubezpieczenie komunikacyjne AC
w programie MB Leasing
wg wartości netto
 Ubezpieczenie GAP do wartości
fakturowej netto (składka 2 952 PLN
za 36 miesięcy ubezpieczenia)
 Wpłata własna 22,5% tj. 18 450 PLN
 Szkoda w 27 miesiącu ubezpieczenia
Wartość pojazdu wg tabeli wartości MB Leasing 75% wartości
fakturowej.

Ubezpieczenie GAP obowiązuje na terytorium geograficznym Europy.
Wypłata odszkodowania z polisy AC

48 500 PLN

Sprzedaż wraku

13 000 PLN

Wypłata odszkodowania GAP

20 500 PLN

Nadwyżka z rozliczenia umowy

50 200 PLN

