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AC + GAP =

100%
Wybierz DEFEND Gap i odzyskaj 100% wartości auta
JAK TO DZIAŁA?

KORZYŚCI

Z pewnością zdajesz sobie sprawę, że wartość Twojego auta
ciągle spada i już teraz jest niższa, niż w momencie jego kupna.
W ciągu 5 lat pojazd może stracić ponad połowę swojej wartości.

•

W przypadku szkody całkowitej (kolizja, kradzież, lub inne
zdarzenie) ubezpieczyciel AC wypłaci Ci tylko tyle, ile Twój
samochód będzie wart w dniu zaistnienia szkody. Ta kwota
może być o wiele niższa, niż cena jaką zapłaciłeś za pojazd.
NIE TRAĆ JUŻ WIĘCEJ ANI ZŁOTÓWKI!
Już dziś spraw sobie polisę DEFEND Gap MAX AC, a wartość
auta nie spadnie nawet w ciągu kolejnych 5 lat. W razie szkody
całkowitej otrzymasz 100% jego DZISIEJSZEJ wartości.

•
•
•
•
•
•
•

Zwrot 100% wartości auta w całym okresie
obowiązywania polisy DEFEND Gap.
Ochrona przed spadkiem wartości nawet do 5 lat.
Odszkodowanie może zostać przeznaczone na
spłatę umowy leasingu z tytułu jej wcześniejszego
zakończenia.
Możliwość zakupu pojazdu tej samej klasy/wartości co
pojazd utracony.
Utrzymanie wartości pojazdu również w przypadku
likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy.
Wysoki limit odszkodowania: do 150 000 zł.
Minimum formalności przy zawieraniu polisy DEFEND Gap.
Szybka i profesjonalna likwidacja szkód!

GAP TO WIĘCEJ NIŻ GSU

WARUNKI I ZAKRES TERYTORIALNY

WARTOŚĆ
AUTA
DZIŚ

Wartość auta
w momencie zakupu polisy
DEFEND Gap MAX AC

AC

W 35. miesiącu następuje
szkoda całkowita.
210 000 zł
Odszkodowanie AC pokrywa
tylko część wartości początkowej.

AC

Odszkodowanie
DEFEND Gap MAX AC
uzupełnia różnicę
AC + GAP = 100%

Do DEFEND Gap może przystąpić osoba, której pojazd
spełnia następujące kryteria:
• Pojazd nowy lub używany do 6 roku eksploatacji, na
moment przystąpienia do ochrony.
• Pojazd ciężarowy do 44 t m.in. ciągnik siodłowy,
przyczepa, naczepa, bus, ciągnik rolniczy.
• Pojazd, który nie jest eksploatowany jako: pojazd specjalny,
nauka jazdy, taxi czy wynajmowany w formule rent a car.
• Pojazd objęty ubezpieczeniem Auto-Casco.

Przykładowa kalkulacja:

GAP

Administrator / Centrum Autoryzacji Szkód:
Defend Insurance Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103; Katowice 40-568

300 000 zł

210 000 zł
+ 90 000 zł
= 300 000 zł

Ubezpieczenie DEFEND Gap obowiązuje na terytorium całej
Europy z wyłączeniem Rosji, bez limitu kilometrów.

tel.: 32 797 10 41
www.defendinsurance.pl
e-mail: szkodygap@defendinsurance.pl

materiał marketingowy

Zestawienie parametrów
ubezpieczeń
Szkoda całkowita, kradzież auta to nie koniec świata.
Nawet po 5 latach możesz dysponować taką samą kwotą, za którą kupiłeś swój samochód.

Z ubezpieczeniem DEFEND Gap jest to możliwe!
Nazwa ubezpieczenia

DEFEND Gap MAX (fakturowy)

DEFEND Gap MAX AC (Casco)

Wymagana polisa AC

TAK

TAK

Wartość Pojazdu

Zgodnie z fakturą zakupu pojazdu oraz polisą AC

Zgodnie z polisą zawarcia/wznowienia AC

Możliwy termin dosprzedaży ubezpieczenia DEFEND Gap

120 dni od daty faktury pojazdu

30 dni od daty zawarcia polisy AC

Maksymalna wartość pojazdu

Pojazdy do 44 t: 700.000 PLN

Pojazdy do 44 t: 700.000 PLN

Wiek pojazdu na dzień zawierania polisy DEFEND Gap
(liczony od daty pierwszej rejestracji)

Pojazdy nowe i używane do 6-go roku eksploatacji

Pojazdy używane do 6-go roku eksploatacji

Najlepszy moment sprzedaży

Przy zakupie pojazdu / wraz z umową finansowania

W rocznicę polisy AC

Maksymalne odszkodowanie w przypadku kradzieży lub
szkody całkowitej

50 000; 100 000; 150 000 PLN

50 000; 100 000; 150 000 PLN

Okres ubezpieczenia

od 12 do 60 miesięcy

Pojazdy objęte ubezpieczeniem

Pojazd ciężarowy do 44 t m.in. ciągnik siodłowy, przyczepa, naczepa, bus, ciągnik rolniczy.

Pojazdy wyłączone ze względu na ich przeznaczanie

Pojazdy eksploatowane jako pojazdy: specjalne, nauka jazdy, do przewozu osób (w tym taxi), wynajmowane
w formule „rent a car”

Zakres terytorialny

Europa wraz z wyspami z wyłączeniem Rosji
Kopia dowodu rejestracyjnego, pełnej polisy AC oraz
faktury zakupu pojazdu

Dokumenty wymagane do zawarcia ubezpieczenia Gap

Kopia dowodu rejestracyjnego oraz pełnej polisy AC

PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
MAX / MAX AC

Maksymalny limit odszkodowania

Maksymalny limit odszkodowania

Maksymalny limit odszkodowania

50.000 zł

100.000 zł

150.000 zł

Wartość Pojazdu w
PLN

Składka za
36 miesięcy

Składka za
60 miesięcy

Składka za
36 miesięcy

Składka za
60 miesięcy

Składka za
36 miesięcy

Składka za
60 miesięcy

1 - 50 000 zł

1550 zł

2700 zł

1550 zł

2700 zł

1550 zł

2700 zł

50 001 - 100 000 zł

2350 zł

4150 zł

2400 zł

4250 zł

2400 zł

4250 zł

100 001 - 150 000 zł

2900 zł

5100 zł

3050 zł

5400 zł

3050 zł

5400 zł

150 001 - 200 000 zł

3050 zł

5400 zł

3300 zł

5800 zł

3750 zł

6550 zł

200 001 - 700 000 zł

Ceny dla pozostałych okresów i wariantów sprawdzisz w systemie on-line iDefend.eu
PŁATNOŚĆ RATALNA

MAX / MAX AC

Maksymalny limit odszkodowania

Maksymalny limit odszkodowania

Maksymalny limit odszkodowania

50.000 zł

100.000 zł

150.000 zł

Wartość Pojazdu w
PLN

Składka
roczna

Razem za
36 miesięcy

Składka
roczna

Razem za
36 miesięcy

Składka
roczna

Razem za
36 miesięcy

1 - 50 000 zł

600 zł

3 x 600 zł = 1800 zł

600 zł

3 x 600 zł = 1800 zł

600 zł

3 x 600 zł = 1800 zł

50 001 - 100 000 zł

950 zł

3 x 950 zł = 2850 zł

950 zł

3 x 950 zł = 2850 zł

950 zł

3 x 950 zł = 2850 zł

100 001 - 150 000 zł

1150 zł

3 x 1150 zł = 3450 zł

1200 zł

3 x 1200 zł = 3600 zł

1200 zł

3 x 1200 zł = 3600 zł

150 001 - 200 000 zł

1200 zł

3 x 1200 zł = 3600 zł

1300 zł

3 x 1300 zł = 3900 zł

1450 zł

3 x 1450 zł = 4350 zł

200 001 - 700 000 zł

Ceny dla pozostałych okresów i wariantów sprawdzisz w systemie on-line iDefend.eu

„

„

Najlepsze na rynku
ubezpieczenie
od utraty wartości
pojazdu w wyniku
kradzieży oraz
szkody całkowitej.

„

W okresie
pierwszych 3 lat
nowe pojazdy tracą
nawet 50% swojej
wartości z dnia
zakupu.

„

„

„

„

„

Nie trać więcej
ani złotówki.
Wybierz DEFEND Gap.

Niezmienna składka
przez cały okres
ubezpieczenia.

Ubezpieczenie GAP to
maksimum korzyści
za tak niewiele!

„

„

„

Możliwość zakupu
pojazdu tej samej
klasy / wartości
co pojazd utracony.

„
materiał marketingowy

