
GAP – POISTENIE FINANČNEJ STRATY
Informačný dokument o poistnom produkte

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poistné plnenie z poistenia GAP je možné ponížiť v prípade, ak 
poistné plnenie z KASKO alebo PZP poistenia je znížené z 
dôvodu porušenia zmluvných podmienok poistenia KASKO 
alebo PZP Leasingovým nájomcom.

Spoločnosť:  Vabis Försäkringsaktiebolag Produkt:  GAP - POISTENIE FINANČNEJ STRATY

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné 
informácie o produkte sú uvedené v dokumente Dodatok k leasingovej zmluve GAP – POISTENIE FINANČNEJ STRATY,  v dokumente Poistenie GAP – 
Informácie o poistnej ochrane a jej rozsahu, vo Všeobecných zmluvných podmienkach finančného prenájmu (leasingu) hnuteľností v prípade Finančného leasingu 
a ustanovenia uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach prenájmu dopravného prostriedku v prípade Operatívneho leasingu.        

O aký typ poistenia ide?
V prípade totálnej škody (havária, zničenie, krádež), poistenie GAP kryje kladný rozdiel medzi zostatkovou hodnotou vozidla a trhovou hodnotou vozidla 
ku dňu vzniku totálnej škody a nespotrebovanou prvou zvýšenou splátkou (akontáciou). 

Čo je predmetom poistenia?

V prípade totálnej škody (havária, zničenie, krádež) kryje: 

• kladný rozdiel medzi zostatkovou hodnotou vozidla a
trhovou hodnotou vozidla ku dňu vzniku totálnej škody

• nespotrebovaú prvú zvýšenú splátku (akontáciou)

• kladný rozdiel medzi zostatkovou hodnotou vozidla a
trhovou hodnotou vozidla ku dňu vzniku totálnej škody

• nespotrebovaú prvú zvýšenú splátku (akontáciou)
• spoluúčasť havarijného poistenia KASKO do výšky 5.000

EUR

V prípade, ak nedôjde k poistnému plneniu zo strany KASKO 
alebo PZP poistenia, nevzniká nárok na výplatu poistného 
plnenia z poistenia GAP. 

SE-151 87 Södertälje, Švédsko 
Vedená v registri NBS a oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť na 
území Slovenskej  republiky na základe slobody poskytovania služieb.

Maximálne poistné plnenie z poistenia GAP na jednu 
leasingovú zmluvu je 100.000 EUR a zároveň však maximálne 
do výšky 25 % celkovej financovanej čiastky.

Spoluúčasť nad limit 5.000 EUR v prípade krytia GAP + krytie 
spoluúčasti havarijného poistenia.
Akékoľvek vozidlo, ktoré nie je poistené na plnú poistnú 
hodnotu.

Predmetom poistenia je nové alebo použité vozidlo, ktoré je 
predmetom financovania spoločnosťou Scania Finance Slovak 
Republic s. r. o..

Poistenie ponúka možnosť výberu rozsahu krytia:

GAP + krytie spoluúčasti havarijného poistenia

V prípade totálnej škody (havária, zničenie, krádež) kryje:

GAP

Čo nie je predmetom poistenia?
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Územný rozsah poistnej ochrany GAP je identický s územným rozsahom KASKO poistenia 

vzťahujúceho sa na leasingovú zmluvu.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
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Aké mám povinnosti?

V prípade poistnej udalosti je Nájomca povinný bezodkladne túto udalosť nahlásiť Prenajímateľovi.

 Nájomca je povinný poskytnúť súčinnosť pri šetrení poistnej udalosti.

 Nájomca je povinný uhrádzať náklady na poistenie GAP v plnej výške riadne a včas.

• Náklady na poistenie sa uhrádzajú podľa splátkového kalendára k leasingovej zmluve, prípadne podľa iného 
analogického, za týmto účelom vydaného daňového dokladu.

• Platba sa realizuje bankovým prevodom na účet Prenajímateľa. 



Ako môžem zmluvu vypovedať?

• V zmysle §800 ods. (2) Občianskeho zákonníka.

• Ďalšie spôsoby a podmienky zániku poistenia sú uvedené  vo Všeobecných zmluvných podmienkach finančného 
prenájmu (leasingu) hnuteľností v prípade Finančného leasingu a ustanovenia uvedené vo Všeobecných 
zmluvných podmienkach prenájmu dopravného prostriedku v prípade Operatívneho leasingu. 

Kedy začína a končí krytie?

Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, začína dátumom uvedeným v leasingovej zmluve a končí ku  dňu ukončenia 
leasingovej zmluvy.




