
JAK DZIAŁA BMW GAP?
Według badań rynkowych nowy motocykl w pierwszych 
latach eksploatacji może stracić nawet 60% wartości 
fakturowej, dlatego tak potrzebne jest ubezpieczenie 
GAP, które gwarantuje ochronę przed spadkiem wartości 
motocykla. Polisa BMW GAP zapewnia dodatkowe 
odszkodowanie w przypadku wystąpienia szkody  
całkowitej lub kradzieży. 

80 000 PLN

Przykładowa cena motocykla 
fabrycznie nowego:

65 000 PLN

Orientacyjna wartość motocykla 
w pierwszym roku eksploatacji: 

59 000 PLN

Orientacyjna wartość motocykla  
w drugim roku eksploatacji:

50 000 PLN

Orientacyjna wartość motocykla  
w trzecim roku eksploatacji: 

1.
ROK

2.
ROK

3.
ROK

DANE DEALERA: 

Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia 
motocykla oraz zasad likwidacji szkód zostały opisane  
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są dostępne  
u Doradców Handlowych w salonach Dealerskich  
BMW Motorrad.  

Produkt BMW GAP MOTOCYKLE jest  
oferowany w Polsce za pośrednictwem  
WAGAS S.A. 

www.bmwgap.pl
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej,  
a jedynie materiał marketingowy promujący  
ubezpieczenie BMW GAP MOTOCYKLE. 

BMW 
GAP
UBEZPIECZENIE 
GODNE POLECENIA



KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ  
DO UBEZPIECZENIA? 
Każdy Klient, który dokona zakupu w Autoryzowanej Stacji 
Dealerskiej BMW, przy czym motocykl spełniać będzie 
następujące kryteria: 

 ▪ Motocykl nowy lub używany do 5. roku eksploatacji  
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 

 ▪ Motocykl o dopuszczalnej masie całkowitej do 400 kg. 
 ▪ Motocykl o wartości fakturowej brutto  
nieprzekraczającej 150 000 PLN. 

 ▪ Motocykl objęty ubezpieczeniem Auto-Casco. 
 ▪ Motocykl, który nie jest eksploatowany jako: pojazd 
specjalny, wynajmowany lub nauka jazdy.

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie straty finansowej 
powstałej wskutek szkody całkowitej lub kradzieży motocykla 
poprzez dopłatę do odszkodowania z umowy Auto-Casco 
różnicy pomiędzy wartością początkową pojazdu (w dniu 
zawarcia ubezpieczenia GAP) a wysokością otrzymanego 
odszkodowania Auto-Casco lub wartością rynkową motocykla. 

W sytuacji wystąpienia szkody całkowitej motocykla będącej 
następstwem wypadku lub kradzieży motocykla, niestety  
z reguły wysokość odszkodowania z ubezpieczenia  
Auto-Casco jest niższa niż wartość fakturowa motocykla. 

Głównym tego powodem jest fakt, iż motocykl traci 
na wartości w relatywnie krótkim okresie, a kwota 
odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa  
z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość motocykla. 

BMW GAPAUTO-CASCO
Odszkodowanie Odszkodowanie

ZALETY UBEZPIECZENIA: 
 ▪ Ochrona Klienta przed efektem spadku wartości motocykla 
nawet do 5 lat. 

 ▪ Możliwość zakupu motocykla tej samej klasy, co pojazd 
utracony w wyniku szkody całkowitej lub kradzieży. 

 ▪ Świadczenie wypłacone z polisy GAP może zostać 
przekazane na spłatę umowy leasingu z tytułu 
wcześniejszego zakończenia w wyniku szkody  
całkowitej lub kradzieży motocykla. 

 ▪ Możliwość zawarcia ubezpieczenia do wartości  
motocykla netto lub brutto. 

 ▪ Wysoki limit wypłaty odszkodowania, do 60 000 PLN. 
 ▪ Możliwość przeniesienia ubezpieczenia GAP na nowego 
właściciela przy sprzedaży motocykla. 

 ▪ Utrzymanie wartości motocykla również w przypadku 
likwidowania szkody z ubezpieczenia OC sprawcy  
wypadku w ramach limitu odszkodowania GAP. 

 ▪ Szybka i profesjonalna likwidacja szkód. 

ZAKRES 
TERYTORIALNY
Ubezpieczenie BMW GAP 
obowiązuje na terytorium 
geograficznym Europy. 

UBEZPIECZENIE BMW GAP –
PRZYKŁADOWA  
KALKULACJA 

WYPŁATA ODSZKODOWANIA 

2 190 PLN

Ubezpieczenie BMW GAP na 36 m-cy  
z sumą ubezpieczenia 30 000 PLN.
KOSZT:

Data szkody całkowitej: 35 miesiąc.

Przykładowa cena  
fabrycznie nowego motocykla BMW:

80 000 PLN

Wartość odszkodowania AC / OC 50 000 PLN

Wartość odszkodowania BMW GAP 30 000 PLN

Łączna wartość odszkodowania  
z ubezpieczeniem BMW GAP:

80 000 PLN


