UBEZPIECZENIE MINI GAP –
PRZYKŁADOWA KALKULACJA.
Przykładowa cena
fabrycznie nowego MINI:

150 000

PLN

MINI GAP na 36 m-cy z sumą
ubezpieczenia 100 000 PLN.
Koszt:

2 490

PLN

Możliwość rozszerzenia MINI GAP Mobility.
Dodatkowy koszt:

520

PLN

Łączna wartość odszkodowania
z ubezpieczeniem MINI GAP:

150 000

DANE DEALERA:

PLN

WYPŁATA ODSZKODOWANIA.
Data szkody całkowitej: do 36. miesiąca.
Odszkodowanie MINI GAP

76 000 PLN

AC/OC GAP

Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia
pojazdu oraz zasad likwidacji szkód zostały opisane
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są dostępne
u Doradców Handlowych w salonach Dealerskich MINI
i na bmwgap.pl
Produkt MINI GAP jest oferowany w Polsce
za pośrednictwem WAGAS S.A.

Odszkodowanie AC / OC

74 000 PLN

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej, a jedynie
materiał marketingowy promujący ubezpieczenie MINI GAP.

www.bmwgap.pl

UBEZPIECZENIE

GODNE POLECENIA

MINI GAP.
MINI FINANCIAL SERVICES

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

KIEDY MOŻESZ WYKUPIĆ
UBEZPIECZENIE MINI GAP?
Jeżeli kupiłeś pojazd u Dealera MINI, możesz zawrzeć
ubezpieczenie MINI GAP. Samochód powinien być:
▪ Nowy lub używany do 6. roku eksploatacji.
▪ O wartości fakturowej brutto do 1 000 000 PLN.
▪ Objęty ubezpieczeniem Auto Casco.
▪ Nieużywany jako np.: nauka jazdy, pojazd do przewozu
osób (w tym taxi); niewynajmowany w formule „rent a car”.

ZAKRES
UBEZPIECZENIA.
W razie kradzieży Twojego samochodu lub szkody całkowitej
ubezpieczenie MINI GAP pokryje różnicę pomiędzy wypłaconym
odszkodowaniem z tytułu AC lub OC a wartością pojazdu
w momencie zakupu.
Samochody tracą na wartości, a kwota odszkodowania
z ubezpieczenia AC lub OC ustalana jest na podstawie bieżącej
rynkowej wartości pojazdu. Dzięki MINI GAP otrzymasz
dokładnie taką kwotę, za jaką kupiłeś u nas swoje MINI.
Dzięki temu będziesz mógł kupić nowe MINI tej samej klasy.

ZAKRES
TERYTORIALNY.
Ubezpieczenie MINI GAP
obowiązuje we wszystkich
krajach Europy.

AUTO-CASCO

MINI GAP

ODSZKODOWANIE

ODSZKODOWANIE

ZALETY UBEZPIECZENIA.
▪ Masz ochronę przed spadkiem wartości Twojego pojazdu nawet
przez 5 lat.
▪ Masz dodatkową rekompensatę (nawet do 150 000 PLN)
do kwoty wypłaconej z ubezpieczenia AC lub OC.
▪ Dzięki odszkodowaniu MINI GAP możesz spłacić umowę
leasingu z tytułu wcześniejszego zakończenia w wyniku szkody
całkowitej lub kradzieży pojazdu.
▪ Możesz przenieść ubezpieczenie MINI GAP na nowego
właściciela przy sprzedaży pojazdu.

Przykładowa cena samochodu
fabrycznie nowego:

▪ Szybka wypłata rekompensaty.

100 000

▪ Możesz sfinansować składkę w ramach leasingu MINI Financial
Services na 12 rat lub cały okres umowy.

ROZSZERZ UBEZPIECZENIE
O GAP MOBILITY.
W razie szkody całkowitej lub kradzieży samochodu otrzymasz
zwrot kosztów do 10 000 PLN na wynajęcie pojazdu zastępczego,
przejazdy pociągami, taksówkami i przeloty samolotem. Możesz
z nich korzystać przez 3 miesiące od daty szkody.

1.

ROK

2.

ROK

3.

ROK

PLN

Orientacyjna wartość samochodu
w pierwszym roku eksploatacji:

79 000

PLN

Orientacyjna wartość samochodu
w drugim roku eksploatacji:

63 000

PLN

Orientacyjna wartość samochodu
w trzecim roku eksploatacji:

49 000

PLN

