
Instalacja LPG 
teraz także dla 
właścicieli nowych 
aut na gwarancji 
producenta



Ogólne założenia

Ubezpieczenie Kosztów Napraw jest dedykowane dla wszystkich 

klientów posiadających pojazdy posiadające zamontowaną instalację 

gazową firmy STAG lub inną dostarczoną przez AC S.A.

Ubezpieczenie obejmuje pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 

3.5 tony, dopuszczone do ruchu na drogach publicznych, posiadające 

ważne badanie techniczne, zaopatrzone w polskie numery 

rejestracyjne, posiadające zamontowaną instalację gazową firmy STAG 

lub inną dostarczoną przez AC S.A. i będące na gwarancji producenta.

Współpraca opiera się na podstawie grupowego ubezpieczenia, gdzie 

warsztat występuje w roli Ubezpieczającego, a właściciel w roli 

Ubezpieczonego. Forma ta nie wymaga egzaminów ani uprawnień 

agencyjnych.



Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie Kosztów Napraw obejmuje szkody powstałe w wyniku 

awarii elementu objętego ochroną ubezpieczeniową w pojeździe, 

będącym na gwarancji producenta, w którym zainstalowano instalacje 

LPG firmy AC S.A.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wymienione poniżej elementy i 

zespoły pojazdu wchodzące w skład fabrycznie oryginalnego 

wyposażenia pojazdu lub części zamienne i zespoły zatwierdzane przez 

producenta lub generalnego importera danej marki:

• Silnik

• Układ paliwowy

• Układ chłodzenia silnika

• Układ wtrysku paliwa

• Obudowy

• Układ wydechowy

• Układ sterowania silnika



Najważniejsze cechy 
Gwarancji STAG

• Trzy okresy ubezpieczenia: 12, 24 lub 36 miesięcy, maksymalnie 
do końca gwarancji fabrycznej samochodu

•       Suma ubezpieczenia 20 000 PLN, która ulega każdorazowemu 

zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania aż do jej całkowitego 

wyczerpania, kiedy to umowa ubezpieczenia wygasa

• 50 000 limitu kilometrów rocznie

• Ochrona na terenie Polski;

• Profesjonalna naprawa w autoryzowanych warsztatach zgodnie z 

zaleceniami producenta tylko z zastosowaniem oryginalnych części 

zamiennych;

• Brak udziałów własnych w szkodzie;

• Możliwość przepisania polisy na nowego nabywcę pojazdu;

• Minimum formalności – sprawna i bezgotówkowa likwidacja szkód;

• Bardzo atrakcyjne ceny ubezpieczeń.



Główne wyłączenia
1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w pojazdach:

a) zmodyfikowanych w stosunku do oryginalnej specyfikacji 

producenta/generalnego importera, z wyłączeniem systemów zasilania 

paliwem gazowym LPG - instalacji LPG firmy AC S.A. 

b) używanych lub poprzednio używanych do zarobkowego transportu 

drogowego, jako taksówki, na zawodach, wyścigach, w samochodach 

narzucających tempo w wyścigach (pace making), w rajdach, turystyce 

terenowej, pojazdy używane do wynajmu krótkoterminowego (typu rent a 

car - wynajem poniżej 1 miesiąca); 

c) specjalistycznych, w tym między innymi policji, straży pożarnej, 

pogotowia ratunkowego, bankowozy, służb ratownictwa i dla celów 

wojskowych;

d) wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem;

e) w których odczytów z szybkościomierza lub drogomierza nie można 

uznać za dokładne ze względu na zakłócenie, zmianę, odłączenie, 

niesprawność lub usunięcie ich z pojazdu;

f) nieprzystosowanych lub niezarejestrowanych do poruszania się po 

drogach.



Składki

Okres 
ochrony

(miesiące)
Limit KM

Suma 
ubezpieczenia

Składka

12 50 000 20 000 PLN 430 PLN

24 100 000 20 000 PLN 690 PLN

36 150 000 20 000 PLN 1010 PLN




