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[logo ArielRe]       [logotyp LLOYD’S Underwriters] 

Potwierdzenie objęcia ochroną ubezpieczeniową 

Niniejszym potwierdzamy, że Ariel Syndicate 1910 z Grupy Lloyd's reasekuruje Polisę (Ubezpieczenie 

zastępcze na moduły fotowoltaiczne – Polisa ubezpieczeniowa producenta), pierwotnie wystawioną przez 

Ping An Property And Casualty Company Limited oddział w Shenzhen (Polisa nr 10562003901446617604) 

na rzecz następującego Ubezpieczającego: 

 
Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd [Sunport] 

Nr 20, Xishi Road, Dzielnica Xinwu, Wuxi, Prowincja Jiangsu, Chiny 

 
Polisa ubezpieczeniowa producenta zapewnia wsparcie udzielonej przez firmę Sunport Ograniczonej 

gwarancji na produkt oraz moc i obejmuje ochroną zarówno firmę Sunport, jak i nabywców jej modułów 

fotowoltaicznych, którzy zostali zarejestrowani na podstawie tej Polisy w okresie jej obowiązywania od dnia 

5 listopada 2021 r. do dnia 4 listopada 2023 r. Uzgodnione warunki Polisy ubezpieczeniowej producenta 

obejmują: 

 

• ochronę ubezpieczeniową dla modułu MWT wynoszącą 30 lat 

• ochronę ubezpieczeniową obowiązującą od razu, BEZ okresu oczekiwania dla Beneficjenta 

• brak możliwości złożenia rezygnacji z polisy ubezpieczeniowej 

• Ubezpieczenie stanowi wsparcie udzielonej przez firmę Sunport Ograniczonej gwarancji,w tym na 
wady produktu oraz moc wyjściową 

• w przypadku niewypłacalności firmy Sunport klienci Sunport, którzy są zarejestrowani na podstawie 

Polisy staną się Beneficjentami na warunkach w niej określonych 

• w ramach Ubezpieczenia zapewniona jest Ochrona z dostosowaną strukturą ubezpieczeniową, która 

obejmuje swoim zakresem Projekty oparte na modułach fotowoltaicznych firmy Sunport objętych 

niniejszą Polisą i zakwalifikowanych przez Ubezpieczyciela do ochrony ubezpieczeniowej 

• na moment wystawiania niniejszej deklaracji reasekurator został poddany ocenie przez następujące 

agencje ratingowe: A.M Best „A” (doskonała), S&P „A+” (dobra), Fitch AA- (bardzo dobra). 
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(Podpis osoby upoważnionej) 

Clean Energy Underwriters at 

Lloyd's Syndicate 1910 (Ariel Re) 

 
Zastrzeżenia prawne: Niniejszy dokument nie zawiera wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej, które 

mogą ewentualnie ograniczyć (lub wyłączyć) ochronę. Treści zawarte w niniejszej deklaracji mają charakter 

wyłącznie informacyjny. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia podlegają warunkom określonym w umowie 

ubezpieczeniowej. Należy mieć na uwadze, że Polisa ubezpieczeniowa jest wiążąca i aktywna tylko wtedy, 

gdy została opłacona pełna składka ubezpieczeniowa. 

 

[koniec tłumaczenia] 
 

Rep. 1584/2021 

Ja, niżej podpisana Marta Anna van der Hoeven, tłumacz przysięgły języka angielskiego zarejestrowana w 

Ministerstwie Sprawiedliwości na oficjalnej liście tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/6077/05 

niniejszym potwierdzam, iż powyższy tekst jest wiernym tłumaczeniem dokumentu sporządzonego w 

języku angielskim. 

Warszawa, dnia 07 grudnia 2021 r. 
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