
Podstawowe informacje ubezpieczenia 
instalacji fotowoltaicznej i/lub pompy 
ciepła i/lub magazynów energii  
w Interrisk w ramach Umowy  
Generalnej dla Columbus Energy S.A.

Zakres ochrony z polisy Biznes Pro Plus:

Wskazane w umowie i znajdujące się w miejscu ubezpieczenia mienie, objęte jest 

ochroną ubezpieczeniową od wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń  

powstałych niezależnie od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, za 

wyjątkiem wypadków wyłączonych w  OWU BPP zatwierdzonych uchwałą  

nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk TU S.A. VIG z dnia 06.07.2021 r. oraz postano-

wieniach dodatkowych uzgodnionych przez strony (np. aneksach lub klauzulach).

Opis świadczeń i sposobu ich ustalania:

W granicach sum ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności, określonych  

w umowie dla poszczególnych grup mienia lub ubezpieczanych zdarzeń, odszko-

dowanie obejmuje utratę, zniszczenie, uszkodzenie lub ubytek mienia w następ-

stwie wypadków objętych ochroną ubezpieczeniową, w kwocie odpowiadającej 

rozmiarowi szkody, odpowiednio w wartości określonej w zależności od przed-

miotu ubezpieczenia.

Limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia:

• dla szkód powstałych wskutek wandalizmu – do wysokości sumy ubezpie-

czenia jednak nie więcej niż 100 000 zł

• dla szkód powstałych skutek kradzieży – do wysokości SU jednak nie wię-

cej niż 100 000 zł

• dla szkód powstałych wskutek przepięć zgodnie z klauzulą nr 2 OWU BPP 

– do wysokości SU jednak nie więcej niż 100 000 zł

Przy określeniu wysokości szkody nie uwzględnia się:

• Kosztów w ynikających z  braku części zamiennych lub materiałów  

potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą (wyliczenia  

wysokości szkody należy wówczas oprzeć o części zamienne lub materiały 

dostępne na rynku zbliżone parametrami do tych, które uległy szkodzie);

• Odszkodowanie stanowi kwotę ustaloną według wyżej wymienionych za-

sad, pomniejszoną o ustaloną w polisie franszyzę redukcyjną.

• Na wysokość odszkodowania mają również wpływ limity odpowiedzialno-

ści określone w OWU BPP.

Dodatkowe rozszerzenia polisy:

• OC z tytułu posiadania mienia – InterRisk pokryje koszty za szkody w mieniu 

i na osobie, do których doszło w związku z posiadaniem instalacji fotowolta-

icznych , kolektorów słonecznych, pomp ciepła, magazynów energii – limit  

50 000,00 PLN

• Szkody w dachu spowodowane uszkodzeniem fotowoltaiki na skutek  

zdarzeń losowych, w przypadku kiedy przyczyna uszkodzenia leży po stro-

nie wadliwie zamontowanej instalacji fotowoltaicznej – limit 20 000,00 PLN

• szkody w mieniu klienta na skutek upadku jednego z paneli w związku ze 

zdarzeniem losowym, w przypadku kiedy przyczyna uszkodzenia leży  

po stronie wadliwie zamontowanej instalacji fotowoltaicznej – limit na  

naprawę 10 000,00 PLN

• ubezpieczenie ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu instalacji fotowol-

taicznej, w następstwie szkód zaistniałych w okresie ubezpieczenia, nieza-

leżne od woli Ubezpieczonego – maksymalny okres odszkodowawczy 30 

dni

Warunki konieczne do spełnienia dla ochrony od ryzyka kradzieży  
i dewastacji:

• instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii wraz z osprzę-

tem, zainstalowane obok budynku mieszkalnego winny znajdować się 

na terenie ogrodzonym i oświetlonym w porze nocnej lub wyposażonym 

w czujki ruchu załączające oświetlenie

• instalacje zainstalowane na elementach nieruchomości objęte są ochroną 

ubezpieczeniową pod warunkiem, że teren wokół budynku jest oświetlony 

w porze nocnej, bądź wyposażony w czujki ruchu załączające oświetlenie

Udział własny w szkodzie (o taką kwotę ubezpieczyciel pomniejszy 
odszkodowanie):

• 500,00 PLN

• Ubezpieczenie ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu instalacji: 3 dni

Szczególne wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela:

1. działania, pleśni, grzybów, owadów wewnętrznego rozkładu lub naturalnych 

procesów, które zachodzą w instalacji fotowoltaicznej, pompie ciepła, ma-

gazynie energii – których dotyczy ubezpieczenie;

2. działania zwierząt (w tym ptaków) polegającego na zanieczyszczeniu insta-

lacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, pompy ciepła, magazynie energii do 

fotowoltaiki – których dotyczy ubezpieczenie;

3. wibracji lub drgań, spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, pod-

ziemnych lub powietrznych;

4. eksploatacji lub zużycia, kawitacji, korozji lub utleniania instalacji fotowolta-

icznej, pompy ciepła, magazynu energii do fotowoltaiki – których dotyczy 

ubezpieczenie;

5. przenikania wód podziemnych. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy 

przenikanie wód nastąpiło wskutek powodzi, deszczu o współczynniku 

wydajności co najmniej 4 ustalonym przez IMGW;

6. przemarzania instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, magazynów energii , 

których dotyczy ubezpieczenie, lub ich elementów;

7. zapadania się ziemi, które jest skutkiem prowadzonych robót ziemnych;

8. zaboru instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, pompy ciepła, magazy-

nów energii do fotowoltaiki – których dotyczy ubezpieczenie, jeżeli ten zabór 

nie spełnia definicji kradzieży;

9. decyzji administracyjnej;

10. przebudowania instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, pompy ciepła  

– których dotyczy ubezpieczenie, niezgodnie z projektem wykonanym 

przez uprawnionego specjalistę lub bez projektu, o ile jest wymagany; 

11. §7, §21, § 30, § 39 OWU Biznes Pro Plus

Okres ubezpieczenia:

Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12-miesięczny okres ubezpieczenia, chyba  

że strony umówiły się inaczej. Okres ubezpieczenia określa się w umowie ubezpie-

czenia.

Kontynuacja umowy ubezpieczenia:

Umowa ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego może zostać zawarta na 

kolejne okresy ubezpieczenia.

Obowiązki Ubezpieczającego / Ubezpieczonego:

Prosimy pamiętać o obowiązkach, które spoczywają na Ubezpieczającym / 

Ubezpieczonym w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Nie-

zachowanie niektórych z nich może spowodować nieuzyskanie odszkodowania 

w całości lub w części. Pełna lista obowiązków znajduje się w § 45-48 Biznes Pro 

Plus. Poniżej wskazujemy najistotniejsze czynności, jakie należy wykonać tuż po 

zajściu zdarzenia.

W przypadku powstania szkody Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany 

jest:

• użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpiecze-

nia oraz zapobieżenia szkodzie w mieniu bezpośrednio zagrożonym lub 

zmniejszenia rozmiarów szkody,

• w sytuacji, kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo, powia-

domić o szkodzie jednostkę policji,

• niezwłocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie, jednak nie później niż  

w ciągu 7 dni, zawiadomić o jej wystąpieniu InterRisk.

Gdy pojawi się szkoda:

• InterRisk Kontakt 22 575 25 25

• https://interrisk.pl/

• szkody@interrisk.pl


