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 DOM MAX:
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 oraz postanowieniach dodatkowych uzgodnionych przez strony (np. aneksach lub klauzulach),

3. wibracji lub drgań, spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, podziemnych lub powietrznych;
4. eksploatacji lub zużycia, kawitacji, korozji lub utleniania instalacji fotowoltaicznej, 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, magazynów energii do fotowoltaiki – których dotyczy ubezpieczenie, jeżeli ten zabór
nie spełnia definicji kradzieży;
9. decyzji administracyjnej;

Opis świadczeń i sposobu ich ustalania:
W granicach sum ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności, określonych
w umowie dla poszczególnych grup mienia lub ubezpieczanych zdarzeń, odszkodowanie obejmuje utratę, zniszczenie, uszkodzenie lub ubytek mienia w następstwie wypadków objętych ochroną ubezpieczeniową, w kwocie odpowiadającej
rozmiarowi szkody, odpowiednio w wartości określonej w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zgodnie z zasadami opisanymi w § 19 i 55 OWU Dom MAX.

Przy określeniu wysokości szkody nie uwzględnia się:
•

Kosztów wynikających 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 zasad, pomniejszoną o ustaloną w polisie franszyzę redukcyjną.

•

Na wysokość odszkodowania mają również wpływ limity odpowiedzialności określone w OWU Dom MAX.

Dodatkowe rozszerzenia polisy:
•

OC z tytułu posiadania mienia – limit 50 000,00 PLN

•

Szkody w dachu spowodowanych uszkodzeniem fotowoltaiki na skutek
zdarzeń losowych, w przypadku kiedy przyczyna uszkodzenia leży po stronie 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 fotowoltaicznej, w następstwie szkód zaistniałych w okresie ubezpieczenia, niezależne od woli Ubezpieczonego – maksymalny okres odszkodowawczy 30
dni

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. §4, §17, § 27 OWU Dom Max

Okres ubezpieczenia:
Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12-miesięczny okres ubezpieczenia,
chyba że strony umówiły się inaczej. Okres ubezpieczenia określa się w umowie
ubezpieczenia.

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. Niezachowanie niektórych z nich może spowodować nieuzyskanie odszkodowania
w całości lub w części. Pełna lista obowiązków znajduje się w § 11-13 OWU Dom
MAX. 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 ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie w mieniu bezpośrednio zagrożonym lub
zmniejszenia rozmiarów szkody,

•

w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo, powiadomić 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:
Warunki konieczne do spełnienia dla ochrony od ryzyka kradzieży
i dewastacji:
•

instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii wraz z osprzętem, zainstalowane obok budynku mieszkalnego winny znajdować się
na ogrodzonej posesji, do której można wejść przez furtkę lub bramę
zamykaną na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową, lub elektroniczny system zamykania, lub inny atestowany
system zabezpieczenia.

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, magazynie energii – których dotyczy ubezpieczenie;
2. działania zwierząt (w tym ptaków) polegającego na zanieczyszczeniu instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, pompy ciepła, magazynie energii do
fotowoltaiki – których dotyczy ubezpieczenie;
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