Załącznik nr 1 do OWU Dom Max
POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE DO OGÓLNYCH WARU N KÓW U B E ZPIECZEN IA Dom M a x zatwierdzonych uchwał ą nr
05/06/07/2021Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 6
lipca 2021 roku.r (zwane dalej „OWU DM”);
Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna VIENNA INSURANCE GROUP wprowadza postanowienia
dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia który ma zastosowanie do
umowy generalnej nr 01/10//2021/DMKI/KR Z dnia 01.10.2021 zawartej pomiędzy:
InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance
Group z siedzibą w Warszawie przy ulicy Noakowskiego 22, a Columbus
Energy S.A. z siedzibą w Krakowie , przy ul. Jasnogórskiej 9,
§1
Warunki ubezpieczenia
Dom Max zatwierdzone uchwałą nr 05/06/07//2021 Zarządu InterRisk TU
S.A. Vienna Insurance Group z dnia 6 lipca 2021 r (zwane dalej „OWU DM”);
wraz z załącznikiem nr. 1 w którym zawarte są warunki dodatkowe, zwane
dalej „OWU” i stanowiące integralną część niniejszej Umowy (załącznik
nr 1).

z nich obejmowała będzie instalacje fotowoltaiczną i/lub pompy ciepła
i/lub magazyny energii w określonym miejscu ubezpieczenia tj. miejscu
w którym zostały zamontowane przez Columbus.
4. Umowy ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego potwierdzane zostaną Certyfikatem.
5. W Certyfikacie określona będzie rodzaj, wartość, miejsce ubezpieczenia
oraz właściciel ubezpieczonego mienia.
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§2
Przedmiot Umowy i przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia w ramach umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych warunków są Instalacje fotowoltaiczne
lub/i pompy ciepła lub/i magazyny energii montowane i serwisowane w ramach działalności gospodarczej Ubezpieczającego, na podstawie umów
zawartych z konsumentami, do których Ubezpieczony posiada tytuł prawny.
§3
Ubezpieczający i Ubezpieczony
1. Ubezpieczającym w ramach umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszej Umowy będzie Columbus Energy S.A. , 31-358 Kraków
ul. Jasnogórska 9 , REGON 241811803.
2. Ubezpieczonym są konsumenci, którzy posiadają tytuł prawny do instalacji fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła i/lub magazynów energii .
Podmiotem wyłącznie uprawnionym do żądania należnego świadczenia
(odszkodowania) bezpośrednio od Ubezpieczyciela jest Ubezpieczony, jeżeli szkoda zaistniała w jego mieniu.
§4
Miejsce ubezpieczenia
Miejscem ubezpieczenia są wszystkie lokalizacje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wskazane w Certyfikacie, w których znajdują się niezbędne
dane na temat przedmiotu ubezpieczenia.

§5
Okres trwania Umowy oraz okresy ubezpieczenia
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy,
2. W trakcie trwania Umowy w jej ramach zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową instalacje fotowoltaiczne i/lub pompy ciepła i/lub magazyny
energii, na 12 miesięczne okresy ubezpieczenia.
3. Na podstawnie niniejszej Umowy pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym zawierane są umowy ubezpieczenia, przy czym każda

§6
Zakres ubezpieczenia
Wskazane w umowie i znajdujące się w miejscu ubezpieczenia mienie
(przedmioty ubezpieczenia) objęte jest ochroną ubezpieczeniową od
wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń powstałych niezależnie
od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego (§15 OWU DM), za wyjątkiem wypadków wyłączonych w OWU oraz postanowieniach dodatkowych uzgodnionych przez strony (§4, §17, § 27 OWU DM.
Przedmiotowa umowa określa zasady ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych i/lub pompy ciepła i /lub magazyny energii. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
również OC z tytułu posiadania mienia (zgodnie z PDiO), szkody w dachu
spowodowane uszkodzeniem fotowoltaiki na skutek zdarzeń losowych
(zgodnie z PDiO), uszkodzenie mienia klienta na skutek upadku jednego
z paneli w związku ze zdarzeniem losowym (zgodnie z PDiO)
Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych zostaje rozszerzone o ryzyko
przerwy w działalności instalacji fotowoltaicznej.
1) W ubezpieczeniu ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej InterRisk odpowiada za stratę finansową ubezpieczonego spowodowaną wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego.
Wypadek ubezpieczeniowy to przerwa w działaniu instalacji fotowoltaicznej będąca normalnym następstwem wystąpienia szkody, w ubezpieczonym urządzeniu za którą InterRisk ponosi odpowiedzialność .
2) W ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 1, odpowiedzialnością InterRisk objęta jest strata finansowa przypadająca za okres od dnia
rozpoczęcia przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej do dnia
wznowienia działania tej instalacji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3) Za dzień rozpoczęcia przerwy, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się
dzień faktycznego wystąpienia tej przerwy, pod warunkiem zgłoszenia jej do Ubezpieczającego. W przypadku zwłoki w zgłoszeniu usterki
za dzień faktycznej przerwy uznaje się dzień zgłoszenia usterki do
Ubezpieczającego. Za dzień wznowienia działania, o którym mowa
w ust. 2, przyjmuje się dzień, w którym instalacja fotowoltaiczna jest
ponownie uruchomiona i produkuje energię elektryczną.
4) Okres przerwy lub przerw w działaniu instalacji fotowoltaicznej,
za który InterRisk ponosi odpowiedzialność nie może być dłuższy niż
30 dni i określony jest na wszystkie przerwy, niezależnie od faktycznego okresu ich trwania.

§7
Wysokość odszkodowania InterRisk ustala w kwocie, która odpowiada wysokości poniesionej straty finansowej przypadającej za okres od 3 dnia rozpoczęcia przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej do dnia wznowienia
działania tej instalacji, obliczonej zgodnie z ust. 2 i 3,
Wysokość poniesionej straty finansowej oblicza się poprzez zsumowanie
dziennych strat finansowych obliczonych zgodnie z ust. 3.
Dzienna strata finansowa jest ustalana dla każdego dnia, w którym energia
elektryczna nie była produkowana przez instalację fotowoltaiczną wskutek
przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej, poprzez pomnożenie: zakładanej rocznej produkcji energii elektrycznej oraz,

wskaźnika dziennego określonego w tabeli dla miesiąca, w którym wystąpił
ten dzień oraz ceny energii obowiązującej w tym dniu;
Tabela określająca wskaźnik dzienny;
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0,09%

Lipiec

0,40%

0,14%

Śierpień

0,39%

Marzec

0,25%

Wrzesień

0,32%

Kwiecień

0,38%

Październik

0,22%

Maj

0,40%

Listopad

0,10%

Czerwiec

0,41%

Grudzień

0,08%

Miesiąc
kalendarzowy

Wartość wskaźnika
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Wyłączenia specjalne:
InterRisk nie odpowiada także za szkody, które powstały w następstwie:
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;
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;
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.
§8
Postanowienia dodatkowe i odmienne
1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w OWU Strony ustalają dodatkowe
1) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie zainstalowane i oddane do użytkowania instalacje fotowoltaiczne i/lub pompy ciepła i/
lub magazyny energii.
2) Ubezpieczenie dachu – jeżeli w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego
objętego ochroną zostanie uszkodzona ubezpieczona instalacja
i dach, InterRisk pokryje koszty naprawy przedmiotu ubezpieczenia do
wysokości SU oraz dachu do wysokości 20 000 zł. Szkody w dachu
są pokrywane tylko w przypadku kiedy przyczyna uszkodzenia leży
po stronie wadliwie zamontowanej instalacji fotowoltaicznej.
3) Zwrot kosztów uszkodzenia mienia przy upadku jednego z paneli – jeżeli w wyniku zdarzenia
4) ubezpieczeniowego dojdzie do uszkodzenia mienia , którego posiadaczem jest Ubezpieczony, InterRisk pokryje koszty naprawy do

wysokości 10 000 zł Szkody są pokrywane tylko w przypadku kiedy
przyczyna
5) uszkodzenia leży po stronie wadliwie zamontowanej instalacji fotowoltaicznej.
6) OC z tytułu posiadania mienia – InterRisk pokryje koszty za szkody
w mieniu i na osobie, do których doszło w związku z posiadaniem instalacji fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych i/lub pomp ciepła i/lub magazynów energii.
§9
Postanowienia dotyczące sumy ubezpieczenia
1. Sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności:
1) Sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia
zostaną określone (zapisane) w Certyfikatach, które będą zawarte
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
2) Suma ubezpieczenia ustalona dla ubezpieczenia mienia stanowi
górną granicę odpowiedzialności InterRisk na jedno i wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia i nie może być wyższa niż
200 000,00zł.
3) Suma gwarancyjna w ryzyku OC z tytułu posiadania mienia stanowi
górną granicę odpowiedzialności InterRisk i wynosi 50 000 zł.
4) Strony ustalają limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia:
•
•
•
•
•
•

dla szkód powstałych wskutek wandalizmu: do wysokości SU jednak nie więcej niż 100 000 zł
dla szkód powstałych wskutek kradzieży : do wysokości SU jednak
nie więcej niż 100 000 zł
dla szkód powstałych wskutek przepięć: do wysokości SU jednak
nie więcej niż 100 000 zł
OWU Dom Max: do wysokości SU jednak nie więcej niż 100 000 zł
dla szkód w dachu spowodowanych uszkodzeniem fotowoltaiki
na skutek zdarzeń losowych – limit 20 000 zł
dla szkód w mieniu klienta na skutek upadku jednego z paneli
w związku ze zdarzeniem losowym – limit na naprawę 10 000 zł
§10
Stawka i składka ubezpieczeniowa

1. W trakcie trwania niniejszej Umowy składka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia jest naliczana od wartości mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia na polisie i płaci ją Ubezpieczający
2. Składka ubezpieczeniowa z tytułu danego mienia liczona jest od łącznej
sumy ubezpieczenia danego mienia zgłoszonej przez Ubezpieczającego
przy zastosowaniu stawki promocyjnej ustalonej dla przedmiotowego
programu ubezpieczeń.
3. Składka ubezpieczeniowa z tytułu danej umowy ubezpieczenia płatna
jest jednorazowo, zgodnie z Certyfikatami wystawionymi przez Ubezpieczyciela w ramach niniejszej Umowy Generalnej zawartej z Ubezpieczającym. Składka płatna jest przez Ubezpieczającego.
4. Składki ubezpieczeniowe za skrócony okres ubezpieczenia z zastrzeżeniem § 5, w szczególności w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia
umowy będą wyliczone na podstawie stawek określonych w ust. 1, przy
zastosowaniu zasady pro rata (proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia
– za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej).
5. Zwrot składki wyliczony zgodnie z §9 pkt. 4 należny będzie Ubezpieczającemu.
6. Ubezpieczony ma prawo do kontynuacji zawartej umowy ubezpieczenia
na warunkach wynegocjowanych w niniejszym programie na warunkach
preferencyjnych. Przy kontynuacji stosuje się stawkę promocyjną aktualną na dzień złożenia wniosku.

§11
Franszyzy/Udziały własne
1. Do szkód objętych ochroną w ramach umów ubezpieczenia zawartych
na podstawie niniejszej Umowy będzie miała zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości: 500,00 zł. Z wyłączeniem ubezpieczenia ryzyka
wystąpienia przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej do której
stosuje się franszyzę 3 dni.
2. Franszyza integralna został zniesiona .

Załączniki – Ogólne warunki ubezpieczenia:
1. Dom Max zatwierdzone uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk TU
S.A. Vienna Insurance Group z dnia 06.07.2021roku, (zwane dalej „OWU
Dom Max”),
2. Załącznik nr 1 Certyfikat

