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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie PZU Eko Energia to ubezpieczenie kompleksowe, w ramach którego ochroną ubezpieczeniową można objąć:
ubezpieczenie urządzeń eko od wszystkich ryzyk należy do działu II, grupa 9, ubezpieczenie ryzyka wystąpienia przerwy
w działaniu instalacji fotowoltaicznej należy do II gr. 16, ubezpieczenie ryzyka niższej produkcji energii elektrycznej przez instalacje
fotowoltaiczną należy do II gr. 16 , załącznika do "Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej".
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Urządzenie lub zespół urządzeń wybrane przez Klienta:
 instalacja fotowoltaiczna
 instalacja solarna
 pompa ciepła
 instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła
Wraz z ubezpieczeniem instalacji fotowoltaicznej ubezpieczone
są również:
 ładowarka samochodu
 akumulator do fotowoltaiki
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
Ubezpieczenie urządzeń eko od wszystkich ryzyk to
ubezpieczenie majątku od uszkodzeń lub utraty w następstwie
wypadku ubezpieczeniowego.
Odpowiadamy za szkody spowodowane m.in.:
 ogniem,
 przepięciem,
 gradem,
 huraganem,
 śniegiem i lodem,
 powodzią,
 dewastacją,
 stłuczeniem,
 uszkodzeniem przez zwierzęta,
 kradzieżą,
 awarią,
 innymi wypadkami ubezpieczeniowymi, które nie są wyłączone,
 akcją ratowniczą prowadzoną w związku z wystąpieniem
wypadku ubezpieczeniowego.
− Sumę ubezpieczenia wybiera ubezpieczający i stanowi ona górną
granicę odpowiedzialności;
− Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu po wypłacie
odszkodowania.
Ubezpieczenie ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu
instalacji fotowoltaicznej to ubezpieczenie zapewniające
odszkodowanie jeśli nastąpi przerwa w działaniu instalacji
fotowoltaicznej w związku z zajściem wypadku ubezpieczeniowego
objętego zakresem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia
urządzeń eko od wszystkich ryzyk.
− Suma ubezpieczenia wskazana jest w polisie;
− Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu po wypłacie
odszkodowania.
Ubezpieczenie ryzyka niższej produkcji energii elektrycznej
przez instalacje fotowoltaiczną to ubezpieczenie zapewniające
odszkodowanie jeśli w rocznym okresie ubezpieczenia produkcja
energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną spadnie poniżej
20% oraz nie przekroczy 60% odpowiednio zakładanej rocznej
produkcji energii elektrycznej dla tej instalacji fotowoltaicznej albo
średniej rocznej produkcji energii elektrycznej przez tę instalację
fotowoltaiczną w okresie 24 miesięcy przed zawarciem umowy
ubezpieczenia
− Suma ubezpieczenia wskazana jest w polisie.

	przedmiotów, które nie zostały wskazane w polisie.
W ubezpieczeniu urządzeń eko od wszystkich ryzyk nie
odpowiadamy m.in. za:
	urządzenia, które nie są kompletne i gotowe do pracy;
	urządzenia, które znajdują się poza miejscem ubezpieczenia;
W ubezpieczeniu ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu
instalacji fotowoltaicznej nie odpowiadamy m.in. za:
	przerwę spowodowaną innym zdarzeniem niż objęte zakresem
w ubezpieczeniu urządzeń eko od wszystkich ryzyk;
	łączną przerwę w wytwarzaniu energii elektrycznej przez
instalację fotowoltaiczną dłuższą niż 180 dni kalendarzowych
W ubezpieczeniu ryzyka niższej produkcji energii elektrycznej
przez instalacje fotowoltaiczną nie odpowiadamy m.in. za:
	niższą produkcję energii która nie przekroczyła 20% lub która nie
spadła poniżej 60% odpowiednio zakładanej rocznej produkcji
energii elektrycznej dla tej instalacji fotowoltaicznej albo
średniej rocznej produkcji energii elektrycznej przez tę instalację
fotowoltaiczną w okresie 24 miesięcy przed zawarciem umowy
ubezpieczenia
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W ubezpieczeniu urządzeń eko od wszystkich ryzyk nie
odpowiadamy m.in. za szkody:
− za które z mocy prawa lub zawartej umowy odpowiedzialny jest
producent, sprzedawca, dostawca, instalator, zakład serwisujący
lub naprawiający (np. gwarancja producenta);
− polegające na defektach estetycznych, które nie wpływają na
prawidłowe funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej, instalacji
solarnej, pompy ciepła, takie jak: wgniecenia, zadrapania,
zabarwienia, odbarwienia, odkształcenia, deformacje, ścierania,
wyszczerbienia, odspojenia, rozdarcia zanieczyszczenia inne niż
powstałe w następstwie działania zwierząt (w tym ptaków);
− powstałe w następstwie eksploatacji lub normalnego zużycia,
kawitacji, korozji lub utleniania przedmiotu ubezpieczenia;
W ubezpieczeniu ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu
instalacji fotowoltaicznej nie odpowiadamy m.in. jeśli:
− decyzja wydana na podstawie obowiązujących przepisów
prawa uniemożliwia lub opóźnia odbudowę zniszczonych lub
uszkodzonych elementów instalacji fotowoltaicznej, przy czym
PZU ponosi odpowiedzialność w okresie do uprawomocnienia
się tej decyzji;
W Ubezpieczeniu ryzyka niższej produkcji energii elektrycznej
przez instalacje fotowoltaiczną nie odpowiadamy m.in.
− za szkody, jeżeli niższa produkcja energii elektrycznej przez
instalację fotowoltaiczną jest spowodowana przebudowaniem
instalacji fotowoltaicznej niezgodnie z projektem wykonanym
przez uprawnionego specjalistę lub bez projektu, o ile jest
wymagany
Pełna lista wyłączeń znajduje się w OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje we wskazanym w polisie miejscu ubezpieczenia na terenie Polski.

Powszechny Zakład Ubezpiec zeń Spółka Akc yjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarc zy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony:
− ma obowiązek podać wszystkie okoliczności, o które pytamy przy zawarciu umowy,
− powinien poinformować nas o zmianach tych okoliczności w trakcie trwania umowy najszybciej, jak to możliwe.
W ubezpieczeniu urządzeń eko od wszystkich ryzyk zobowiązany jest m.in.:
− przestrzegać obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać przedmiot ubezpieczenia w należytym
stanie technicznym, w tym przeprowadzać jego okresowe przeglądy techniczne oraz okresowe kontrole - zgodnie z przepisami prawa,
a także przeprowadzać jego bieżącą konserwację, serwisowanie - zgodnie z wymogami producenta lub instalatora; stosować się do zaleceń
producentów, sprzedawców i instalatorów przedmiotów ubezpieczenia; stosować właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia instalacji
wodnych i centralnego ogrzewania oraz ich wyposażenia instalacyjnego przed mrozem, w szczególności utrzymywać właściwą temperaturę
w pomieszczeniach oraz zakręcić zawory i spuścić wodę z instalacji w obiektach nieużywanych;
− powiadomić nas najszybciej, jak to możliwe, o szkodzie – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.
W ubezpieczeniu ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej zobowiązany jest m.in.:
− powiadomić nas najszybciej, jak to możliwe, o szkodzie – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego;
− ma obowiązek powiadomić nas o ponowny przyłączeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej;
− dostarczyć dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości odszkodowania m.in. dokumenty potwierdzające cenę energii elektrycznej
W ubezpieczeniu ryzyka niższej produkcji energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczną zobowiązany jest m.in.:
przestrzegać obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać przedmiot ubezpieczenia w należytym stanie
technicznym, w tym przeprowadzać jego bieżącą konserwację, serwisowanie zgodnie z wymogami producenta lub instalatora; stosować się do
zaleceń producentów, sprzedawców i instalatorów przedmiotów ubezpieczenia, dopilnować, aby w okresie ubezpieczenia instalacja fotowoltaiczna
była podłączona do sieci elektroenergetycznej, usuwać z instalacji fotowoltaicznej śnieg i lód oraz wszelkie zabrudzenia, w tym spowodowane przez
zwierzęta (np. ptaki, owady).
− ma obowiązek powiadomić nas najszybciej, jak to możliwe, o szkodzie – nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia;
− dostarczyć dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości odszkodowania m.in. dokumenty potwierdzające cenę energii elektrycznej oraz raport
z falownika dotyczący produkcji energii.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci jednorazowo ubezpieczający. Termin płatności podany jest w polisie.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia wskazany jest w polisie.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in:
− z końcem okresu ubezpieczenia albo, w dniu odstąpienia,
− z chwilą przeniesienia własności mienia na inna osobę.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać umowę mi.in. poprzez odstąpienie od niej, w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
− w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli nie jest przedsiębiorcą,
− w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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