Ubezpieczenie Concordia, z myślą o odnawialnych źródłach energii
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Concordia Polska T.U. S.A., zarejestrowane w Polsce
Produkt: Concordia, z myślą o odnawialnych źródłach energii
Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Concordia, z myślą o odnawialnych źródłach energii (dalej „OWU”) doręczanych przed zawarciem Umowy i dostępnych na stronie concordiaubezpieczenia.pl. Ponadto warunki konkretnej Umowy ubezpieczenia określa dokument ubezpieczenia
(polisa).
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Concordia, z myślą o odnawialnych źródłach energii zaliczane jest do pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych – dział II, grupy: 8, 9 oraz 16, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Ochroną mogą zostać objęte: kolektory słoneczne,
pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne.
✓ Ubezpieczenie mienia od utraty i uszkodzeń
Ubezpieczenie obejmuje zaistniałe w okresie ubezpieczenia i spowodowane zdarzeniem losowym szkody
polegające na fizycznym uszkodzeniu, zniszczeniu lub
utracie ubezpieczonych przedmiotów, powodujące
konieczność restytucji poprzez odbudowę, naprawę
lub wymianę albo ponowny zakup tych przedmiotów.
✓ Ubezpieczenie straty w produkcji energii
elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego
Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową
stratę w produkcji energii elektrycznej, przez którą
rozumie się wyrażoną w pieniądzu wartość będącą
pochodną ilości energii elektrycznej, która nie została
wyprodukowana przez ubezpieczoną instalację fotowoltaiczną w okresie odszkodowawczym w wyniku
zdarzenia, za które Concordia ponosi odpowiedzialność w ramach ubezpieczenia danej instalacji od
utraty i uszkodzeń.
✓ Ubezpieczenie straty w wyniku niższego
poziomu produkcji energii elektrycznej niż
zakładany
Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową
stratę w produkcji energii elektrycznej, przez którą
rozumie się wyrażoną w pieniądzu wartość będącą
pochodną różnicy między ilością energii elektrycznej,
która
została
wyprodukowana
w
okresie
ubezpieczenia z instalacji fotowoltaicznej a zakładaną
roczną produkcją energii.
Ubezpieczeniem objęta jest strata w produkcji energii
elektrycznej powstała bez względu na przyczynę tej
straty, o ile przyczyna ta jest niezależna od woli
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego oraz o ile
odpowiedzialność Concordii nie jest w danym
przypadku wyłączona na podstawie postanowień
niniejszych OWU lub umowy ubezpieczenia.
W szczególności ochroną objęte są straty powstałe w
wyniku:
1) niezamierzonego błędu montażowego lub projektowego,
2) awarii instalacji fotowoltaicznej,
3) spadku poziomu nasłonecznienia w miejscu
ubezpieczenia poniżej wartości zakładanej do
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Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji
fotowoltaicznych, które:
 nie są kompletne i gotowe do pracy;
 są przytwierdzone na stałe do budynku lub
budowli, których materiałem ścian lub materiałem
wierzchnim dachu nie jest drewno, strzecha, wiór
osikowy, szkło, folia lub plandeka.
W ubezpieczeniu mienia od utraty i uszkodzeń
między innymi szkód:
 powstałych w wyniku zaniedbania obowiązków
związanych z utrzymaniem mienia, wskazanych
w OWU;
 powstałych na skutek błędów projektowych,
montażowych, wad ukrytych, wad technologicznych, wad materiałowych, wad konstrukcyjnych
lub niewłaściwego wykonania;
 powstałych w trakcie napraw, bieżącej konserwacji, montażu lub demontażu, transportu, w tym
załadunku i rozładunku a także rozruchu
próbnego i testów;
 powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych, remontowych, montażowych lub instalacyjnych w miejscu ubezpieczenia;
 powstałych w wyniku systematycznego działania hałasu, wibracji, ciepła, wody, pary, wilgoci,
pyłu, sadzy lub innych czynników termicznych,
fizycznych lub biologicznych;
 powstałych na skutek działania pleśni, grzybów
i mikroorganizmów;
 będących następstwem naturalnego zużycia
i starzenia się mienia, kawitacji, korozji i utlenienia;
 powstałych wskutek posiadania lub użytkowania materiałów wybuchowych;
 będących następstwem awarii ubezpieczonego
mienia;
 za które odpowiada osoba trzecia występująca
w charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy, serwisanta, przewoźnika, spedytora lub
podwykonawcy, w tym szkody objęte gwarancją
lub rękojmią;
 polegających na uszkodzeniach estetycznych,
pęknięciu (w tym mikrouszkodzenia, czyli tzw.
hot-spoty), rozszczelnieniu, osiadaniu, kurczeniu
się lub rozciąganiu;
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wyliczenia zakładanej produkcji energii.

✓ Suma ubezpieczenia:
− Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy
ubezpieczenia z uwzględnieniem zasad i limitów
wskazanych w OWU;

−

w każdym z ubezpieczeń, których dotyczy
Umowa, przyjmuje się odrębną sumę ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów lub
zakresów ubezpieczenia;

−

w ubezpieczeniu straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego oraz
starty w wyniku niższego poziomu produkcji
energii elektrycznej niż zakładany suma ubezpieczenia ulega obniżeniu o wartość odszkodowań
wypłaconych z Umowy ubezpieczenia.

 polegające na utracie ubezpieczonego mienia lub
jego części w miejscu ubezpieczenia w wyniku
zdarzenia innego niż kradzież;
 których wartość nie przekracza 500 zł (franszyza
integralna), jeżeli polegają na kradzieży mienia
znajdującego się na gruncie.
W ubezpieczeniu straty w produkcji energii
elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego:
Ochroną nie jest objęta strata w produkcji energii
elektrycznej powstała m.in.:
 w wyniku prawomocnej decyzji wydanej na podstawie obowiązujących przepisów prawa
uniemożliwiającej lub opóźniającej odtworzenie
utraconego lub uszkodzonego mienia i/lub
dalsze prowadzenie produkcji energii elektrycznej przez Ubezpieczonego;
 w wyniku braku wystarczających środków
finansowych niezbędnych do odtworzenia instalacji fotowoltaicznej dotkniętej szkodą we
właściwym czasie i możliwie jak najszybsze
wznowienie produkcji energii elektrycznej;
 wskutek powstałego z przyczyn leżących po
stronie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego opóźnienia w przywróceniu prawidłowego działania
instalacji i przywróceniu produkcji energii elektrycznej;
 w związku z wprowadzaniem innowacji i ulepszeń przy okazji naprawy lub odbudowy uszkodzonej w wyniku zdarzenia losowego instalacji
fotowoltaicznej;
 w wyniku błędnych wskazań lub awarii wyświetlacza (sterownika) lub licznika energii.
W ubezpieczenie straty w wyniku niższego
poziomu produkcji energii elektrycznej niż
zakładany:
Ochroną nie jest objęta strata w produkcji energii
elektrycznej powstała m.in. w wyniku:
 zaplanowanej przerwy w działaniu instalacji
fotowoltaicznej;
 pojawienia się czynników zewnętrznych
nieobecnych na początku okresu ubezpieczenia;
 celowego wyłączenia przez Ubezpieczonego
danej instalacji lub ograniczenia ilości produkowanej przez nią energii elektrycznej;
 nieprzyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci
energetycznej;
 przerw w działaniu instalacji z przyczyn innych
niż awaria lub niezmierzony błąd projektowy,
jeśli łączny czas tych przerw przekroczy 7 dni.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje m.in.:
! szkód wyrządzonych przez Ubezpieczającego umyślnie. W razie rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego odszkodowanie nie
należy się, chyba że zapłata odszkodowania
odpowiada w danych okolicznościach
względom słuszności.
! szkód wyrządzonych umyślnie przez osobę,
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z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓ Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia wskazanym na polisie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Co należy do obowiązków Ubezpieczającego/Ubezpieczonego?
1) Obowiązki na początku Umowy ubezpieczenia:

— podanie do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed
zawarciem Umowy.
2) Obowiązki w czasie trwania Umowy ubezpieczenia:

— zgłaszanie Ubezpieczycielowi wszystkich zmian okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem Umowy;
— bieżąca konserwacja, utrzymanie i użytkowanie budynku zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej;

— przestrzegania zaleceń producenta oraz instalatora w zakresie montażu mienia, warunków jego eksploatacji, konserwacji, utrzymania i obsługi;
— zabezpieczenie mienia przed kradzieżą zgodnie z wymogami określonymi w OWU.
3) Obowiązki w razie powstania szkody:
— niezwłoczne powiadomienie Ubezpieczyciela o wypadku, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku wypadków objętych ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od utraty i uszkodzeń;
— niezwłoczne poinformowanie Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia powodującego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie
przedmiotu ubezpieczenia, które doprowadziło do zaprzestania lub ograniczenia produkcji energii elektrycznej
(początek okresu odszkodowawczego), nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, oraz o tym, że uszkodzenie
lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przestało wywierać ujemne skutki na produkcję energii elektrycznej
(zakończenie okresu odszkodowawczego) – niezwłocznie jednak nie później niż 3 dni od zakończenia okresu
odszkodowawczego;
— niezwłoczne powiadomienie Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia straty
w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładany jednak nie później niż 15 dni od
zakończenia okresu ubezpieczenia;
— użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów;
— niezwłoczne powiadomienie miejscowej jednostki policji, jeżeli szkoda powstała w wyniku przestępstwa lub
czynu niedozwolonego tj. kradzieży, wandalizmu;
— dostarczenie Ubezpieczycielowi dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania lub
świadczenia;
— współpracowanie z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia okoliczności powstania szkody, ustalenia jej rozmiarów
i wysokości odszkodowania lub świadczenia.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo albo w ratach. Składka może zostać opłacona gotówką u osoby
zawierającej Umowę ubezpieczenia w imieniu Ubezpieczyciela bądź przelewem na rachunek Ubezpieczyciela. Sposób
i terminy płatności składki wskazywane są w dokumencie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w okresie ubezpieczenia, który wskazany jest w dokumencie ubezpieczenia.
Jednak ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeżeli Umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu przed upływem
okresu ubezpieczenia – z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia.
Jak rozwiązać Umowę?
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu wskutek:
— odstąpienia od umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy przez Ubezpieczającego (termin odstąpienia od
Umowy to 30 dni od zawarcia Umowy, a w przypadku Ubezpieczającego będącego przedsiębiorcą – 7 dni);
— wypowiedzenia Umowy z przyczyn określonych w OWU bądź przepisami prawa;

(oświadczenie o odstąpieniu/wypowiedzeniu powinno zostać sporządzone na piśmie oraz doręczone do Centrali
Ubezpieczyciela, Oddziału Ubezpieczyciela albo Agenta współpracującego z Ubezpieczycielem);

— utraty ubezpieczonego mienia (zniszczenie lub przeniesienie własności).
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