Dokument zawierający informacje o programie
ubezpieczeniowym dla Nova Energy Sp. z o.o.
w zakresie ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych

Zakres ubezpieczenia
✔ Zgodnie z zapisami na polisie zawarte ubezpieczenie jest w formule Allrisk – od
ryzyk wszystkich. Jest to najszersza formuła ubezpieczeniowa zakładająca ochronę
przed wszelkimi szkodami w ubezpieczonym mieniu powstałymi wskutek zdarzeń
losowych, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności (wyłączenia znajdują
się w § 7 OWU). Mamy zatem do czynienia z ochroną, która zadziała w przypadku
szkody spowodowanej przez wszelkie możliwe działania sił przyrody oraz inne
zdarzenia o charakterze nagłym m. in.: pożar, uderzenia pioruna, wybuch, upadek
statku powietrznego, deszcz nawalny, grad, huragan, śnieg, lawina, osuwanie i
zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, przepięcie spowodowane wyładowaniem
atmosferycznym, huk ponaddźwiękowy, sadzę, dym, uderzenie pojazdu lądowego,
upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalania, powódź.
✔ Ochrona zapewniona jest w sytuacji kradzieży w włamaniem oraz ryzyka
wandalizmu/dewastacji – w obu przypadkach limit dla tego typu zdarzeń jest
ograniczony do 50% wartości ubezpieczonego mienia.
✔ Do ochrony zastała włączona Klauzula przepięć i przetężeń gwarantująca
ochronę w sytuacji uszkodzeń instalacji spowodowanych niewłaściwymi
parametrami prądu.
✔ W zakresie ubezpieczenia jest również katastrofa budowlana.
Powyższy katalog przytoczonych potencjalnych ryzyk nie jest naturalnie skończony
gdyż jak wspomniano powyżej wszelkie szkody nie wyłączone zgodnie z sekcją
„wyłączenia” w OWU podlegają ochronie.
✔ Oprócz wypłaty odszkodowania za uszkodzone lub zniszczone mienie,
ubezpieczyciel pokryje koszty wymienione w Klauzuli kosztów wszelakich min:
• koszty akcji ratowniczej i zabezpieczenia przed rozprzestrzenieniem się
szkody w mieniu bezpośrednio zagrożonym szkodą,
• koszty powstałe w związku z usunięciem pozostałości po szkodzie lub
usunięciem ubezpieczonego mienia, złomowaniem, rozmontowaniem,
rozłożeniem, oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia,
• dodatkowe koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zezwoleń
branżowych,
koszty
opracowania
lub
odtworzenia
dokumentacji
projektowej, map, planów i innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia

•
•
•

odbudowy lub odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, koszty odtworzenia i
przygotowania dokumentacji technicznej,
koszty wynagrodzenia ekspertów, rzeczoznawców, inżynierów, architektów
i konsultantów,
koszty najmu i korzystania z maszyn i urządzeń w zastępstwie maszyn i
urządzeń wyłączonych z ruchu w wyniku powstania szkody, w okresie 3
miesięcy od dnia wystąpienia szkody,
koszty napraw w trybie ekspresowym tj. uzasadnione i udokumentowane
koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od
pracy oraz koszty frachtu ekspresowego, z wyłączeniem frachtu lotniczego,

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
Wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa w sytuacji wystąpienia zdarzenia
szkodowego znajdują się w § 7 OWU. Zalecamy zapoznanie się z ta sekcją z uwagi
na to że jest ona dość rozbudowana. Poniżej zostały zaprezentowane sytuacje
kiedy odpowiedzialność towarzystwa nie zajdzie, a które to sytuacje są
prawdopodobne z punktu widzenia charakteru ubezpieczonego mienia. Należy
podkreślić, że nie są to wszystkie potencjalne zdarzenia w przypadku których
odpowiedzialność towarzystwa nie zachodzi (celowo zostały pominięte wyłączenia
typu – wojna, działania broni jądrowej, skażenie biologiczne itd. z uwagi na ich
niskie prawdopodobieństwo wystąpienia).
X Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
• maszyn, urządzeń i wyposażenia w trakcie instalacji, rozruchu próbnego i
testów poprzedzających uruchomienie,
• strajków, zamieszek, rozruchów, lokautów,
• aktów terroru i sabotażu,
• charakterze wyłącznie estetycznym nieograniczające funkcjonalności
mienia, w szczególności takie jak zadrapania,
pomalowanie, odbarwienia;
• wyrządzone z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa reprezentantów
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym w odniesieniu do szkód
wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa wypłata odszkodowania
następuje, o ile odpowiada to w danych okolicznościach względom
słuszności;
• wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający/Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
• wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w tym jego
reprezentantów albo osoby wymienione powyżej będące w stanie po użyciu
alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie
działających środków odurzających, o ile zażycie wymienionych substancji
miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar,
• powstałe w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w miejscu
ubezpieczenia,
• powstałe wskutek zalania, jeśli do powstania szkody lub jej rozmiaru
przyczynił się zły stan dachu lub rynien, brak lub nienależyte

•

•

•

•

zabezpieczenie otworów dachowych lub okiennych albo innych elementów
obiektu, o ile obowiązek utrzymania stanu technicznego budynku spoczywał
na Ubezpieczonym z zastrzeżeniem ust. dot. winy umyślnej i rażącego
niedbalstwa reprezentantów (powyżej)
polegające na lub powstałe wskutek naturalnej zmiany właściwości mienia,
normalnego zużycia lub starzenia się przedmiotu ubezpieczenia, a także
polegające na utracie wagi, skurczeniu, wyparowaniu, zmianach w kolorze,
fakturze, wykończeniu lub zapachu;
powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu
ubezpieczenia z powodu:
a) nieszczelności instalacji i pocenia się rur,
b) działania wód gruntowych bądź oddziaływania pływów lub fal
morskich,
c) przemarzania ścian,
d) korozji, kawitacji lub utleniania,
e) oddziaływania czynników zewnętrznych, w szczególności:
termicznych, biologicznych (w tym pleśni, grzybów, insektów),
chemicznych, fizycznych, chyba że w następstwie wystąpiło inne
zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas UNIQA
ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych,
złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, chyba, że w
następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu
ubezpieczenia; wówczas UNIQA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za
skutki takiego zdarzenia;
polegające na awarii lub uszkodzeniu maszyny, urządzenia lub wyposażenia
wskutek
błędu
w
obsłudze
lub
mechanicznego
uszkodzenia
spowodowanego:
a) nieprawidłowym działaniem lub niezadziałaniem jakiegokolwiek
elementu mechanicznego lub sterującego, niezależnie od udziału człowieka
lub jego braku w spowodowaniu tego błędu, albo
b) powstałe wskutek jakiegokolwiek czynnika wewnątrz mechanizmu
maszyny lub urządzenia niezależnie od jego pierwotnej przyczyny,
chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z
zakresu ubezpieczenia; wówczas UNIQA ponosi odpowiedzialność
wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

Zgłoszenie szkody do UNIQA TU SA następuje poprzez
•
•

wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej
Ubezpieczyciela: Likwidacja szkód | UNIQA
telefonicznie pod nr 801 597 597 lub 42 66 66 500.

Informację dotyczące przetwarzania danych osobowych
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na
stronie 12/13 OWU.

Atuty programu ubezpieczeniowego
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

szeroki zakres ochrony w oparciu o formułę ubezpieczenia Allrisk – od
wszystkich ryzyk
wysoki standing finansowy towarzystwa ubezpieczeniowego oraz jego
ugruntowaną pozycję na polskim rynku, stanowiącą potwierdzenie wybitnej
renomy (niedawne przejęcie polskiego oddziału AXA przez Uniqa jeszcze
bardziej wzmocniło pozycje ubezpieczyciela na polskim rynku
ubezpieczeniowym)
Uniqa TU specjalizuje się w ubezpieczeniach mieszkaniowych
wysoki poziom procesu likwidacji szkód wsparty wygodnym systemem online (zgłaszanie szkód 24h)
w zakresie ryzyko kradzieży z włamaniem, dewastacja/wandalizm,
katastrofa budowlana oraz szkody spowodowane niewłaściwym działaniem
prądu
niski udział własny w szkodzie – franszyza redukcyjna na poziomie 300 zł
minimum formalności ze strony Ubezpieczonego, cały proces zgłaszania
mienia do ubezpieczenia po stronie dostawcy instalacji/brokera,
Ubezpieczony otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający ochronę
koszt ochrony przerzucony na dostawcę (przez pierwsze 12 miesięcy)
możliwość rozbudowy instalacji i tym samym zwiększenia sumy
ubezpieczenia w trakcie trwania roku polisowego
zastosowana Klauzula wypłaty zaliczki stanowiąca, że w przypadku
potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, UNIQA TU S.A.
wypłaca w formie zaliczki 50% bezspornej szacunkowej wysokości
należnego odszkodowania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od
Ubezpieczającego stosownego wniosku w tym przedmiocie wraz z
kosztorysem strat
zabezpieczenie zwiększenia wartości nieruchomości w trakcie trwania polisy
ubezpieczeniowej zawartej przez Klienta (dotyczy funkcjonującej polisy
ubezpieczenia nieruchomości)

