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Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych (TUW PZUW Moc Słońca)

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne zawarte są w dokumencie ubezpieczenia oraz w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych (TUW PZUW Moc Słońca) ustalonych uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego
Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/177/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń
Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/122/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r .
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej (TUW PZUW Moc Słońca) to ubezpieczenie kompleksowe należące do działu II, grupa 8, 9, 13, 16 załącznika do
„Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczamy wskazane w umowie ubezpieczenia przedmioty
ubezpieczenia stanowiące własność ubezpieczonego lub będące
w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, eksploatowane
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk AR oraz
ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń MB nie obejmujemy m.in.:
budynku na którym zainstalowano instalację fotowoltaiczną;
instalacji fotowoltaicznych, infrastruktury pomocniczej, obiektów
budowlane, wraz ze znajdującym się w nich mieniem, będących
w trakcie lub przeznaczonych do montażu, rozbiórki, demontażu,
rozruchu, testów lub będących w trakcie prowadzonych
robót budowlanych;
instalacji fotowoltaicznych prototypowych lub wchodzących w ich
skład maszyn, aparatów i urządzeń prototypowych;
instalacji fotowoltaicznych znajdujących się w strefie brzegowej
oraz instalacji fotowoltaicznych zabudowanych i pływających po
zbiorniku wodnym;
magazynów energii o pojemności przekraczającej 250kWh;
elektrowni hybrydowych rozumianych jako kilka jednostek
wytwórczych, wytwarzających energię elektryczną i cieplną.

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk AR:
Ubezpieczamy m.in.: instalacje fotowoltaiczne (wolnostojące
zamocowane na gruncie, przytwierdzone do konstrukcji
budynku) posiadające wymagane prawem deklaracje zgodności
(certyfikaty), infrastrukturę techniczną związaną z wytwarzaniem
i przesyłaniem energii, infrastrukturę pomocniczą (np.
ogrodzenie, oświetlenie, drogi wewnętrzne), magazyn energii.
W ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń MB:
Ubezpieczamy m.in.: instalacje fotowoltaiczne (wolnostojące
zamocowane na gruncie, przytwierdzone do konstrukcji
budynku), infrastrukturę techniczną związaną z wytwarzaniem
i przesyłaniem energii, magazyn energii.
W ubezpieczeniu utraty zysku z tytułu szkody majątkowej BI
Ubezpieczamy przewidywany zysk brutto związany
z wytwarzaniem energii elektrycznej w miejscu ubezpieczenia,
gdyby działalność ta nie została przerwana lub zakłócona na
skutek szkody objętej ochroną ubezpieczeniową w ramach
ubezpieczenia AR.
Ubezpieczamy zwiększone koszty działalności w granicach sumy
ubezpieczamy ustalonej dla przewidywanego zysku brutto,
z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności do wartości
stanowiącej iloczyn wskaźnika zysku brutto i wartości unikniętego
spadku obrotu
W ubezpieczeniu utraty zysku z tytułu szkody maszynowej MLOP:
Ubezpieczamy przewidywany zysk brutto związany z wytwarzaniem energii elektrycznej w miejscu ubezpieczenia, gdyby działalność ta nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody
objętej ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia MB.
Ubezpieczamy zwiększone koszty działalności w granicach sumy
ubezpieczamy ustalonej dla przewidywanego zysku brutto,
z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności do wartości
stanowiącej iloczyn wskaźnika zysku brutto i wartości unikniętego
spadku obrotu.
W ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej
Ubezpieczamy Odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za
szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem
przez ubezpieczonego działalności polegającej na wytwarzaniu
i magazynowaniu energii elektrycznej i posiadanym
mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności,
będące następstwem: czynu niedozwolonego w granicach
odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa); niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).
Warunkiem zawarcia:
umowy ubezpieczenia MB, umowy ubezpieczenia BI albo umowy
ubezpieczenia OC – jest zawarcie umowy ubezpieczenia AR;
umowy ubezpieczenia MLOP – jest zawarcie umowy
ubezpieczenia MB.

W ubezpieczeniu utraty zysku z tytułu szkody majątkowej BI oraz
ubezpieczeniu utraty zysku z tytułu szkody maszynowej MLOP nie
obejmujemy m.in.:
podatku VAT, podatku akcyzowego, opłat celnych i skarbowych
kar, kar umownych, grzywien i odszkodowań, do których zapłaty
ubezpieczony jest zobowiązany w przypadku nie wywiązania się
z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody w mieniu,
odpisów amortyzacyjnych w części przypadającej na mienie
dotknięte szkodą powodującą ustanie obowiązku odprowadzania
takich odpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
spadku mocy instalacji fotowoltaicznej wynikającej
z przewidywanego przez producenta spadku wydajności;
spadku mocy z innych przyczyn niż spowodowane szkodą
objętą ochroną w ramach ubezpieczenia AR lub w ramach
ubezpieczenia MB.
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej OC nie obejmujemy
m.in.:
odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem
ubezpieczeń obowiązkowych;
roszczeń o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania oraz
związanych z wykonaniem zastępczym;
roszczeń wynikających z rękojmi, gwarancji lub z przepisów
o prawach konsumenta oraz szkód, które mogłyby być zaspokojone
na podstawie tych przepisów.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk AR nie
odpowiadamy m.in. za szkody:
wskutek strajków, rozruchów, zamieszek społecznych lub aktów
terroryzmu, o ile zakres ochrony nie został rozszerzony przez
włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych;
wskutek dewastacji lub graffiti, o ile zakres ochrony nie został
rozszerzony przez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych;
spowodowane przepięciem;
spowodowane chorobami zakaźnymi;
powstałe w maszynach, urządzeniach lub aparatach
technicznych, w wyniku awarii elektrycznych, w tym
spowodowanych przepięciem wskutek uderzenia pioruna, lub
awarii mechanicznych.
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W ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń MB nie odpowiadamy
m.in. za szkody:
objęte ochroną ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia AR;
spowodowane opadami atmosferycznymi, mrozem,
szadzią, oblodzeniem, ogniem, eksplozją, upadkiem statku
powietrznego, zalaniem;
powstałe w wyniku przeprowadzonych prób lub testów,
z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi
badaniami eksploatacyjnymi, a także powstałe w wyniku
zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów;
spowodowane przepięciem w przypadku braku lub
niesprawności instalacji uziemienia, odgromowej,
przeciwprzepięciowej chroniącej przed skutkami wyładowań
atmosferycznych oraz przepięć elektrycznych.
W ubezpieczeniu utraty zysku z tytułu szkody majątkowej BI
oraz ubezpieczeniu utraty zysku z tytułu szkody maszynowej
MLOP nie odpowiadamy m.in. za szkody:
za które nie ponosimy odpowiedzialności na podstawie umowy
ubezpieczenia AR oraz umowy ubezpieczenia MB;
powstałe lub zwiększone w następstwie działania lub
zaniechania (w tym decyzji) właściwych władz lub organów,
które opóźnia lub uniemożliwia naprawę lub odtworzenie
zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności
gospodarczej przez ubezpieczonego;
powstałe lub zwiększone w następstwie braku wystarczających
środków u ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy,
odtworzenia lub naprawy zniszczonej lub uszkodzonej
instalacji fotowoltaicznej lub odtworzenia danych z systemu
operacyjnego w jak najszybszym trybie, także w przypadku gdy
wynika to z ograniczenia odszkodowania na podstawie umowy
ubezpieczenia AR lub MB, w tym w wyniku niedoubezpieczenia.
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej OC nie
odpowiadamy m.in. za szkody:
które nie powstały w okresie ubezpieczenia;
wyrządzone umyślnie, o ile nie umówiono się inaczej, przy czym
świadomość wprowadzenia do obrotu wadliwego produktu
lub wadliwości wykonanej pracy albo usługi uważa się za
równoznaczną z winą umyślną;
powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego,
stanu wyjątkowego, rewolucji, konfiskat, terroryzmu,
niepokojów społecznych, strajków, zamieszek lub rozruchów;
wynikające z niedotrzymania terminów;
wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych.
Pozostałe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zostały
określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej OC również poza granicami RP, jeżeli szkody zostały wyrządzone
przez ubezpieczonego lub jego pracowników podczas zagranicznych delegacji służbowych.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek m.in.:
– podać wszystkie dane, o które zapytujemy przy zawarciu umowy;
– najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
– umożliwić nam dokonanie lustracji ubezpieczonego mienia oraz zapoznanie się z dokumentami mającymi związek z umową ubezpieczenia w celu
oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz sformułowania ewentualnych rekomendacji i zaleceń dotyczących kontroli tego ryzyka;
– prowadzić ewidencję ubezpieczonego mienia wraz z jego opisem i wskazaniem wartości, według której mienie to zostało ubezpieczone, w sposób
umożliwiający w przypadku szkody ustalenie wartości przedmiotu ubezpieczenia;
– sporządzić i dostarczyć nam wykaz ubezpieczonych maszyn z podaniem ich danych identyfikacyjnych: numer identyfikacyjny – fabryczny,
inwentarzowy itp., typ, model, rok produkcji, nazwa producenta;
– prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w taki sposób przechowywać i chronić dokumentację finansową aby
zminimalizować ryzyko jej zniszczenia albo zagubienia;
– eksploatować ubezpieczone mienie zgodnie z zaleceniami i wskazówkami producenta lub dostawcy tego mienia, przestrzegać obowiązujących
przepisów prawa, w tym przepisów prawa budowlanego w zakresie eksploatacji, wykonywania przeglądów i konserwacji budynków i budowli
wraz z instalacjami, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony osób i mienia, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych oraz
wykonywać dozór techniczny nad tymi urządzeniami;
– przestrzegać ustalonych w umowie ubezpieczenia wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych;
– przeprowadzać konserwację i okresowe remonty ubezpieczonego mienia;
– przechowywać ubezpieczone mienie w sposób zgodny z zaleceniami producenta i wymogami technicznymi;
– posiadać ważną przez cały okres ubezpieczenia umowę serwisową dotyczącą ubezpieczonego mienia, a w przypadku zmiany lub rozwiązania tej
umowy serwisowej niezwłocznie nas o tym powiadomić;
– użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, między innymi
wezwać straż pożarną, zawiadomić policję o ile zachodzi taka potrzeba, w szczególności w przypadku pożaru, kradzieży z włamaniem, rabunku;
– najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o szkodzie lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych w przypadku ubezpieczenia AR, MB, BI, MLOP ,
a w przypadku ubezpieczenia OC w ciągu 7 dni od jej zajścia;
– podjęcia współpracy z nami w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn powstania szkody oraz ustalenia jej rozmiaru;
– zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę oraz udzielić nam pomocy dostarczając
informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych;
– podjęcia działań, które mogą zapobiec powstaniu szkody lub zmniejszyć jej rozmiary;
− w przypadku wystąpienia przez poszkodowanego z roszczeniem na drogę sądową ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od
dnia otrzymania pozwu powiadomić nas o tym.
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Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający.
Zapłata składki ubezpieczeniowej następuje przy zawarciu umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia określono inny tryb i terminy
zapłaty składki. Dopuszcza się możliwość zapłaty składki ubezpieczeniowej za roczny okres ubezpieczenia w ratach. Terminy płatności rat oraz ich
wysokość określa się w umowie ubezpieczenia.
Zapłata składki ubezpieczeniowej następuje w formie gotówkowej lub w porozumieniu z TUW PZUW w formie bezgotówkowej.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Jeżeli nie umówiono się inaczej, nasza odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej
jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.
Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadającej na dzień, w którym rozpoczyna
się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, albo na dzień przypadający po tym dniu, nasza odpowiedzialność rozpoczyna się w dniu określonym
w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający przed dniem, w którym
rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona najpóźniej w dniu
poprzedzającym pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, nasza odpowiedzialność rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu
składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie zostanie zapłacona do trzydziestego dnia od
dnia początku okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z tym dniem.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
– z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia ;
– z chwilą unicestwienia przedmiotu ubezpieczenia, co oznacza całkowite zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia w takim stopniu, że nie jest możliwa
jego naprawa albo odbudowa
– z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej wskutek wypłaty odszkodowania bądź odszkodowań;
– z dniem doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy ponosimy
odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie
została zapłacona w terminie;
– z upływem 7 dni od dnia otrzymania od nas pisma z wezwaniem do zapłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej wysłanego po upływie terminu jej
płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni spowoduje ustanie odpowiedzialności.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać umowę m.in. poprzez odstąpienie od niej, w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
− w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
− w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający
ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni, od
dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, składając oświadczenie w tym zakresie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego
z obowiązku zapłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim udzielaliśmy ochrony ubezpieczeniowej.
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