Grupowe ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń
Wzajemnych, zarejestrowany w Polsce,
nr zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego: DLU/WLU/602/14/20/15/RC
Produkt: Grupowe ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są w Ogólnych warunkach
grupowego ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych ustalonych uchwałą nr UZ/59/2021 Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń
Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 13 maja 2021 roku, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą
nr UZ/123/2022 Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 12 sierpnia
2022 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie majątkowe w zakresie instalacji fotowoltaicznej i ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu
instalacji fotowoltaicznej. Ubezpieczenie należy do grup: 8, 9, 16 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest:
 instalacja fotowoltaiczna , będąca przedmiotem własności
lub współwłasności ubezpieczonego
 ryzyko wystąpienia przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej.

W ubezpieczeniu instalacji fotowoltaicznej ubezpieczenie
nie obejmuje:
	szkód powstałych w następstwie powodzi w instalacji
fotowoltaicznej znajdującej się w strefie wybrzeża morskiego
i w strefie przepływów wezbrań powodziowych,
	szkód, których wartość nie przekracza 1 000 zł
z wyłączeniem ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu
instalacji fotowoltaicznej.

Zakres ubezpieczenia:
 W ubezpieczeniu instalacji fotowoltaicznej – szkoda powstała
wskutek zajścia następujących zdarzeń w okresie ubezpieczenia:
ogień, dym i sadza, piorun, upadek statku powietrznego, upadek
drzew lub masztów, huk ponaddźwiękowy, eksplozja, lawina,
powódź, przepięcie, opad, huragan, grad, śnieg i lód, kradzież
z włamaniem, dewastacja, awaria instalacji.
 W ubezpieczeniu ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu
instalacji fotowoltaicznej – strata finansowa ubezpieczonego
spowodowana wystąpieniem przerwy w działaniu instalacji
fotowoltaicznej, nie dłużej niż przez 180 dni, wskutek
szkody objętej odpowiedzialnością w ubezpieczeniu
instalacji fotowoltaicznej.
 Suma ubezpieczenia dla instalacji fotowoltaicznej może wynosić
maksymalnie 75 000 zł.
 Suma ubezpieczenia dla wystąpienia przerwy w działaniu
instalacji fotowoltaicznej 10 000 zł.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W ubezpieczeniu instalacji fotowoltaicznej ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
	
wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez
ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata
odszkodowania odpowiada względom słuszności,
	
wyrządzonych umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
	
powstałych z powodu zużycia lub procesu starzenia się instalacji
fotowoltaicznej w związku z jej użytkowaniem,
	
górniczych, w rozumieniu prawa górniczego,
	
powstałych w wyniku trzęsienia ziemi,
	
powstałych w następstwie działań wojennych, stanu wojennego,
stanu wyjątkowego, strajków lub, aktów terroryzmu,
	
powstałych wskutek oddziaływania energii jądrowej,
promieni laserowych, maserowych, promieniowania
jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
skażenia radioaktywnego,
	
będących następstwem decyzji administracyjnej wydanej na
podstawie przepisów, powodującej konfiskatę, rekwizycję,
nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie instalacji
fotowoltaicznej przez rząd lub inne władze kraju,
	
powstałych w następstwie eksploatacji nienaprawionej
instalacji fotowoltaicznej,
	
powstałych w następstwie użytkowania niezgodnie z instrukcją
obsługi instalacji fotowoltaicznej,
	
powstałych w następstwie przemarzania konstrukcji wsporczych,
fundamentów,
	
powstałych w następstwie zapadania się ziemi wskutek
prowadzonych robót ziemnych,
	
powstałych w następstwie upadku drzewa w wyniku jego
wycinania lub przycinania przez ubezpieczonego lub
osobę bliską pozostającą z ubezpieczonym we wspólnym
gospodarstwie domowym, bez pozwolenia, o ile takie
pozwolenie jest wymagane,
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powstałych w następstwie upadku masztu spowodowanego jego
niekonserwowaniem lub jego nienależytym konserwowaniem,
jeżeli obowiązek jego konserwacji należał do ubezpieczonego
lub osoby bliskiej pozostającej z ubezpieczonym we wspólnym
gospodarstwie domowym, chyba że nie miało to wpływu na
zajście zdarzenia,
	
powstałych w następstwie kradzieży z włamaniem, jeżeli z winy
umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego,
w chwili kradzieży miejsce ubezpieczenia nie spełniało
wymogów dotyczących zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że
nie miało to wpływu na zajście kradzieży i chyba że w razie
rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada
względom słuszności,
	
wyrządzonych przez ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości,
lub pod wpływem środków odurzających, substancji
psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych
lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu
na zajście zdarzenia.
W ubezpieczeniu ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu instalacji
fotowoltaicznej odpowiedzialność jest wyłączona, w zakresie jakim:
	
decyzja wydana na podstawie przepisów uniemożliwia lub
opóźnia odbudowę zniszczonych lub uszkodzonych elementów
instalacji fotowoltaicznej, przy czym odpowiedzialność
ograniczona jest do uprawomocnienia się tej decyzji,
	
przerwa w działaniu instalacji fotowoltaicznej spowodowana jest
przeglądem, konserwacją, pracami remontowymi niezwiązanymi
ze zdarzeniem,
	
ubezpieczony nie jest w stanie odtworzyć utraconej, zniszczonej
lub uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej wskutek braku
środków finansowych,
	
ubezpieczony zrezygnował z naprawy uszkodzeń w instalacji
fotowoltaicznej spowodowanych zdarzeniem i zaniechał
podjęcia przerwanego działania instalacji fotowoltaicznej.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony zobowiązany jest:
– przestrzegać obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
– przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, prawa energetycznego, prawa dotyczącego odnawialnych źródeł energii w tym
wykonywać określone przepisami prawa przeglądy techniczne i okresowe kontrole przedmiotów ubezpieczenia,
– przestrzegać przepisów prawa dotyczących normalizacji, certyfikacji, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywania dozoru
technicznego dla tych urządzeń,
– przestrzegać zaleceń producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu użytkowania instalacji fotowoltaicznej,
– serwisować instalację fotowoltaiczną zgodnie z zaleceniami producenta.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest płatna jednorazowo przez ubezpieczającego w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia przelewem na rachunek bankowy. Istnieje
możliwość rozłożenia składki na miesięczne raty.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia w stosunku do każdego ubezpieczonego rozpoczyna się dnia wskazanego przez Ubezpieczającego.
Okres ubezpieczenia w stosunku do każdego ubezpieczonego wynosi: rok, dwa lub trzy lata.
Ubezpieczonemu przysługuje w każdym czasie prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej poprzez złożenie oświadczenia Ubezpieczającemu
lub Ubezpieczycielowi w tym zakresie.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w odniesieniu do danego ubezpieczonego:
– z upływem okresu ubezpieczenia,
– z dniem, w którym ubezpieczony złożył oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej,
– z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
– z dniem doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w zakresie ochrony
co do danego ubezpieczonego w przypadku, gdy ponosimy odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki ubezpieczeniowej, a składka nie
została zapłacona w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia,
– z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia,
– z dniem rozwiązania zawartej pomiędzy ubezpieczonym i ubezpieczającym: umowy kompleksowej lub umowy o podłączenie instalacji
fotowoltaicznej do sieci ubezpieczającego.
Jak rozwiązać umowę?
Umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana przez strony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia
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