GENERALI, Z MYŚLĄ
O ODNAWIALNYCH
ŹRÓDŁACH ENERGII

PRZEWODNIK PO PRODUKCIE, CZYLI
CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED ZAKUPEM
Jesteś eko i korzystasz z odnawialnych źródeł energii (OZE)? Nasze ubezpieczenie ochroni Twoje mienie, gdy instalacja
fotowoltaiczna zostanie uszkodzona, całkowicie zniszczona lub ktoś ją ukradnie. Dzięki odszkodowaniu szybko
naprawisz szkodę lub dokupisz brakujące części. Jeśli odpowiednio dobierzesz zakres ubezpieczenia, zabezpieczysz
się także wtedy, gdy z powodu uszkodzeń Twoja instalacja nie będzie produkowała energii elektrycznej.

KOGO
UBEZPIECZAMY

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla osób fizycznych, rolników oraz przedsiębiorców, którzy
są właścicielami lub użytkownikami instalacji odnawialnych źródeł energii.

OCHRONĄ OBEJMUJEMY:

CO
UBEZPIECZAMY

•
•
•

instalacje fotowoltaiczne,
kolektory słoneczne,
pompy ciepła.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD UTRATY I USZKODZEŃ
Wypłacimy Ci odszkodowanie, gdy z powodu zdarzenia losowego Twoje urządzenie zostanie
uszkodzone. Dzięki naszemu ubezpieczeniu w formule od wszystkich ryzyk (oprócz tych wyłączonych
w OWU) otrzymasz ochronę od zdarzeń spowodowanych m.in. przez:
•
•
•
•
•

kradzież, wandalizm i dewastację,
dzikie zwierzęta,
warunki pogodowe, np. wiatr, grad, deszcz czy uderzenie pioruna,
przepięcie, pożar urządzenia,
awarię instalacji fotowoltaicznej oraz routera internetowego.

JAK JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC
Może się zdarzyć, że z różnych przyczyn Twoja instalacja nie będzie produkowała tyle energii, ile
potrzebujesz. Aby zabezpieczyć swoje finanse, możesz wybrać dodatkową ochronę: ubezpieczenie
straty w produkcji energii elektrycznej.

STRATA W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO
Jeśli z powodu zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży Twoja instalacja nie będzie produkowała
energii elektrycznej, wypłacimy Ci odszkodowanie, które zminimalizuje straty związane z niższą
produkcją prądu.

STRATA W WYNIKU GORSZEGO USŁONECZNIENIA
Pogoda bywa kapryśna i nieprzewidywalna, a słonecznych dni może nie być tyle, ile zakładasz.
Dlatego zabezpiecz się na wypadek mniejszej liczby godzin słonecznych w ciągu roku.
Ochroną obejmujemy stratę w produkcji energii elektrycznej, do której doszło w wyniku mniejszego
usłonecznienia – poniżej średniej wartości z ostatnich 10 lat.

TO NIE JEST TWOJA OFERTA

Są takie sytuacje i zdarzenia, za które nie odpowiadamy. Ubezpieczenie Generali, z myślą
o odnawialnych źródłach energii nie obejmuje szkód, które m.in.:

CZEGO NIE
UBEZPIECZAMY

•
•
•
•

są efektem błędów projektowych, montażowych, wad ukrytych, wad technologicznych,
materiałowych, konstrukcyjnych lub niewłaściwego wykonania,
powstały m.in. podczas napraw czy bieżących konserwacji,
wynikają z naturalnego zużycia i starzenia się poszczególnych części instalacji,
mają charakter estetyczny.

Z ubezpieczeniem Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii zyskujesz:
•

TWOJE
KORZYŚCI

•
•
•
•
•

ochronę od wszystkich zdarzeń (poza wyłączonymi w OWU) w ubezpieczeniu mienia od utraty
i uszkodzeń,
ubezpieczenie od kradzieży i wandalizmu, a także od szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta,
odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku awarii fotowoltaiki i routera, który zapewnia
instalacji fotowoltaicznej połączenie z internetem (w zakresie wskazanym w OWU),
pokrycie dodatkowych kosztów, np. demontażu, utylizacji uszkodzonych paneli czy drobnych
prac remontowych – do 15 000 zł,
ochronę magazynów energii i ładowarek samochodów elektrycznych, które są podłączone
do instalacji fotowoltaicznej,
możliwość rozszerzenia ochrony o:
– odszkodowanie za przerwę w działaniu instalacji w wyniku zdarzenia losowego,
– świadczenie w przypadku niższej produkcji energii elektrycznej z powodu niepogody.

Zależy nam na Twojej wygodzie i szanujemy Twój czas, dlatego nasze ubezpieczenie możesz kupić:

BEZPOŚREDNIO
U AGENTA

JAK KUPISZ
UBEZPIECZENIE

Kiedy w życiu przytrafia się coś nieprzewidywanego, każdy potrzebuje wsparcia. U nas szkodę
zgłosisz prosto i szybko:

JAK ZGŁOSISZ
SZKODĘ

ONLINE

PRZEZ
TELEFON

Szczegółowe informacje o produkcie znajdziesz w:

DODATKOWE
INFORMACJE

•
•

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii,
Karcie produktu Ubezpieczenie Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii.

61 85 84 800

koszt połączenia zgodny z taryfą operatora,
pon.–pt. 8:00–16:00

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym
ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania produktu, określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Generali,
z myślą o odnawialnych źródłach energii, przekazywanych klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie generali.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub
TO NIE JEST TWOJA OFERTA
w siedzibie Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa).

