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Ubezpieczona energia
dla wspierających klimat
PZU EKO ENERGIA
Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych
oraz pomp ciepła

Rozwój w równowadze

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii ma mnóstwo
zalet. Troszczysz się o środowisko, żyjesz w zgodzie z naturą,
płacisz niższe rachunki... By mieć pewność, że Twoja
inwestycja się opłaci, warto pójść o krok dalej.
Instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła czy instalacja solarna
mogą ulec uszkodzeniu albo chwilowo przestać działać.
Zjawiska pogodowe stają się coraz gwałtowniejsze i mniej
przewidywalne, a gwarancja na urządzenia nie pokryje
szkód nimi wywołanych. Twoja instalacja może też ulec
awarii, zostać zniszczona przez nieznanego sprawcę
lub skradziona. Nie trać na to energii i... pieniędzy. Skorzystaj
z naszego ubezpieczenia, a wypłacimy Ci odszkodowanie.
Szybko naprawisz zniszczone urządzenia, by dalej cieszyć
się pozyskiwaniem energii odnawialnej.

Co możesz ubezpieczyć
• Instalacje fotowoltaiczne (w tym ładowarki samochodowe
i akumulatory do fotowoltaiki)
• Instalacje solarne
• Pompy ciepła
Ochroną możesz objąć urządzenia do wytwarzania energii
na własny użytek zainstalowane np. w Twoim domu,
w budynkach gospodarczych lub w ogrodzie.

Jaki jest zakres ochrony

Szaro, buro i ponuro. Ciemno wszędzie…
Co to będzie?
To jasne! Możesz otrzymać odszkodowanie za poniesione
straty finansowe, jeśli w wyniku np. zbyt małej ilości światła
słonecznego Twoja instalacja produkuje mniej energii
elektrycznej, niż powinna.

Czy wiesz, że...
26% uszkodzeń paneli powodują przepięcia
w instalacji. Częstym powodem awarii
są też gwałtowne zjawiska pogodowe (silny wiatr
czy opady śniegu).
Źródło: enerad.pl, „Gwarancja i reklamacja instalacji
fotowoltaicznej – co warto wiedzieć?”, 13.05.2021 r.

Około 25 000 zł to średni koszt domowej
instalacji fotowoltaicznej montowanej w Polsce
(dane za 2019 rok).
Źródło: wysokienapiecie.pl, „Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna
dofinansowana z programu Mój prąd?”, 12.12.2019 r.

Spokojnie – jesteś ubezpieczony
Z ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk nie musisz się martwić
o to, co może się stać z urządzeniami eko zainstalowanymi
przez Ciebie, by produkować energię ze źródeł odnawialnych.
Wypłacimy odszkodowanie za naprawę lub odbudowę
urządzeń eko, jeśli zostaną uszkodzone np. przez grad,
spadające gałęzie czy w wyniku awarii spowodowanej
błędami w obsłudze.
Obawiasz się przerwy w działaniu instalacji
fotowoltaicznej? Pomożemy Ci rozwiązać ten problem
Twoja instalacja fotowoltaiczna jest uszkodzona i nie możesz
z niej korzystać. Zużywasz więcej prądu pozyskiwanego
tradycyjnymi metodami i płacisz wyższe rachunki. Z naszym
ubezpieczeniem możesz dostać odszkodowanie za przerwy
w produkcji eko energii – łącznie za 180 dni.
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Teraz możesz
kupić ubezpieczenie
PZU Eko Energia
ze zniżką 25%.
Oferta promocyjna jest ważna do 31.12.2021 r.

Zakres

Wariant I

Wariant II

ubezpieczenie od wszystkich ryzyk:
utraty, uszkodzenia lub całkowitego
zniszczenia w wyniku m.in.:

Wariant III

Jakie urządzenie
możemy ubezpieczyć
• instalacja fotowoltaiczna
(w tym ładowarka samochodowa
oraz akumulator do fotowoltaiki)
• instalacja solarna

awarii,

• pompa ciepła

ognia,
przepięcia,
gradu,
huraganu,
śniegu i lodu,
powodzi,
dewastacji,
stłuczenia,
uszkodzenia przez zwierzęta,
kradzieży.
ubezpieczenie ryzyka wystąpienia przerwy
w działaniu instalacji fotowoltaicznej

• instalacja fotowoltaiczna

ubezpieczenie ryzyka niższej produkcji
energii elektrycznej przez instalację
fotowoltaiczną

• instalacja fotowoltaiczna

Taki scenariusz może się zdarzyć ...
Marek i Maja zawsze chcieli być bliżej natury i żyć bez miejskiego pośpiechu. Spełnili
swoje marzenia i kupili gospodarstwo agroturystyczne na Mazurach. Aby być bardziej eko
i płacić mniejsze rachunki za prąd, zainwestowali w panele fotowoltaiczne i pompę ciepła.
To była spora inwestycja, ale dom, szklarnie i całe gospodarstwo zyskały zielone zasilanie.
Podczas jednej z jesiennych wichur oderwała się duża gałąź ze starego kasztanowca
i uszkodziła panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu. Straty były duże, na szczęście
Marek ubezpieczył instalację w PZU. Ubezpieczyciel pokrył koszty jej naprawy oraz
usunięcia gałęzi. Naprawa trwała jednak kilka tygodni i gospodarstwo musiało korzystać
z tradycyjnego źródła prądu. Na szczęście przerwa w działaniu instalacji fotowoltaicznej
również była ubezpieczona, dlatego PZU zwrócił Markowi i Mai koszty zakupu energii
od dostawcy. Okazało się, że inwestycja w ubezpieczenie pozwoliła im zaoszczędzić kilka
tysięcy złotych.

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiem.

Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego
i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach
i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU)
PZU Eko Energia dostępnych na pzu.pl, w naszych oddziałach lub u naszych agentów.
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Opłata zgodna z taryfą operatora

