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Ubezpieczenie  

Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo:  Produkt: 

Generali T.U. S.A.  Generali, z myślą o odnawialnych  
źródłach energii 

Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii (dalej „OWU”) doręczanych przed zawarciem Umowy i dostępnych 
na stronie generaliagro.pl. Ponadto warunki konkretnej Umowy ubezpieczenia określa dokument ubezpieczenia (polisa).  
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii zaliczane jest do pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątko-
wych – dział II, grupy: 8, 9 oraz 16, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej. 

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
Ochroną mogą zostać objęte: kolektory słoneczne, 
pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne. 
Odpowiedzialność Generali rozpoczyna się od 
momentu, w  którym ubezpieczane instalacja 
fotowoltaiczna, kolektor słoneczny lub pompa ciepła 
spełniają łącznie następujące warunki: 
1) są kompletne i gotowe do pracy, tj. po pozytyw-

nym zakończeniu testów próbnych i  rozruchu 
mogą zostać uruchomione lub są uruchomione, 
zgodnie z  wymaganą dokumentacją potwierdza-
jącą gotowość do użycia,  

2) są przytwierdzone na stałe do budynku lub 
budowli, których materiałem ścian lub materiałem 
wierzchnim dachu nie jest drewno, strzecha, wiór 
osikowy, szkło, folia lub plandeka, chyba że 
ubezpieczone mienie znajduje się na gruncie; w 
przypadku przedmiotów ubezpieczenia 
znajdujących się na dachach płaskich za 
przytwierdzenie ich na stałe do budynku lub 
budowli uznaje się także sposób ich zamonto-
wania z wykorzystaniem balastu (tzw. metoda 
obciążeniowa); 

3) zakończono ich montaż w miejscu ubezpieczenia. 
✓ Ubezpieczenie mienia od utraty i uszkodzeń 
Ubezpieczenie obejmuje zaistniałe w okresie ubezpie-
czenia i spowodowane zdarzeniem losowym szkody 
polegające na fizycznym uszkodzeniu, zniszczeniu lub 
utracie ubezpieczonego przedmiotu, powodujące 
konieczność restytucji poprzez odbudowę, naprawę 
lub wymianę albo ponowny zakup tego przedmiotu. 
✓ Ubezpieczenie straty w produkcji energii 

elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego 
Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
stratę w produkcji energii elektrycznej, przez którą 
rozumie się wyrażoną w pieniądzu wartość będącą 
pochodną ilości energii elektrycznej, która nie została 
wyprodukowana przez ubezpieczoną instalację foto-
woltaiczną w okresie odszkodowawczym w wyniku 
zdarzenia, za które Generali ponosi odpowiedzialność 
w ramach ubezpieczenia danej instalacji od utraty 
i uszkodzeń. 

 

 
Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
W ubezpieczeniu mienia od utraty i uszkodzeń 
między innymi szkód: 
 powstałych w wyniku zaniedbania obowiązków 

związanych z utrzymaniem mienia, wskazanych 
w OWU 

 powstałych na skutek błędów projektowych, 
montażowych, wad ukrytych, wad technologicz-
nych, wad materiałowych, wad konstrukcyjnych 
lub niewłaściwego wykonania 

 powstałych w trakcie napraw, bieżącej konser-
wacji, montażu lub demontażu, transportu, w tym 
załadunku i rozładunku a także rozruchu próbnego 
i testów 

 będących następstwem naturalnego zużycia i sta-
rzenia się mienia, kawitacji, korozji i utlenienia 

 za które odpowiada osoba trzecia występująca 
w charakterze dostawcy, producenta, sprze-
dawcy, serwisanta, przewoźnika, spedytora lub 
podwykonawcy, w tym szkody objęte gwarancją 
lub rękojmią 

 polegających na uszkodzeniach estetycznych, pęk-
nięciu (w tym mikrouszkodzenia, czyli tzw. hot-
spoty), rozszczelnieniu, osiadaniu, kurczeniu się lub 
rozciąganiu 

 polegające na utracie ubezpieczonego mienia lub 
jego części w miejscu ubezpieczenia w wyniku 
zdarzenia innego niż kradzież  

 których wartość nie przekracza 500 zł (franszyza 
integralna), jeżeli polegają na kradzieży mienia 
znajdującego się na gruncie 

 powstałe w wyniku awarii, chyba że awaria po-
wstała w instalacji fotowoltaicznej nie starszej niż 
10 lat oraz przyczyną awarii jest: przegrzanie się 
skrzynki przyłączeniowej, awaria diody bocz-
nikowej lub skrzynki przyłączeniowej, zwarcie, 
przepięcie, przetężenie 

W ubezpieczeniu straty w produkcji energii 
elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego 
Ochroną nie jest objęta strata w produkcji energii 
elektrycznej powstała m.in.:  
 wskutek powstałego z przyczyn leżących po stro-

nie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego opóźnienia 
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✓ Ubezpieczenie straty w produkcji energii 
elektrycznej w wyniku gorszego usłonecz-
nienia 

Ubezpieczenie obejmuje ochroną stratę w produkcji 
energii elektrycznej powstałą w wyniku spadku po-
ziomu usłonecznienia w miejscu ubezpieczenia poniżej 
średniej wartości z ostatnich 10 lat dla danego obszaru 
określonego w dokumencie ubezpieczenia. 
✓ Suma ubezpieczenia:  
− Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy 

ubezpieczenia z uwzględnieniem zasad i limitów 
wskazanych w OWU 

− w każdym z ubezpieczeń, których dotyczy 
Umowa, przyjmuje się odrębną sumę ubezpiecze-
nia dla poszczególnego przedmiotu lub zakresu 
ubezpieczenia 

− w ubezpieczeniu straty w produkcji energii elek-
trycznej w wyniku zdarzenia losowego oraz 
straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku 
gorszego usłonecznienia suma ubezpieczenia 
ulega obniżeniu o  wartość odszkodowań wypła-
conych z Umowy ubezpieczenia  

 

w przywróceniu prawidłowego działania instalacji 
i przywróceniu produkcji energii elektrycznej 

 w związku z wprowadzaniem innowacji i ulep-
szeń przy okazji naprawy lub odbudowy uszko-
dzonej w wyniku zdarzenia losowego instalacji 
fotowoltaicznej 

 w wyniku błędnych wskazań lub awarii wyświe-
tlacza (sterownika) lub licznika energii 

 nieprzyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci 
energetycznej i systemu monitorowania wielkości 
produkcji energii elektrycznej 

W ubezpieczeniu straty w produkcji energii 
elektrycznej w wyniku gorszego usłonecznienia 
Ochroną nie jest objęta strata w produkcji energii 
elektrycznej powstała m.in. w wyniku: 
 nieprzyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci 

energetycznej przez okres dłuższy niż 180 dni 
 nieprzyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sys-

temu monitorowania wielkości produkcji energii 
elektrycznej 

   

 

 
Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej? 
Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje m.in.: 
! szkód wyrządzonych przez Ubezpieczającego 

umyślnie. W razie rażącego niedbalstwa Ubezpie-
czającego odszkodowanie nie należy się, chyba że 
zapłata odszkodowania odpowiada w danych 
okolicznościach względom słuszności 

! szkód wyrządzonych umyślnie przez osobę, 
z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym 

 

 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
✓ Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia wskazanym na polisie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

 
Co należy do obowiązków Ubezpieczającego/Ubezpieczonego? 
1) Obowiązki na początku Umowy ubezpieczenia: 
— podanie do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed 

zawarciem Umowy. 
2) Obowiązki w czasie trwania Umowy ubezpieczenia: 
— zgłaszanie Ubezpieczycielowi wszystkich zmian okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem Umowy; 
— bieżąca konserwacja, utrzymanie i użytkowanie budynku zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przestrze-

ganie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej; 
— przestrzegania zaleceń producenta oraz instalatora w zakresie montażu mienia, warunków jego eksploatacji, kon-

serwacji, utrzymania i obsługi; 
— zabezpieczenie mienia przed kradzieżą zgodnie z wymogami określonymi w OWU. 
3) Obowiązki w razie powstania szkody: 
— niezwłoczne powiadomienie Ubezpieczyciela o wypadku, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, w przy-

padku wypadków objętych ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od utraty i uszkodzeń; 
— niezwłoczne poinformowanie Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia powodującego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie 

przedmiotu ubezpieczenia, które doprowadziło do zaprzestania lub ograniczenia produkcji energii elektrycznej (począ-
tek okresu odszkodowawczego), nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, oraz  o tym, że uszkodzenie lub znisz-
czenie przedmiotu ubezpieczenia przestało wywierać ujemne skutki na produkcję energii elektrycznej (zakończenie 
okresu odszkodowawczego) – niezwłocznie jednak nie później niż 3 dni od zakończenia okresu odszkodowawczego;  

— niezwłoczne  powiadomienie Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia straty 
w produkcji energii elektrycznej w wyniku gorszego usłonecznienia jednak nie później niż 30 dni od zakończenia 
okresu ubezpieczenia; 

—  użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniej-
szenia jej rozmiarów; 

— niezwłoczne powiadomienie miejscowej jednostki policji, jeżeli szkoda powstała w wyniku przestępstwa lub 
czynu niedozwolonego tj. kradzieży, wandalizmu; 
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— dostarczenie Ubezpieczycielowi dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania lub 
świadczenia; 

— współpracowanie z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia okoliczności powstania szkody, ustalenia jej rozmiarów 
i wysokości odszkodowania lub świadczenia. 

 

 
Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo albo w ratach. Składka może zostać opłacona gotówką u osoby 
zawierającej Umowę ubezpieczenia w imieniu Ubezpieczyciela bądź przelewem na rachunek Ubezpieczyciela. Sposób 
i terminy płatności składki wskazywane są w dokumencie ubezpieczenia. 

 

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w okresie ubezpieczenia, który wskazany jest w dokumencie ubezpieczenia. 
Jednak ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeżeli Umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu przed upływem 
okresu ubezpieczenia – z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia.   

 

 
Jak rozwiązać Umowę? 
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu wskutek:  
— odstąpienia od umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy przez Ubezpieczającego (termin odstąpienia od 

Umowy to 30 dni od zawarcia Umowy, a w przypadku Ubezpieczającego będącego przedsiębiorcą – 7 dni); 
— wypowiedzenia Umowy z przyczyn określonych w OWU bądź przepisami prawa; 

(oświadczenie o odstąpieniu/wypowiedzeniu powinno zostać sporządzone na piśmie oraz doręczone do Centrali 
Ubezpieczyciela, Oddziału Ubezpieczyciela albo Agenta współpracującego z Ubezpieczycielem); 

— utraty ubezpieczonego mienia (zniszczenie lub przeniesienie własności). 
 


