SecureSOLAR
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Απευθύνεται σε
 Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οροφών οικοδομών (όχι οικιακών και αξίας άνω των € 50.000)
 Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε υπαίθριο περιφραγμένο χώρο

Καλύπτει
Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικών Βλαβών με επεκτάσεις κάλυψης Πυρός και Απώλειας Κερδών.
α) ΤΜΗΜΑ Ι – ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ όπως: ελαττωματικό σχεδιασμό / υλικό (μετά τη λήξη της
συντήρησης), ελαττώματα χύτευσης, λάθη εργαστηρίου ή συναρμολόγησης (μονταρίσματος),
αδεξιότητα, απροσεξία, αμέλεια ή έλλειψη επιτηδειότητας, απόσπαση (απόσχιση) λόγω φυγόκεντρου
δύναμης, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση, σχηματισμό τόξου, φυσική έκρηξη, καθώς και λοιπές
αιτίες η οποία δεν εξαιρείται ρητά παρακάτω, ώστε να απαιτείται επισκευή ή αντικατάσταση.
H ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται και καλύπτονται επιπροσθέτως:


















Πυρκαγιά (περιλαμβανόμενης της Πυρκαγιάς από Δάσος)
Κεραυνός
Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς
Ευρεία Έκρηξη
Καπνός
Πτώση Αεροσκάφους ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτό
Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Τρομοκρατικές ενέργειες
Πλημμύρα, Θύελλα , Καταιγίδα, Χιόνι, χαλάζι, Παγετός
Σεισμός και /ή φωτιά από Σεισμό
Kαθίζηση/ Κατολίσθηση εδάφους
Κλοπή κατόπιν διάρρηξης ή / και αναρρίχησης
Ζημίες κλέπτου, έως € 1.000 (*)
Πρόσκρουση οχήματος τρίτου
Κάλυψη πρόσθετων δαπανών για υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, επείγοντος ναύλου και
αεροπορικού ναύλου, έως 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών (*)
Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς ή/και
έκρηξης, ή κατάρρευσης ή απόσχισης λόγω φυγόκεντρης δύναμης των ασφαλιζόμενων
μηχανημάτων και συσκευών, έως 30% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών, καθώς
και επί της υφιστάμενης περιουσίας (στην περίπτωση που η ασφαλιζόμενη εγκατάσταση
βρίσκεται επί οροφής οικοδομής), για τους κινδύνους έκρηξης, κατάρρευσης ή απόσχισης λόγω
φυγόκεντρης δύναμης, έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών (*)
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Αποκομιδή συντριμμάτων, έως 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών με μέγιστο
€ 50.000 ανά γεγονός και συνολικά κατ’ έτος (*)
Έξοδα επαγγελματιών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων και δημοσίων αρχών, έως 5% του
ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών με μέγιστο € 50.000 ανά γεγονός και συνολικά
κατ’ έτος (*)
Νεαποκτηθέντα αντικείμενα, έως 15% του ασφαλισμένου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών, με την
προϋπόθεση ότι θα δηλωθούν το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία απόκτησής
τους, με χρέωση αναλογικού ασφαλίστρου (*)
Αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλισμένου κεφαλαίου σε περίπτωση επέλευσης ζημίας από
καλυπτόμενο κίνδυνο, έως 15% του αρχικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου (*)
Όρος 72 ωρών
Όρος Πρόνοιας, έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου (*)

Σημείωση
(*) Οι συγκεκριμένες καλύψεις παρέχονται έως του αναφερόμενου επιμέρους Ασφαλιζόμενου Ορίου,
εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά ανά περίπτωση.
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΠΟ:
o Την προσπάθεια καταστολής της ζημιάς
o Τα έξοδα φύλαξης
o Τα έξοδα άντλησης των υδάτων
o Και κάθε άλλο αναγκαίο έξοδο που θα γίνει για ελαχιστοποίηση της ζημιάς, με την
απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αναγκαιότητά του από τους
πραγματογνώμονες και με ανώτατο όριο ευθύνης το συνολικό ασφαλιζόμενο
κεφάλαιο.
β) ΤΜΗΜΑ ΙΙ –ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ:
Η ασφάλιση μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύπτει την Απώλεια Κερδών για τη διάρκεια της περιόδου
αποζημίωσης που θα οριστεί συνεπεία καλυπτόμενης υλικής ζημίας που θα επιφέρει διακοπή η
παρεμπόδιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου με αποτέλεσμα την
παρεμπόδιση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ.
Η περίοδος αποζημίωσης ορίζεται στους 6 μήνες. Υπάρχει δυνατότητα παροχής μεγαλύτερης περιόδου
αποζημίωσης με αυξημένη απαλλαγή και επασφάλιστρο.

Απαλλαγές
Εφαρμόζονται ανά κίνδυνο & κατά περίπτωση.

Ολικός Συντελεστής Ασφαλίστρου
Υπολογίζεται κατά περίπτωση, αναλόγως των χαρακτηριστικών του προς ανάληψη κινδύνου.
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Καθαρό ιστορικό ζημιών έως την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.
Συμπλήρωση ικανοποιητικής πρότασης ασφάλισης της εταιρίας μας.
Για την ενεργοποίηση της κάλυψης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των
ασφαλίστρων.
Να υφίσταται συμφωνητικό συντήρησης.
Να πραγματοποιείται τακτική προγραμματισμένη συντήρηση.
Oι κίνδυνοι του χαλαζιού και των εν γένει καιρικών φαινομένων θα καλύπτονται με την
προϋπόθεση ότι τα εγκατεστημένα συστήματα αντέχουν στους συνήθεις κινδύνους καιρικών
φαινομένων βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή.
Αναφορικά με φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις επί οροφών οικοδομών, οι κτιριακές εγκαταστάσεις
θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με νόμιμες άδειες έκδοσης μετά το 1960, με αντισεισμικές
προδιαγραφές.
Η κάλυψη θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και παράδοσης στον
ασφαλισμένο και πάντα μετά την σύνδεσή της με το δίκτυο της ΔΕΗ και την έκδοση της
σχετικής άδειας λειτουργίας.
Η ύπαρξη ολοκληρωμένου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.
Η ύπαρξη περίφραξης ύψους τουλάχιστον 1.80 μέτρων με συρματόπλεγμα τύπου ΝΑΤΟ και
σενάζι ύψους τουλάχιστον 20 cm ή η ύπαρξη μάντρας ύψους τουλάχιστον 2 μέτρων.
Η ύπαρξη συστήματος συναγερμού τουλάχιστον τεχνολογίας οπτικών ινών ή δεσμών ή
υπέρυθρων ακτίνων επί της περιμέτρου της περίφραξης ή στην περίμετρο των panels, με
σειρήνες και ειδικό φωτισμό, συνδεδεμένο μέσω GSM ή Internet ή δορυφορικό, με κέντρο
λήψης σημάτων ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, το οποίο κατά την
ενεργοποίηση / διέγερση του θα ειδοποιεί την εν λόγω ιδιωτική επιχείρηση ασφαλείας και τον
ασφαλισμένο,
ή εναλλακτικά
η φύλαξη επί 24 ώρου βάσεως (για εγκαταστάσεις σε περιφραγμένους υπαίθριους χώρους).

Περισσότερες προϋποθέσεις ή μέτρα ασφαλείας θα ζητούνται από την Εταιρία ανά περίπτωση, αν
αυτό κριθεί αναγκαίο.
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