CROMAR INSURANCE BROKERS LTD
Εξουσιοδοτηµένοι Ανταποκριτές Lloyd’s

Πρόταση Ασφάλισης ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(εντός περιφραγµένων υπαίθριων χώρων και επί οροφής οικοδοµών)
Κωδικός ∆ιαµεσολαβούντα

Προσφορά
Έκδοση Ασφαλιστηρίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ονοµατεπώνυµο:
Οδός:

Αριθµός:

Α.Φ.Μ.:

∆.Ο.Υ.:

Πόλη:
Τηλέφωνο:

Τ.Κ.:
FAX:

∆ηλώστε Αριθµό ∆ικαιούχων της ΚΑΡΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ CROMAR “ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ”
(αφορά & σε τυχόν συνεταίρους - εργαζοµένους) :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
(εφόσον είναι διαφορετικός από το Λήπτη της Ασφάλισης)
Ονοµατεπώνυµο:
Οδός:

Αριθµός:

Α.Φ.Μ.:

∆.Ο.Υ.:

Πόλη:
Τηλέφωνο:

Τ.Κ.:
FAX:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ AΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
(*) Οδός:

Αριθµός:

Πόλη:

Τ.Κ.:

(*) ή αναφέρατε οδοιπορικό µε συντεταγµένες στην περίπτωση που δεν υφίσταται ακριβής διεύθυνση κινδύνου:
………………………………………………………………………………………………………………………………...................................

∆ΙΑΡΚΕΙΑ AΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΤΗΣΙΑ)
Έναρξη από:

(12:00 Μεσηµβρινή)

Λήξη έως:

(12:00 Μεσηµβρινή)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΦΑΠΑΞ

ΕΞΑΜΗΝΟ

Ένταξη του Λήπτη Ασφάλισης στο Σύστηµα Είσπραξης & Παράδοσης Παραστατικών (ΣΕΠΠ)
απευθείας από την Εταιρία;

ΤΡΙΜΗΝΟ
ναι

όχι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ MΟΝΑ∆ΑΣ
Αναφέρατε συνολικά τετραγωνικά µέτρα του υπαίθριου χώρου στον οποίο είναι εγκατεστηµένη η εγκατάσταση: .....…… τ.µ.
Aναφέρατε έτος κατασκευής και σύνδεσης:

Έτος κατασκευής: ..……… Έτος σύνδεσης: ..………

Aναφέρατε Κατασκευαστή και τύπο πανέλων:
- Κατασκευαστής ……………………………………..………………………………………..………………………………………...............
- Τύπος πανέλων …………………….………………………………………..……………………………………….....................................

Αναφέρατε τύπο µετατροπέων τάσης / inverters (Κατασκευαστή, µοντέλο κλπ.):
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
Συνολική Ισχύς (KW): …………………………………………….. KW
Eτήσια Παραγωγή (Kwh): …………………………………………
Παρακαλούµε αναφέρατε εάν η φωτοβολταϊκή µονάδα είναι εγκατεστηµένη:
α) σε υπαίθριο περιφραγµένο χώρο:
β) επί οροφής οικοδοµής:
Εάν η φωτοβολταϊκή µονάδα είναι εγκατεστηµένη επί οροφής οικοδοµής, παρακαλούµε αναφέρατε:
α) Περιγραφή οικοδοµής και κατασκευής (µπετόν, τουβλόκτιστη, µεταλλικός σκελετός, κλπ.) και όροφο στον οποίο είναι
εγκατεστηµένη η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
β) Περιγραφή και κατασκευή της στέγης στην οποία είναι εγκατεστηµένη η φωτοβολταϊκή µονάδα:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
γ) Υφίστανται γειτονικά κτίρια ή επιχειρήσεις µε επικίνδυνα υλικά (χηµικά, εύφλεκτα, κλπ.) ή επικίνδυνη δραστηριότητα;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ παρακαλούµε περιγράψτε:
………………………………………………………………………………….............................................................................................
δ) Έχει γίνει οιαδήποτε παρέµβαση δίχως νόµιµη άδεια, σε κοίτη χειµάρρων κλπ.;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ παρακαλούµε περιγράψτε:
………………………………………………………………………………….............................................................................................
Παρακαλούµε δώστε περιγραφή του τρόπου στήριξης των φωτοβολταϊκών panels:
α) Σταθερής Κλίσης
β) Kινούµενης βάσης (Trackers)
Στην περίπτωση κινούµενων βάσεων, παρακαλούµε αναφέρατε το όνοµα του Κατασκευαστή και τον τύπο του συστήµατος:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ
Αξία Φωτοβολταϊκών πανέλων:

€ …………………………………

Αξία Λοιπών Παρακολουθηµάτων / Εγκαταστάσεων:

€ ………………………………..(*)

(*) Παρακαλούµε διευκρινίστε εάν περιλαµβάνεται και ο οικοδοµικός εξοπλισµός, η περίφραξη και η αξία των µέτρων ασφαλείας
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αξία Μετατροπέων Τάσης (Inverters): €…………………………………
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
€…………………………………
Kεφάλαιο Απώλειας Κερδών:

€ ………………………………….

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

€…………………………………..

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ος

1 Ενυπόθηκος ∆ανειστής:

Ποσό ∆ανείου:

Υποκατάστηµα Τράπεζας:
∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας:

Τηλέφωνο:

ος

2 Ενυπόθηκος ∆ανειστής:

Ποσό ∆ανείου:

Υποκατάστηµα Τράπεζας:
∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας:

Τηλέφωνο:

Υπάρχουν άλλα ασφαλιστήρια για τον ίδιο κίνδυνο; ναι
Εάν ναι αναφέρατε ασφαλιστική εταιρία και κεφάλαια:

όχι

Αρνήθηκε ποτέ άλλη Ασφαλιστική εταιρία να σας ασφαλίσει και γιατί;

Είχατε ασφαλίσει στο παρελθόν τη Φ/Β µονάδα; ναι
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όχι

ναι

όχι

Αναφέρατε Ασφαλιστική Εταιρία:
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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
α) Σε περίπτωση που η φωτοβολταϊκή µονάδα είναι εγκατεστηµένη σε υπαίθριο περιφραγµένο χώρο:
Παρακαλούµε αναφέρατε τα υφιστάµενα µέτρα προστασίας κατά των παρακάτω κινδύνων:
α) Πυρκαγιάς / Κεραυνού / Υπερτάσεων / Επαγωγικών Ρευµάτων:
Πραγµατοποιείται αποψίλωση εδάφους εντός και πλησίον των εγκαταστάσεων;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

-

Περιγραφή συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας:
……………………………………………………………….................................................................................................................

-

Λοιπά µέτρα προστασίας:
…………………………………………………………………………………………..............................................................................

β) ∆ιάρρηξης / Κλοπής / Κακόβουλων Ενεργειών / Βανδαλισµού:
-

Περιγραφή περίφραξης:
…………………………………………………………………………………………..............................................................................

-

Ύψος περίφραξης:
…………………………………………………………………………………………..............................................................................

-

Τύπος συρµατοπλέγµατος:
…………………………………………………………………………………………..............................................................................

-

Φύλαξη ή περιπολία από προσωπικό υπηρεσίας φύλαξης …………………
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε εάν η φύλαξη / περιπολία είναι ενεργή σε 24 ωρη βάση

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

-

Ύπαρξη Συναγερµού:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ παρακαλούµε αναφέρατε είδος και χαρακτηριστικά συναγερµού, ως παρακάτω:

•
•
•
•

Tεχνολογία (τύπος αισθητήρων): …..………………………………………………………..............................................................
Κάλυψη περιµετρικά της Φ/Β εγκατάστασης:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Tύπου GSM ή δορυφορικός συνδεµένος µε κέντρο λήψης σηµάτων:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Άλλη πληροφορία: ……..………………………………………………………………………………………....................................

-

Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης …………………………… µε καταγραφή σε ……………………………….......................................

-

Φωτισµός κατά τις απογευµατινές και νυχτερινές ώρες
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Λοιπά Μέτρα Προστασίας
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ παρακαλούµε αναφέρατε: …………………………………………………………………………………………

-

Αναφέρατε απόσταση από κατοικηµένη περιοχή ή πλησιέστερο αστυνοµικό τµήµα: …………………………………

β) Σε περίπτωση που η φωτοβολταϊκή µονάδα είναι εγκατεστηµένη επί οροφής οικοδοµής, παρακαλούµε αναφέρατε:
Μέτρα προστασίας:
α) Πυρός:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
β) Κλοπής:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
γ) Υπάρχουν περιµετρικά κάγκελα: NAI

OXI

Αναφέρατε εάν υφίστανται γειτονικά κτίρια ή επιχειρήσεις µε επικίνδυνα υλικά (χηµικά, εύφλεκτα κλπ.): NAI
OXI
Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ αναφέρατε λεπτοµέρειες:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Υπάρχει σε ισχύ σύµβαση τακτικής προληπτικής συντήρησης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τι προβλέπει για τη δαπάνη αποκατάστασης βλάβης (παρέχει επανόρθωση και πρόληψη ή ένα από τα δύο και ποιο);

Αναφέρατε διάρκεια εγγύησης Kατασκευαστή: ………………………………………………………... χρόνια

IΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ
Είχατε ζηµιές τα τελευταία 5 χρόνια: ΝΑΙ
Εάν ΝΑΙ παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες:
Ηµεροµηνία ζηµιάς

ΟΧΙ

Είδος ζηµιάς

Πληρωθέν ποσό

Εκκρεµές ποσό

Ποια πρόσθετα µέτρα λάβατε µετά τη ζηµιά (περιγράψτε);
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρακαλούµε αναφέρατε λοιπές στοιχεία που θεωρείτε απαραίτητα για την αξιολόγηση του κινδύνου από την Εταιρία:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

Παρατηρήσεις Εταιρίας
Η παρούσα Πρόταση Ασφάλισης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του ασφαλιστηρίου συµβολαίου που πρόκειται να εκδοθεί υπό τον όρο
ότι κάθε ένα από τα ενδιαφερόµενα µέρη, ήτοι ο προτείνων την ασφάλιση και ο Εξουσιοδοτηµένος Ανταποκριτής, αποδεχτούν και
συµφωνήσουν να προβούν στην έκδοση αυτού του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, δηλούται δε και συµφωνείται ότι ο προτείνων την
ασφάλιση επιβεβαιώνει και δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν παρέλειψε ούτε απέκρυψε οτιδήποτε θα µπορούσε να επηρεάσει τον υπό
εκτίµηση ανωτέρω προτεινόµενο κίνδυνο, δηλώνει επίσης ότι αποδέχεται την παρούσα ασφάλιση σύµφωνα µε τους όρους που
αναφέρονται στο ασφαλιστήριο.
Με την υπογραφή της παρούσας πρότασης ασφάλισης επιβεβαιώνετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία και µεταφορά
πληροφοριών (περιµβανοµένων και ευαίσθητων πληροφοριών και δεδοµένων) που περιλαµβάνονται στο παρόν, και ότι έχετε λάβει όλα
τα απαραίτητα µέτρα να ενηµερώσετε τους ενδιαφερόµενους σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων αυτών εκ µέρους µας και την
υποβολή αυτής της ουσιώδους πληροφόρησης σε εµάς για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Χωρίς αυτή τη συγκατάθεση και
επιβεβαίωσή σας για τη διαχείριση και επεργασία αυτών των στοιχείων, δε θα ήµασταν σε θέση να αξιολογήσουµε την αίτηση για
ασφάλισή σας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

…………………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

……………………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……./……/………….

Έγκριση Εταιρίας:

Αττική: Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων,Μαρούσι 15124 - Τηλ. 210 8028946-7 Φαξ 210 8029055, E-mail info@cromar.gr
Θεσσαλονίκη: Πολυτεχνείου 24, Θεσσαλονίκη 54625 - Τηλ. 2310 502506 -7 Φαξ 2310 526028
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