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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych to ochrona ubezpieczeniowa szkód powstałych w elektrowniach fotowoltaicznych w następstwie zaistnienia 
zdarzenia losowego wymienionego w umowie ubezpieczenia, a w szczególności wynikłe z niewłaściwej obsługi, kradzieży, rabunku, dewastacji, pożaru 
(z płomieniami lub bez) wywołanymi między innymi eksplozją lub implozją, uderzeniem pioruna, upadkiem statku powietrznego, działania wody w tym 
wskutek zalania czy wody deszczowej, powodzi, gradu, mrozu, wiatru, zwarcia, przepięcia, indukcji, błędów w konstrukcji, ukrytych wad materiałowych czy 
wad produkcyjnych.

  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Sekcja I

3 Kompletna elektrownia fotowoltaiczna (zespół modułów fotowoltaicz-
nych wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą niezbędną do wprowa-
dzenia wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci energetycznej).

Sekcja II

3 utrata dochodu z tytułu produkcji energii elektrycznej wskutek szkody 
objętej ubezpieczeniem zgodnie z Sekcją I.

Suma ubezpieczenia:

3 ustalona jest na wniosek Ubezpieczającego, który proponuje ją kierując 
się wartością ubezpieczonego mienia, 

3 proponowana jest przez Ubezpieczającego oddzielnie dla każdego 
przedmiotu ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia 
w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia.

  Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û Mikroinstalacji (czyli instalacji o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej 
nie większej niż 50kW),

û wszelkiego rodzaju narzędzi i materiałów eksploatacyjnych,

û elementów i materiałów, które ze względu na przeznaczenie i warunki 
pracy szybko zużywają się lub podlegają okresowej wymianie w ramach 
konserwacji.

  Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:

! powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, 

! powstałe na skutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów 
i zamieszek wewnętrznych, sabotażu, strajków, aktów terroru, 

! powstałe w wyniku działania energii jądrowej lub skażenia 
radioaktywnego, 

! będące następstwem chorób, pandemii, epidemii, wirusów i innych 
drobnoustrojów, 

! górnicze w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 

! powstałe wskutek graffiti, zanieczyszczenia, zabrudzenia, odkształcenia, 
zarysowania, 

! powstałe wskutek naturalnego zużycia, pogarszania się jakości lub 
starzenia się, 

! za które na podstawie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialne 
są osoby trzecie: dostawcy (producenci lub sprzedawcy), wykonawcy, 
serwisanci, spedytorzy lub przewoźnicy, 

! powstałe w elektrowniach fotowoltaicznych lub ich elementach, które 
zostały zamontowane przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające 
kwalifikacji do wykonania montażu elektrowni fotowoltaicznej.



  Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 Na terenie RP w miejscu określonym w umowie.

  Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– Niezwłocznie powiadomienie InterRisk o szkodzie.

– Użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia rozmiarów szkody.

  Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

  Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia, jako początek okresu ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

a) z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa została zawarta, 

b) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

  Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowę ubezpieczenia zwarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, 
a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.



POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia elektrowni fotowoltaicznych, zwane dalej 
owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami 
fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednost-
kami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przy-
znaje zdolność prawną, zwanymi dalej „Ubezpieczającym” a InterRisk Towarzystwem 
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, zwanym dalej „InterRisk”.

2. Do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia 
dodatkowe lub odmienne z tym, że różnice między niniejszymi owu, a treścią umowy 
ubezpieczenia, InterRisk przedstawi Ubezpieczającemu na piśmie przed zawarciem 
umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku InterRisk nie może powoływać się na 
różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje 
się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.

3. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych owu 
muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na piśmie. 

DEFINICJE

§2

W rozumieniu niniejszych owu oraz innych dokumentów dotyczących zawarcia lub wyko-
nywania umowy ubezpieczenia przez poniższe określenia uważa się:

1) budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, posiadający fundament 
i dach, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych wraz z wbu-
dowanymi instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz zainstalowanymi na 
stałe elementami wykończeniowymi, stanowiący całość techniczną i użytkową, 
wybudowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

2) dochód – wpływy finansowe uzyskiwane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczo-
nego z tytułu:

a) sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej za pomocą ubezpieczonej 
elektrowni fotowoltaicznej, 

b) sprzedaży zielonych certyfikatów (świadectw pochodzenia), do których prawa 
Ubezpieczający/Ubezpieczony nabył w związku z produkcją energii elektrycz-
nej z wykorzystaniem ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej,

3) elektrownia fotowoltaiczna – zespół modułów fotowoltaicznych wraz z wyposa-
żeniem oraz infrastrukturą niezbędną do wprowadzenia wyprodukowanej energii 
elektrycznej do sieci energetycznej, służący do przetwarzania energii promienio-
wania słonecznego w energię elektryczną obejmujący następujące elementy, pod 
warunkiem, że stanowią integralną część ubezpieczanej elektrowni fotowoltaicz-
nej: fundamenty, konstrukcje wsporcze, przetworniki prądu przemiennego, urzą-
dzenia ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej, kompletne okablowanie 
wewnętrzne i zewnętrzne, elementy monitoringu i układy służące do pomiaru 
energii wytworzonej przez elektrownię fotowoltaiczną oraz energii dostarczonej 
i odbieranej z sieci, stacje transformatorowe wraz z transformatorem, stacje prze-

kaźnikowe, budynki oraz ogrodzenie,

4) franszyza czasowa – ustalona w umowie ubezpieczenia liczba dni, w czasie których 
InterRisk nie odpowiada za szkodę polegającą na obniżeniu lub utracie dochodu 
z tytułu produkcji energii elektrycznej na skutek szkody w ubezpieczonej instalacji 
fotowoltaicznej, 

5) franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubezpieczenia wartość wyrażona 
procentowo, procentowo-kwotowo lub kwotowo pomniejszająca łączne odszko-
dowanie za wszystkie szkody wynikłe z jednego zdarzenia losowego,

6) koszty odkażania, rekultywacji i utylizacji gleby – koszty, do których pokrycia 
Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany na podstawie prawomocnej 
decyzji administracyjnej albo decyzji administracyjnej, której nadano rygor na-
tychmiastowej wykonalności, jeżeli decyzja spełnia łącznie wszystkie poniższe 
warunki:

a) zawiera nakaz przeprowadzenia analizy gleby z miejsca zdarzenia i w razie 
potrzeby jej odkażenia lub wymiany,

b) zawiera nakaz utylizacji usuniętej gleby albo jej przetransportowania do naj-
bliższego miejsca ostatecznej utylizacji, 

c) zawiera nakaz przywrócenia miejsca zdarzenia do stanu sprzed wystąpienia 
zdarzenia objętego ubezpieczeniem,

d) odnosi się do skażenia gleby pozostającego w bezpośrednim związku ze szkodą,

e) została wydana nie później niż w ciągu 9 miesięcy od wystąpienia szkody, 
o której InterRisk zostało powiadomione nie później niż w ciągu 3 miesięcy od 
dnia, w którym dowiedział się o niej Ubezpieczający/Ubezpieczony,   

7) moduł fotowoltaiczny – podstawowy, pojedynczy element elektrowni fotowol-
taicznej, stanowiący zespół ogniw (elementów półprzewodnikowych), w którym 
następuje przemiana energii promieniowania słonecznego (światła) w energię 
elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego,

8) pozostałości po szkodzie – części lub elementy elektrowni fotowoltaicznej, które 
po szkodzie ze względu na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń nadają się jeszcze do 
dalszego użytku lub odsprzedaży lub innego zagospodarowania,

9) koszty robót pomocniczych – pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą 
szkodą, za którą InterRisk ponosi odpowiedzialność, koszty robót ziemnych, ukła-
dania chodników, robót murarskich, wykonania połączeń wpustowych i rusztowań, 
jak również koszty robót dekarskich (w tym robót naprawczych dachów i fasad) 
oraz ich zabezpieczenia,

10) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie – koszty związane z:

a) usunięciem uszkodzonych elementów ubezpieczonego mienia, które musiały 
być wyburzone, zdemontowane lub usunięte przed rozpoczęciem właściwej 
naprawy uszkodzeń zgodnie z wymaganą technologią,

b) usunięciem elementów nieuszkodzonych, które musiały być wyburzone, zde-
montowane lub usunięte przed rozpoczęciem właściwej naprawy uszkodzeń 
zgodnie z wymaganą technologią,
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Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU 
Z WZORCA UMOWNEGO

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania 
    i innych świadczeń lub wartości wykupu 
    ubezpieczenia

§2, §5, §9-10, §13, §16-19, §21, §23-25, §27, 
§29-30 

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 
    odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 
    uprawniające do odmowy wypłaty 
    odszkodowania i innych świadczeń 
    lub ich obniżenia

§3, §7 ust. 3, §9 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 6-7, §19, 
§20, §22, §24 ust. 3, §26, §28, §30 ust. 2

3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane 
    ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów 
    ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 
    lub poprzez umorzenie jednostek 
    uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy 
    kapitałowych

Nie dotyczy

4. Wartość wykupu ubezpieczenia 
    w poszczególnych okresach trwania 
    ochrony ubezpieczeniowej oraz okres, 
    w którym roszczenie o wypłatę wartości 
    wykupu nie przysługuje

Nie dotyczy
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c) usunięciem i wywozem naniesionych obcych materiałów,

d) oczyszczeniem tych elementów ubezpieczonego mienia, które uległy zmule-
niu, zalaniu, lub innemu zanieczyszczeniu,

11) maksymalny okres odszkodowawczy – ustalony przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego, przewidywany maksymalny okres zakłóceń lub przerwy w pro-
dukcji energii elektrycznej, jaka może wystąpić bezpośrednio wskutek szkody 
w ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej nie więcej jednak niż 12 miesięcy,

12) mikroinstalacja fotowoltaiczna – instalacja o łącznej zainstalowanej mocy 
elektrycznej nie większej niż 50kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej 
o napięciu znamionowym niższym niż 110kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w sko-
jarzeniu nie większej niż 150kW,

13) okres odszkodowawczy – okres zakłóceń lub przerwy w produkcji energii elek-
trycznej ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej, którego wyłączną przyczyną 
jest zdarzenie losowe objęte ubezpieczeniem,

14) szkoda – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia bezpośred-
nio wskutek wystąpienia jednego lub kilku zdarzeń przyszłych i niepewnych ob-
jętych zakresem ubezpieczenia, występującego niespodziewanie i niezależnie od 
woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

15) Ubezpieczający – podmiot będący osobą fizyczną prowadzącą działalność go-
spodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który zawarł umowę ubezpie-
czenia na własny lub na cudzy rachunek, 

16) Ubezpieczony – podmiot będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospo-
darczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz którego Ubezpiecza-
jący zawarł umowę ubezpieczenia,

17) wartość księgowa (ewidencyjna) brutto – wartość ubezpieczonej elektrowni 
fotowoltaicznej wynikająca z ewidencji księgowej, która zgodnie z ustawą o rachun-
kowości odpowiada wartości początkowej mienia, z uwzględnieniem kolejnych 
przeszacowań,

18) wartość odtworzeniowa (nowa) – wartość odpowiadająca kosztom przywró-
cenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj. wartość odpowiadająca 
cenie nabycia, kosztom naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego 
samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych 
parametrach; wartość odtworzeniowa powinna uwzględniać koszty opracowania 
wymaganej dokumentacji, koszty transportu, montażu i nadzoru oraz koszty, 
których poniesienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia,       

19) wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o stopień 
zużycia technicznego ustalonego zgodnie z zasadami stosowanymi przez InterRisk 
w dokumencie  „Ocena zużycia technicznego maszyn i urządzeń technicznych”, 

20) zbiór mikroinstalacji fotowoltaicznych – dwie lub więcej mikroinstalacje foto-
woltaiczne, z których każda ma własny punkt przyłączeniowy, znajdujące się w jed-
nym miejscu ubezpieczenia, o łącznej mocy wszystkich mikroinstalacji należących 
do zespołu przekraczającej 50kW,

21) zdarzenie losowe – niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zda-
rzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym i niespodziewanym, powodujące 
szkodę w ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA SEKCJI I i II

Przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczenia 
są określone szczegółowo w Sekcji I i II niniejszych owu

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOśCI

§3

1. Ochroną ubezpieczeniową InterRisk nie są objęte szkody:

1) powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbal-
stwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa 
zapłata odszko dowania odpowiada w danych okolicznościach względom słusz-
ności. InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie 
przez osobę, z którą Ubezpieczający/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym,

2) będące następstwem:

a) zajęcia, konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które 
nastąpiły na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b) działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek wewnętrznych, 
sabotażu, strajków, lokautu,

c) aktów terroru, przez które rozumie się nielegalne działania i akcje organizo-
wane z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, 
indywidu alne lub grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie 
lub na rzecz, bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu skierowane 
przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie 
wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i dezorganizację 
życia publicznego przy użyciu przemocy lub groźby użycia przemocy,

d) działania energii jądrowej, promieniowania jonizującego, skażenia radioak-
tywnego, pola elektromagnetycznego lub magnetycznego, promieni lasero-

wych lub maserowych,

e) chorób, pandemii, epidemii, wirusów i innych drobnoustrojów chorobo-
twórczych,

f ) działania azbestu, jak również jakichkolwiek kosztów jego usunięcia, wywozu 
i/lub utylizacji,

3) górnicze w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

4) polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka,

5) spowodowane wadami lub usterkami istniejącymi przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia lub w chwili jej zawierania, o których Ubezpieczający/Ubezpieczo-
ny lub osoby, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 
wiedziały lub przy zachowaniu należytej staranności mogły się dowiedzieć. Wy-
łączenie to nie dotyczy sytuacji, w której szkoda nie była spowodowana przez 
wymagające naprawy mienie lub jeżeli w momencie wystąpienia szkody mienie 
zostało przynajmniej tymczasowo naprawione za zgodą InterRisk,

6) powstałe na skutek deformowania, osiadania lub pękania budynków lub ich 
części, chyba że szkoda powstała wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego 
z zakresu ubezpieczenia; wówczas InterRisk ponosi odpowiedzialność wyłącznie 
za skutki takiego zdarzenia,

7) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi, budowlanymi, monta-
żowymi, instalacyjnymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane przez Ubezpie-
czającego/Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia,

8) powstałe wskutek graffiti, zanieczyszczenia, zabrudzenia, odkształcenia, zaryso-
wania, pęknięcia nieograniczające funkcjonalności, odbarwienia lub odpadnięcia 
części ubezpieczonych przedmiotów,

9) w elementach elektronicznych będących częścią ubezpieczonej instalacji foto-
woltaicznej, powstałe bez jakiegokolwiek działania z zewnątrz; jednakże szkody 
powstałe w ich wyniku w elementach innych, niż elektroniczne, pozostają objęte 
ochroną ubezpieczeniową,

10) powstałe wskutek korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych oraz naturalnego 
zużycia, pogarszania się jakości lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku 
z jego normalną eksploatacją,

11) związane ze stopniowo postępującym pogarszaniem się właściwości lub defor-
macją, powolnym działaniem czynników termicznych i biologicznych,

12) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania lub niedostatecznego opakowania 
mienia bądź użycia środka transportu nieprzystosowanego do przewozu tego 
rodzaju mienia,

13) powstałe na skutek przywłaszczenia oraz kradzieży, jeżeli nie zostały spełnione 
warunki minimalnych zabezpieczeń opisanych w §8, o ile miało to wpływ na po-
wstanie lub rozmiar szkody,

14) świadomego wprowadzenia w błąd lub wykorzystania pozostawania w błędzie, 
poświadczenia nieprawdy, usiłowania lub dokonania oszustwa, wyłudzenia, 
fałszerstwa, podstępu, szantażu lub wymuszenia przez Ubezpieczającego/Ubez-
pieczonego lub jego pracowników,

15) za które na podstawie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialne są osoby 
trzecie: dostawcy (producenci lub sprzedawcy), wykonawcy, serwisanci, spedyto-
rzy lub przewoźnicy, chyba, że Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłosił roszczenie do 
osoby trzeciej, a osoba trzecia odmówiła na piśmie zaspokojenia tego roszczenia,

16) powstałe w elektrowniach fotowoltaicznych lub ich elementach, które zostały 
zamontowane przez osoby nieuprawnione lub nie posiadające kwalifikacji do wy-
konania montażu elektrowni fotowoltaicznej.

2. InterRisk nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające 
z treści Klauzuli KF 01 – Klauzula cyber.

3. Następujące koszty nie wchodzą w zakres ubezpieczenia:

1) koszty poniesione na modyfikację lub ulepszenia dokonane w ubezpieczonym 
przedmiocie przy okazji usuwania szkody objętej ubezpieczeniem,

2) koszty, które byłyby ponoszone również wtedy, gdyby szkoda nie wystąpiła,

3) wszelkie koszty poniesione w celu usunięcia funkcjonalnych wad i usterek, chyba, 
że usterki takie powstały w wyniku zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

4. InterRisk nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeśli Ubezpieczający lub 
Ubezpieczony zrzekł się w całości lub w części roszczenia odszkodowawczego przy-
sługującego mu w stosunku do osoby odpowiedzialnej za szkodę bez uprzedniej, 
pisemnej pod rygorem nieważności, zgody InterRisk.

5. InterRisk nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona 
lub wypłata świadczenia naraziłyby InterRisk na konsekwencje związane z nieprze-
strzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji 
ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów 
Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organi-
zacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

§4

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego.

2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na cudzy rachunek z tym, że Ubezpieczony 
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imiennie wskazany jest w umowie ubezpieczenia lub też w zależności od rodzaju 
zawartej umowy ubezpieczenia nie jest wskazany w umowie ubezpieczenia. 

3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek:

1) zarzuty mające wpływ na odpowiedzialność InterRisk może on podnieść także 
przeciwko Ubezpieczonemu,

2) Ubezpieczony może żądać, aby InterRisk udzielił mu informacji o postanowieniach 
zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim do-
tyczą jego praw i obowiązków, a także o sposobie obliczania i opłacania składki 
ubezpieczeniowej,

3) Ubezpieczony uprawniony jest do żądania należnego świadczenia bezpośrednio 
od InterRisk, chyba że strony uzgodniły inaczej; jednakże takie uzgodnienie nie 
może zostać dokonane, jeżeli zdarzenie losowe już zaszło. 

4. Obowiązki informacyjne wynikające z niniejszych owu i umowy ubezpieczenia obcią-
żają Ubezpieczonego, jeżeli wiedział on o zawarciu ubezpieczenia na jego rachunek.

5. Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawierać co najmniej następujące dane:

1) nazwę i dokładny adres Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego,

2) numer identyfikacji podatkowej, regon,

3) adres miejsca ubezpieczenia,

4) zakres i okres ubezpieczenia,

5) nazwa producenta i typ modułów fotowoltaicznych, moc zainstalowana (wyrażona 
w kWp), zakładana roczna produkcja energii elektrycznej przez daną elektrownię 
(wyrażona w kWh) tj. przez wszystkie ubezpieczone moduły fotowoltaiczne two-
rzące elektrownię fotowoltaiczną, 

6) sumę ubezpieczenia wraz ze sposobem jej ustalenia, 

7) opis posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i an-
typrzepięciowych oraz ich stanu technicznego,

8) opis bezpośredniego otoczenia miejsca ubezpieczenia,

9) opis zagrożeń naturalnych w miejscu ubezpieczenia,

10) informację na temat zaistniałych szkód bez względu na to, czy mienie było objęte 
ochroną minimum za 3 lata poprzedzające zawarcie umowy ubezpieczenia, 
jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony prowadził działalność w tym okresie (ilość, 
rodzaj i wielkość szkód, z rozbiciem na poszczególne lata).

6. Wniosek ubezpieczeniowy w zakresie ubezpieczenia utraty dochodu z tytułu produkcji 
energii elektrycznej w następstwie uszkodzenia elektrowni fotowoltaicznej (Sekcja II) 
powinien zawierać dodatkowo następujące dane: 

1) określenie maksymalnego okresu odszkodowawczego,

2) kalkulację sumy ubezpieczenia zgodne z §27,

3) informacje o zaistniałych w okresie ostatnich 3 lat przerwach oraz zakłóceniach 
w funkcjonowaniu ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej, z podaniem ich 
przyczyny, wysokości ewentualnej szkody, czasu trwania przerwy lub zakłócenia 
oraz kwoty odszkodowania, jeżeli zostało przyznane.

7. InterRisk może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych 
informacji, mających wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, o czym informuje 
Ubezpieczającego na piśmie.

8. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 5, 6 i 7 niniejszego 
paragrafu albo został sporządzony wadliwie lub niezgodnie z warunkami ubezpieczenia, 
Ubezpieczający zobowiązany jest na wezwanie InterRisk odpowiednio go uzupełnić, 
względnie sporządzić nowy wniosek, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma 
InterRisk w tej sprawie. Niedotrzymanie powyższego terminu powoduje, że umowa 
ubezpieczenia nie może zostać zawarta.

OKRES UBEZPIECZENIA

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOśCI

§5

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięczny okres ubezpieczenia, chyba że 
strony umówiły się inaczej.

2. Odpowiedzialność InterRisk z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się 
od dnia wskazanego w umowie jako początek ochrony ubezpieczeniowej (okresu 
ubezpieczenia).

3. Jeżeli InterRisk ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej 
pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, 
InterRisk może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty 
składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku wypo-
wiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała 
niezapłacona składka.

4. W razie opłacenia składki w ratach, niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki po-
woduje ustanie odpowiedzialności InterRisk, jeżeli po upływie terminu płatności tej 
raty InterRisk wezwie Ubezpieczającego do jej zapłaty, z zagrożeniem, że brak zapłaty 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego spowoduje 
ustanie odpowiedzialności InterRisk.

5. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpiecza-

jący ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, 
gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy 
ubezpieczenia.

 Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku za-
płacenia składki za okres, w jakim InterRisk udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

6. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prawa z umowy ubezpieczenia mogą być 
przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wyma-
ga pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody InterRisk. W razie przeniesienia praw 
z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także 
obowiązki, jakie ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą InterRisk, umówiły się 
inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą 
za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia 
na nabywcę. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na na-
bywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia 
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają 
zastosowania do przenoszenia wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać 
wskutek zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia losowego.

7. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, ochrona ubezpieczeniowa wygasa także:

1) z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa została zawarta,

2) z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia w odniesieniu do mienia będącego 
przedmiotem ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub wraz z wyczerpaniem limitu 
odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia losowe w okresie ubezpieczenia, w od-
niesieniu do mienia lub kosztów i zakresu ochrony dla których ustalony został taki 
limit.

8. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta jest na czas określony, InterRisk może ją wypo-
wiedzieć, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, jedynie w przypadkach 
wskazanych w kodeksie cywilnym, a także z następujących ważnych powodów:

1) umyślne podanie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nieprawdziwych 
informacji, o które InterRisk zapytywał we wniosku o zawarcie umowy ubezpie-
czenia albo przed zawarciem umowy w innych pismach,

2) rażące naruszenie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego obowiązków zapew-
nienia bezpieczeństwa, o których mowa w §7 ust. 6, 7 i 8 owu,

3) niezrealizowanie w terminie zaleceń InterRisk warunkujących zawarcie lub konty-
nuację umowy ubezpieczenia lub przedstawionych po przeprowadzonej lustracji 
ubezpieczanego mienia.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§6

1. Wysokość należnej składki ubezpieczeniowej określona jest w umowie ubezpieczenia.

2. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności InterRisk na podstawie oceny 
ryzyka z uwzględnieniem:

1) producenta, typu i mocy elektrowni fotowoltaicznej przyjmowanej do ubezpie-
czenia, 

2) miejsca ubezpieczenia,

3) zakresu i okresu ubezpieczenia,

4) sumy ubezpieczenia, 

5) posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i anty-
przepięciowych,

6) zagrożeń naturalnych w miejscu ubezpieczenia,

7) dotychczasowych szkód,

8) w odniesieniu do ubezpieczenia utraty dochodu z tytułu produkcji energii elek-
trycznej w następstwie jej uszkodzenia (Sekcja II) – także od czasu trwania maksy-
malnego okresu odszkodowawczego.

3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona jednorazowo przy 
zawarciu umowy ubezpieczenia. Należna składka może być na wniosek Ubezpiecza-
jącego rozłożona na raty. Terminy płatności kolejnych rat oraz ich wysokość określone 
są w umowie ubezpieczenia.

4. Zapłata składki może nastąpić w formie gotówkowej lub w formie bezgotówkowej.

5. Jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub 
przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku banko-
wego Ubezpieczającego lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod 
warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki 
finansowe.

6. Do zapłacenia składki zobowiązany jest wyłącznie Ubezpieczający, również wtedy gdy 
ubezpieczenie zostało zawarte na cudzy rachunek.

7. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na który zo-
stała zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej 
ochrony ubezpieczeniowej.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§7

1. Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany jest podać do wiadomości InterRisk 

4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH



wszystkie znane sobie okoliczności, o które InterRisk zapytywał w formularzu oferty 
albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę 
przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje 
ponadto okoliczności jemu znane.

2. W razie zawarcia umowy przez InterRisk mimo braku odpowiedzi na poszczególne 
pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

3. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany 
jest zgłaszać pisemnie do InterRisk wszelkie zmiany okoliczności wymienionych w ust. 1 
niniejszego paragrafu, niezwłocznie po powzięciu o nich wiadomości.

4. InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem 
ust.1 i 3 niniejszego paragrafu nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do na-
ruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu doszło 
z winy umyślnej w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie losowe i jego następ-
stwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

5. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy rachunek:

1) Ubezpieczający jest zobowiązany do doręczenia Ubezpieczonemu owu i udzielenia 
niezbędnych informacji dotyczących ochrony ubezpieczeniowej, 

2) Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać osobie zainteresowanej przystąpie-
niem do umowy ubezpieczenia informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przed przystąpieniem przez 
tę osobę do umowy ubezpieczenia, na piśmie, lub jeżeli osoba zainteresowana 
przystąpieniem do umowy ubezpieczenia wyrazi na to zgodę, na innym trwałym 
nośniku,

3) Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować Ubezpieczonego na jego żądanie 
o sposobie obliczenia i opłacenia składki ubezpieczeniowej oraz doręczyć Ubez-
pieczonemu warunki umowy, w szczególności postanowień umowy w zakresie 
stanowiącym o prawach i obowiązkach Ubezpieczonego, przed wyrażeniem przez 
Ubezpieczonego zgody na finansowanie składki ubezpieczeniowej (o ile Ubezpie-
czony finansuje składkę). Informacje powinny zawierać także opis obowiązków 
Ubezpieczającego i InterRisk względem Ubezpieczonego,

4) niezależnie od innych postanowień owu, w sytuacji zaniechania lub zaprzestania 
dochodzenia świadczenia od InterRisk przez Ubezpieczającego, Ubezpieczony albo 
jego spadkobiercy są uprawnieni do bezpośredniego dochodzenia świadczenia. 

6. Ubezpieczający/Ubezpieczony, o ile jest właścicielem budynku, na których usytuowana 
lub przymocowana jest ubezpieczona elektrownia fotowoltaiczna, zobowiązany jest 
do bieżącej konserwacji, utrzymania i użytkowania budynków zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego oraz do przestrzegania Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

7. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest właścicielem budynku, na których usytu-
owana lub przymocowana jest ubezpieczona elektrownia fotowoltaiczna, zobowiązany 
jest do zawarcia pisemnej umowy uprawniającej go do korzystania z powierzchni pod 
montaż instalacji oraz uwzględnienia w tej umowie zobowiązania właściciela do prze-
strzegania przepisów o których mowa w ust. 6 powyżej.

8. Ubezpieczający/Ubezpieczony, zobowiązany jest do:

1) przestrzegania zaleceń producenta, warunków eksploatacji,

2) utrzymania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, o których mowa w §8, w stanie 
sprawności technicznej, umożliwiającej ich uruchomienie i działanie, w celu za-
bezpieczenia elektrowni przed jej utratą,

3) utrzymywania elektrowni fotowoltaicznej w należytym stanie technicznym, ser-
wisowanie elektrowni zgodnie z Klauzulą KF 03 – Przeglądy okresowe elektrowni 
fotowoltaicznych oraz zgodnie z zaleceniami producenta, niezwłocznego usu-
wania uszkodzeń, usterek i awarii elektrowni fotowoltaicznej oraz do bieżącej 
konserwacji,

4) podejmowania stosownych działań zapobiegawczych oraz wszelkich uzasadnio-
nych środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia lub po-
większenia się szkody.

9. Na wniosek InterRisk Ubezpieczający/Ubezpieczony powinien umożliwić przedstawi-
cielowi InterRisk dokonanie lustracji ubezpieczonego mienia przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia i w trakcie jej trwania, a w tym celu ułatwić mu dostęp do przedmiotu 
ubezpieczenia. Ubezpieczający/Ubezpieczony powinien udostępnić przedstawicielowi 
InterRisk dokumenty związane z zakupem i eksploatacją przedmiotów ubezpieczenia, 
a w szczególności dokumentację techniczno-ruchową, protokoły remontów, przeglą-
dów konserwacyjnych i badań, protokoły pomiarów i prób eksploatacyjnych.

§8

1. W odniesieniu do naziemnych elektrowni fotowoltaicznych Ubezpieczający/Ubezpie-
czony zobowiązany jest do przestrzegania minimalnych wymogów zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowych mienia, określonych poniżej:

1) ogrodzenie ze wszystkich stron stalowym płotem o wysokości co najmniej 2m, 
z drutem kolczastym poprowadzonym wzdłuż górnej krawędzi płotu, 

2) bramy zamykane co najmniej na kłódkę wielozastawkową lub jeden zamek wielo-
zastawkowy, niedającym się sforsować bez użycia siły lub narzędzi,

3) zainstalowany sprawny system telewizji przemysłowej z zachowaniem nagranego 
materiału przez minimum 14 dni,

4) system alarmowy z powiadomieniem o włamaniu w siedzibie właściciela/opera-
tora elektrowni fotowoltaicznej, na posterunku policji lub w centrum alarmowym 
agencji ochrony mienia (zapewniony czas dojazdu nie dłuższy niż 30 minut),

5) oświetlenie po zmroku terenu, na którym umiejscowiona jest ubezpieczana elek-
trownia fotowoltaiczna,

6) minimalna odległość urządzeń/instalacji od ogrodzenia 3 metry.

2. W odniesieniu do elektrowni zainstalowanych na budynku nieużytkowym nieprze-
rwanie przez okres dłuższy niż 90 dni, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany 
jest do odcięcia dopływu wody bieżącej oraz zapewnienia całodobowego dozoru 
przez wyspecjalizowaną agencję ochrony.

3. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do należytego dbania o stan przed-
miotów i roślin znajdujących się w pobliżu ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej 
(naziemnej i zainstalowanej na budynku) mogących negatywnie na nią oddziaływać.

§9

1. W przypadku powstania szkody Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest:

1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz 
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia rozmiarów szkody. Jeżeli Ubezpieczający/
Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie wykona obowiąz-
ków określonych w niniejszym postanowieniu InterRisk jest wolny od odpowie-
dzialności za szkody powstałe z tego powodu,

2) w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo, niezwłocznie 
nie później niż w ciągu 3 dni powiadomić o szkodzie policję,

3) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili uzyskania wiadomości o zda-
rzeniu losowym powiadomić InterRisk o jego wystąpieniu, z zastrzeżeniem §2 ust. 6 
pkt e).

 W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków okre-
ślonych w niniejszym postanowieniu InterRisk może odpowiednio zmniejszyć 
odszkodowanie, jeśli naruszenie to przyczyniło się do zwiększenia szkody lub 
uniemożliwiło InterRisk ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. Skutki braku 
zawiadomienia nie występują jeśli InterRisk w terminie wyznaczonym do zawia-
domienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego 
wiadomości,

4) umożliwić InterRisk dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności 
i wysokości szkody, zasadności i wysokości roszczenia, udzielić wszelkiej niezbęd-
nej pomocy, jak również udzielić InterRisk potrzebnych w tym celu dodatkowych 
wyjaśnień i informacji oraz przedstawić dowody i dokumenty, jakie odpowiednio 
do stanu rzeczy są wymagane (w tym udostępnić pełną dokumentację księgową 
ubezpieczonego mienia),

5) nie wykonywać remanentu ani spisu z natury bez przedstawiciela InterRisk lub 
bez uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody InterRisk,

6) sporządzić, na podstawie posiadanych dokumentów, szczegółowy rachunek strat 
oraz dostarczyć go InterRisk, o ile to jest możliwe w terminie 14 dni od daty zgło-
szenia szkody,

7) kierując się zasadą staranności, ogólnie wymaganej w stosunkach dotyczących 
przedmiotów ubezpieczenia, w miarę możliwości zachować wszystkie uszkodzone 
części i udostępnić je przedstawicielowi lub rzeczoznawcy InterRisk w celu prze-
prowadzenia oględzin.

2. Ubezpieczający/Ubezpieczony nie może zmieniać bez zezwolenia InterRisk zastanego 
w miejscu szkody stanu faktycznego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego 
paragrafu, do czasu przybycia przedstawiciela InterRisk i przeprowadzenia oględzin, 
chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szko-
dzie lub w celu zmniejszenia szkody. Nie dotyczy to sytuacji, w której InterRisk nie 
podjął czynności likwidacyjnych w terminie 7 dni od daty powiadomienia o powstaniu 
szkody.

3. Ubezpieczający/Ubezpieczony może przystąpić do usuwania skutków szkody pod 
warunkiem, że InterRisk wyrazi na takie działania uprzednią pisemną zgodę pod rygo-
rem nieważności. We wszystkich innych przypadkach Ubezpieczający/Ubezpieczony 
zobowiązany jest umożliwić przedstawicielowi InterRisk wykonanie szczegółowych 
oględzin miejsca szkody i przedmiotów objętych szkodą przed przystąpieniem do ich 
odbudowy, remontu lub naprawy. Nie dotyczy to sytuacji, w której:

1) InterRisk nie podjął czynności likwidacyjnych w terminie 7 dni od daty powiado-
mienia o powstaniu szkody,

2) szacunkowa wartość szkody nie przekracza 10.000,00 PLN, przy czym w takim 
przypadku Ubezpieczający/Ubezpieczony przygotuje i udostępni następujące 
dokumenty, niezbędne do likwidacji szkody:

a) wykaz uszkodzonego mienia,

b) dokładny opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powsta-
nia szkody,

c) dokumentację fotograficzną.

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Ubezpieczający/Ubez-
pieczony powinien podjąć bez nieuzasadnionej zwłoki działania w celu naprawy 
zniszczonych zabezpieczeń bądź odbudowy, remontu lub naprawy uszkodzonego, 
zniszczonego lub utraconego mienia.

5. Na wniosek InterRisk, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć po-
stanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego wszczętego w sprawie 
zgłoszonej szkody, bądź odpis prawomocnego wyroku sądowego, o ile dokumenty te 
są w jego posiadaniu.

6. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia 
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roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

7. InterRisk jest zobowiązany:

1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną 
ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, 
do poinformowania o tym Ubezpieczającego/Ubezpieczo nego, jeżeli nie są oni 
osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz do podjęcia postępowania 
dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych 
roszczeń i wysokości odszkodowania, a także do poinformowania osoby wystę-
pującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który ta osoba wyraziła 
zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpo wiedzialności InterRisk 
lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia 
postę powania,

2) do zawiadomienia pisemnie osoby zgłaszającej roszczenie oraz Ubezpieczonego, 
jeżeli w terminach określonych w §12 ust. 3 i 4 nie wypłaci odszkodowania, 
w przypadku, gdy nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie, o przyczynach nie-
możności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także do wypłacenia 
bezspornej części odszkodowania,

3) do poinformowania o tym pisemnie osoby występującej z tym roszczeniem Ubez-
pieczonego, jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wyso-
kości niż określone w zgłoszonym roszczeniu, w przypadku, gdy nie jest on osobą 
zgłaszającą roszczenie, w terminach określonych w §12 ust. 3 i 4, wskazując na 
okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową od-
mowę wypłaty odszkodowania oraz do pouczenia tej osoby o możliwości złożenia 
skargi lub reklamacji albo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej,

4) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, oraz Uprawnionemu, na ich 
żądanie, informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzial-
ności InterRisk lub wyso kości odszkodowania; osoby te mogą żądać pisemnego 
potwierdzenia przez InterRisk udostępnionych informacji, a także sporządzania na 
swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem,

5) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, oraz Uprawnionemu, informacji 
i dokumentów, o których mowa w pkt 4, na ich żądanie, w postaci elektronicznej.

ZGŁOSZENIE SZKODY I USTALENIE WYSOKOśCI SZKODY 

§10

1. Pisemne zawiadomienie o zajściu zdarzenia losowego lub zgłoszenie roszczenia może 
być dokonane w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk. 

2. W celu umożliwienia ustalenia odpowiedzialności InterRisk, do zgłoszenia szkody 
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dołączyć poniższe podstawowe 
dokumenty: 

1) kopię zgłoszenia zdarzenia policji, straży pożarnej, o ile znajdują się w jego 
posiadaniu,

2) informację, czy uszkodzone mienie nadaje się do dalszego wykorzystania/użytko-
wania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

3) kopie dokumentów księgowych (wyciąg z ewidencji środków trwałych, umowy 
sprzedaży, faktury zakupu, dokumenty odprawy celnej itp.), które dotyczą przed-
miotów ubezpieczenia objętych szkodą,

4) oferty zakładów naprawczych z określeniem przewidywanego kosztu naprawy 
uszkodzonego mienia, jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony takimi ofertami 
dysponuje,

5) kopie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów lub tytułów prawnych, 
na podstawie których przedmioty ubezpieczenia objęte szkodą są użytkowane,

6) kopie umowy wykonania usługi oraz dowodów przyjęcia, potwierdzających fakt 
wydania tego mienia Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu w przypadku, gdy 
szkodą objęte jest mienie osób trzecich,

7) w przypadku, gdy szkoda powstała wskutek kradzieży, rabunku lub wandalizmu, 
kopię umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie ochrony mienia lub 
innej umowy o sprawowaniu dozoru nad przedmiotami objętymi szkodą,

8) wewnętrzne przepisy i instrukcje Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz instruk-
cje obsługi i zalecenia producenta dotyczące eksploatacji, zabezpieczenia i konser-
wacji ubezpieczonego mienia dotkniętego szkodą,

9) rachunek wysokości strat wraz z podaniem na podstawie jakich dokumentów zo-
stał on wykonany (należy załączyć kopie tych dokumentów) oraz szczegółowym 
opisem uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia (nazwę, rodzaj, typ, 
model, numer fabryczny, numer inwentarzowy, przeznaczenie, rok produkcji/
zakupu i inne parametry techniczne charakteryzujące przedmiot ubezpieczenia),

10) rachunek/fakturę z tytułu kosztów ratowania ubezpieczonego mienia, kosztów 
usunięcia pozostałości po szkodzie lub innych poniesionych kosztów objętych 
ochroną ubezpieczeniową,

11) dane świadków zdarzenia, o ile są w jego posiadaniu.

3. InterRisk może żądać także innych dokumentów niż wymienione w ust. 2, jeżeli jest to 
niezbędne do ustalenia odpowiedzialności InterRisk  lub wysokości odszkodowania.

4. W przypadku powzięcia przez InterRisk nowych informacji mających związek z usta-
leniem zasadności zgłaszanych roszczeń lub wysokości odszkodowania, InterRisk 
w terminie siedmiu dni od daty powzięcia dodatkowych informacji, pisemnie poinfor-
muje osobę występującą z roszczeniem, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne 

do ustalenia odpowiedzialności InterRisk lub wysokości odszkodowania.

POWOŁANIE RZECZOZNAWCY

§11

1. W celu ustalenia przyczyny lub wysokości szkody Ubezpieczający/Ubezpieczony lub 
InterRisk mogą powoływać rzeczoznawców. Każda ze stron ponosi koszty rzeczo-
znawcy, którego powołała.

2. InterRisk ma prawo wyznaczyć na własny koszt niezależnego rzeczoznawcę w celu 
udzielenia Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu instrukcji i wskazówek dotyczących 
postępowania zmierzającego do złagodzenia skutków wypadku lub zminimalizowania 
rozmiarów szkody.

3. W razie rozbieżności w ekspertyzach rzeczoznawców, strony mogą wspólnie powołać 
rzeczoznawcę opiniującego, który na podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz 
i własnej oceny stanu faktycznego wydaje opinię. Koszty rzeczoznawcy opiniującego 
ponoszą obie strony po połowie.

4. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć InterRisk lub wyznaczo-
nemu rzeczoznawcy posiadane dokumenty, które InterRisk lub wyznaczony rzeczo-
znawca uważa za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA

§12

1. InterRisk wypłaca odszkodowanie na podstawie:

1) uznania roszczenia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

2) ugody, 

3) prawomocnego orzeczenia sądowego. 

2. Odszkodowanie jest wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczają-
cego/Ubezpieczonego lub osobę upoważnioną, chyba że strony uzgodniły inny spo-
sób wypłaty, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa sposób wypłaty.

3. InterRisk wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o szkodzie. 

4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 3 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialności InterRisk albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, 
odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu na-
leżytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną 
część odszkodowania InterRisk wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zawia-
domienia o szkodzie. 

5. Wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia ustalonej 
w umowie ubezpieczenia.

6. Postanowienie ust. 5 nie ma zastosowania dla kategorii mienia ubezpieczanych 
w systemie na pierwsze ryzyko oraz wskazanych w umowie ubezpieczenia limitów 
odpowiedzial ności, dla których z chwilą wypłaty odszkodowania suma ubezpiecze-
nia lub limit odpowiedzialności określony w umowie ubezpieczenia zostaje pomniej-
szony o wysokość wypła conego odszkodowania. Ubezpieczający może uzupełnić 
sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności przez zapłacenie składki uzgodnionej 
z InterRisk.  

7. Jeżeli utracone w wyniku szkody ubezpieczone mienie lub jego pozostałości zostaną 
odzyskane, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do bezzwłocznego 
pisemnego zgłoszenia tego faktu InterRisk. W razie przejęcia odzyskanego mienia 
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu części otrzymanego od-
szkodowania, które odpowiada wartości tego mienia.

PODWÓJNE UBEZPIECZENIE

§13

1. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od 
tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie prze-
wyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczający/Ubezpieczony nie może żą-
dać świadczenia przewyższającego wysokość szkody. Każdy z Ubezpieczycieli odpo-
wiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje 
do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

2. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w ust. 1, uzgodniono, że 
suma wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od 
poniesionej szkody, zapłaty odszkodowania w części przenoszącej wysokość szkody 
Ubezpieczający/Ubezpieczony może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim 
przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, 
że w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu, suma ubezpieczenia 
równa jest wartości ubezpieczeniowej.

ROSZCZENIA REGRESOWE

§14

1. Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi z mocy prawa na 
InterRisk do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli InterRisk pokrył tylko 
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część szkody, Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części 
pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem InterRisk. 

2. Nie przechodzą na InterRisk roszczenia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przeciwko 
osobom, z którymi Ubezpieczający/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodar-
stwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

3. Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany jest udzielić InterRisk informacji i pomocy, 
dostarczyć dokumenty, o które InterRisk poprosił, a znajdują się one w jego posiadaniu, 
a także umożliwić prowadzenie czynności niezbędnych do skutecznego dochodzenia 
roszczeń regresowych przeciw osobom trzecim odpowiedzialnym za szkodę.

4. InterRisk nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeśli Ubezpieczający lub 
Ubezpieczony zrzekł się w całości lub w części roszczenia odszkodowawczego przy-
sługującego mu w stosunku do osoby odpowiedzialnej za szkodę bez uprzedniej, 
pisemnej pod rygorem nieważności zgody InterRisk. Jeżeli fakt ten zostanie ujawnio-
ny już po wypłacie odszkodowania, InterRisk może żądać zwrotu całości lub części 
wypłaconego odszkodowania, w części w której Ubezpieczający/Ubezpieczony 
zrzekł się roszczenia.

5. Zasady wynikające z ust. 1-4 stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy 
rachunek.

SKARGI I REKLAMACJE

§15

1. Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, 
Uposażonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do 
występowania z zastrzeżeniami dotyczącymi usług świadczonych przez InterRisk, w tym 
do zgłaszania skarg i zażaleń, zwanych dalej łącznie reklamacjami. 

2. Reklamacja może być złożona:

a) na piśmie – osobiście w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej 
klientów lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, albo wysłana 
na adres do doręczeń elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, 

b) ustnie – telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiście 
do protokołu w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów, 

c) w postaci elektronicznej – wysyłając e-mail na adres: szkody@interrisk.pl. 

3. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 
odpowiedzi przed jego upływem. 

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie re-
klamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, 
termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 
maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. InterRisk informując o przedłużeniu 
terminu odpowiedzi na reklamację wskazuje przyczynę opóźnienia, okoliczności, które 
muszą zostać ustalone oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

5. InterRisk odpowiada na reklamację osoby fizycznej na piśmie, a na wniosek tej osoby 
– pocztą elektroniczną. Na reklamacje złożone przez podmioty inne niż osoby fizyczne, 
InterRisk odpowiada w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku.  

6. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Uposażonemu i Uprawnionemu z umowy 
ubezpieczenia będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem 
o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Konsumentom przysługuje także 
prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta.

7. InterRisk podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

SEKCJA I – UBEZPIECZENIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ 
OD SZKÓD MATERIALNYCH

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§16

1. Przedmiotem ubezpieczenia w Sekcji I są określone w umowie ubezpieczenia elek-
trownie fotowoltaiczne, stanowiące własność Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
lub będące w jego posiadaniu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub 
innych umów lub tytułów prawnych uprawniających go do korzystania z elektrowni 
fotowoltaicznej.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są elektrownie fotowoltaiczne, zainstalowane w miej-
scu ubezpieczenia, dla których testy próbne zostały zakończone z wynikiem pozytyw-
nym, chyba że przeprowadzanie tych testów nie było wymagane przez producenta, 
przyłączone do sieci energetycznej, co zostało potwierdzone przez operatora sieci.

3. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno elektrownie naziemne, jak i elektrownie 
zamontowane na budynkach.

MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§17

1. Elektrownie określone w umowie ubezpieczenia są objęte ochroną w miejscu określo-
nym w umowie ubezpieczenia, podczas eksploatacji i w trakcie przemieszczania lub 
transportowania w obrębie miejsca ubezpieczenia.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są elektrownie znajdujące się na terytorium Rzecz-

pospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

3. Jeżeli w wyniku szkody część ubezpieczonego mienia musi być tymczasowo przenie-
siona w inne miejsce w celu naprawy, remontu lub przeglądu, to jako miejsce ubez-
pieczenia traktuje się również:

1) trasę transportu (z wyłączeniem transportu morskiego) między miejscem ubez-
pieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia a miejscem naprawy, remontu 
lub przeglądu, o ile znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, oraz

2) miejsce naprawy, remontu lub przeglądu, o ile znajduje się na terytorium Unii 
Europejskiej.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§18

1. InterRisk obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w elektrowniach 
fotowoltaicznych objętych ochroną ubezpieczeniową w okresie ubezpieczenia wska-
zanym w umowie ubezpieczenia w następstwie zaistnienia zdarzenia losowego, z za-
strzeżeniem wyłączeń zawartych w niniejszych owu.

2. W granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia dla poszcze-
gólnych składników mienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 ubezpieczone elek-
trownie fotowoltaiczne objęte są także ochroną od szkód powstałych wskutek:

1) akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych obję-
tych umową ubezpieczenia,

2) zanieczyszczenia lub skażenia w wyniku  zdarzeń losowych objętych umową 
ubezpieczenia.

UBEZPIECZONE KOSZTY DODATKOWE

§19

1. W przypadku zajścia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia określonym w umo-
wie ubezpieczenia, InterRisk zwraca Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu faktycznie 
poniesione i udokumentowane koszty:

1) w granicach sumy ubezpieczenia:

a) wynikłe z zastosowania dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu 
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 
jeśli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,

b) napraw prowizorycznych, jeżeli stanowią część końcowych czynności napraw-
czych i nie zwiększają całkowitej wartości kosztów naprawy,

c) usunięcie pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami wywozu części nie-
zdatnych do użytku, składowania lub utylizacji; ochrona nie dotyczy kosztów 
związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacji,

d) odtworzenia uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej dokumentacji (planów, 
dokumentów); do ochrony włączone są koszty robocizny poniesione na od-
tworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań 
i analiz,

2) ponad sumę ubezpieczenia w granicach niżej określonych limitów odpowiedzial-
ności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

a) pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od 
pracy, frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego) – 50.000,00 
PLN,

b) frachtu lotniczego – 50.000,00 PLN,

c) odkażania, rekultywacji i utylizacji gleby – 50.000,00 PLN,

d) robót pomocniczych – 50.000,00 PLN,

e) odzyskania danych systemu operacyjnego, niezbędnych do utrzymania funkcji 
roboczych ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej – 50.000,00 PLN.

2. W przypadku, gdy koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, zostały poniesione przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego łącznie w odniesieniu do mienia ubezpieczone-
go i nieubezpieczonego i nie jest możliwe ich przyporządkowanie do danej części 
mienia, InterRisk zwraca koszty w takiej proporcji w jakiej pozostaje wartość mienia 
ubezpieczonego do łącznej wartości mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego. 
W sytuacji gdy ustalenie proporcji nie jest możliwe, InterRisk pokryje 50% poniesio-
nych kosztów.

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOśCI DLA SEKCJI I

§20

Niezależnie od wyłączeń ogólnych zawartych w §3, w Sekcji I ochrona ubezpieczeniowa 
InterRisk nie obejmuje:

1) mikroinstalacji, chyba że są one częścią zespołu mikroinstalacji,

2) mienia, którego zakup jest potwierdzony dokumentami sfałszowanymi w rozu-
mieniu przepisów prawa karnego o przestępstwach przeciwko wiarygodności 
dokumentów lub dowodami wystawionymi przez nieistniejące w chwili wysta-
wienia podmioty gospodarcze oraz nielegalnie wprowadzonego na polski obszar 
celny, 

3) gruntów (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych), gleby, 

7OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH



naturalnych wód powierzchniowych lub podziemnych, zbiorników wodnych 
(naturalnych i sztucznych), kanałów, rowów,

4) wszelkiego rodzaju narzędzi i materiałów eksploatacyjnych, chyba że uszkodzenia 
są skutkiem zdarzenia objętego umową ubezpieczenia,

5) elementów i materiałów, które ze względu na przeznaczenie i warunki pracy 
szybko zużywają się lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 
zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia i zaleceniami producenta, chyba że 
uszkodzenia są skutkiem zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.

SUMA UBEZPIECZENIA 

§21

1. Sumę ubezpieczenia Ubezpieczający ustala według:

1) wartości odtworzeniowej (nowej) albo

2) wartości księgowej (ewidencyjnej) brutto.

2. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest bez uwzględnienia podatku od towarów 
i usług podlegającego odliczeniu zgodnie z przepisami ustawą o podatku od towarów 
i usług, chyba że umówiono się inaczej.

3. Suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpo-
wiedzialności InterRisk.

4. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości ubezpieczonej 
elektrowni fotowoltaicznej, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest powia-
domić pisemnie o tym fakcie InterRisk oraz dokonać niezwłocznej zmiany sumy. Pod-
wyższenie sumy ubezpieczenia jest skuteczne od dnia, od którego strony uzgodniły 
na piśmie obowiązywanie wyższej sumy ubezpieczenia. Podwyższenie sumy ubezpie-
czenia wiąże się z odpowiednim podwyższeniem składki ubezpiecze niowej.

NIEDOUBEZPIECZENIE

§22

1. W przypadku, kiedy zadeklarowana przez Ubezpieczającego, określona w umowie 
ubezpieczenia suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość elektrowni fotowoltaicznej 
w dniu szkody (niedoubezpieczenie) wysokość szkody zmniejsza się w takim stosun-
ku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do wartości elektrowni na 
dzień powstania szkody.

2. Zasady zmniejszenia odszkodowania ze względu na niedoubezpieczenie nie stosuje się:

1) jeżeli wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia ubezpieczanej 
elektrowni fotowoltaicznej,

2) jeżeli wartość elektrowni fotowoltaicznej, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklaro-
wanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szko-
dy nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tej elektrowni. 

3. Postanowienie ust.1 nie ma zastosowania do osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą.

USTALENIE WYSOKOśCI SZKODY

§23

1. Wysokość szkody określa się na podstawie cen z dnia powstania szkody wynikającej 
z faktury lub rachunku wartości kosztów zakupu albo naprawy mienia tego samego 
rodzaju, typu i o tych samych najbardziej zbliżonych parametrach, w tym mocy pro-
dukcyjnej wraz z kosztami opracowania wymaganej dokumentacji, kosztami trans-
portu i montażu.

2. Jeżeli ubezpieczona elektrownia fotowoltaiczna nie będzie ani naprawiana, ani wymie-
niana lub jeśli części zamienne produkowane seryjnie nie są już dostępne na rynku 
(przedmioty przestarzałe), wartość szkody ustala się według wartości rzeczywistej na 
dzień powstania szkody.

3. Wyrównanie do wartości odtworzeniowej (nowej) jest możliwe wyłącznie w sytuacji, 
gdy w ciągu kolejnych 24 miesięcy od wystąpienia szkody otrzymane odszkodowanie 
zostanie przeznaczone na odtworzenie lub wymianę uszkodzonych lub zniszczonych 
przedmiotów.

4. W przypadku gdy odbudowa, remont, naprawa albo ponowne wytwo rzenie jest wy-
konywane we własnym zakresie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, InterRisk 
zwraca udokumentowane koszty materiałów niezbędnych do wykonania odbudowy, 
remontu, naprawy albo ponownego wytworzenia, niezbędne koszty robocizny; suma 
tych kosztów nie powinna być wyższa od średniego kosztu, jaki byłby poniesiony 
w przypadku gdy by czynności dokonywane były przez firmę zewnętrzną; InterRisk 
może przedstawione koszty zweryfikować do średnich cen osiągalnych na rynku.

5. Postępowanie likwidacyjne w zakresie przyczyny powstania i wysokości szkody 
przeprowadza InterRisk przy współudziale Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub 
osób przez niego upoważnionych. Koszty związane z ustaleniem przyczyny powsta-
nia i wysokości szkody każda ze stron ponosi we własnym zakresie.

6. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się:

1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiątkowej lub 
sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia,

2) kosztów związanych z wszelkimi zmianami lub ulepszeniami dokonanymi w przed-

miocie ubezpieczenia po zawarciu umowy ubezpieczenia, chyba że koszty te były 
objęte ochroną ubezpieczeniową,

3) podatku od towarów i usług (VAT), podlegającego odliczeniu zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, chyba że suma ubezpieczenia została ustalona w wysokości 
obejmującej podatek VAT, wówczas rozmiar szkody również będzie obejmował 
ten podatek, natomiast jeśli suma ubezpieczenia została ustalona w wysokości 
nie obejmującej podatku VAT, rozmiar szkody także nie będzie tego podatku 
obejmował.

7. InterRisk ma prawo weryfikacji przedłożonych rachunków/faktur, kosztorysów i innych 
dokumentów związanych z ustaleniem okoliczności, rozmiaru i wysokości szkody. 
Powyższa weryfikacja następuje na podstawie cennika SEKOCENBUD.

USTALENIE WYSOKOśCI ODSZKODOWANIA

§24

1. Wysokość odszkodowania nie może być wyższa od poniesionej szkody. Wysokość od-
szkodowania ustala się w granicach sumy ubezpieczenia, w kwocie odpowiadającej 
wysokości szkody ustalonej zgodnie z postanowieniami §23, z tym że:

1) wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozostałości po szkodzie, które mogą 
być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub odbudowy. Wartość ryn-
kowa jest ustalana indywidualnie w zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia 
zużycia mienia,

2) do ustalonej wartości szkody w granicach sumy ubezpieczenia, dolicza się ponie-
sione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego faktycznie poniesione i udoku-
mentowane:

a) koszty wynikłe z zastosowania dostępnych mu środków w celu ratowania 
przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej 
rozmiarów, jeśli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,

b) udokumentowane koszty napraw prowizorycznych, jeżeli stanowią część koń-
cowych czynności naprawczych i nie zwiększają całkowitej wartości kosztów 
naprawy,

c) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami wywozu części 
niezdatnych do użytku, składowania lub utylizacji; ochrona nie dotyczy kosz-
tów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody,

3) do ustalonej wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia, dolicza się poniesione 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego faktycznie poniesione i udokumento-
wane koszty:

a) pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od 
pracy, frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego),

b) frachtu lotniczego,

c) odkażania, rekultywacji i utylizacji gleby,

d) robót pomocniczych,

e) odzyskania danych systemu operacyjnego, niezbędnych do utrzymania funkcji 
roboczych ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej.

2. W przypadku, gdy określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia, ustalona 
dla danego przedmiotu ubezpieczenia, jest wyższa od jego wartości w dniu szkody 
(nadubezpieczenie), InterRisk odpowiada tylko do faktycznej wartości przedmiotu 
ubezpieczenia w dniu szkody.

3. Od ostatecznej wysokości szkody ustalonej zgodnie z powyższymi postanowieniami 
potrąca się franszyzę re dukcyjną w wysokości 2.000,00 PLN, o ile nie umówiono się 
inaczej.

4. Zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń regulują ustawa 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od 
osób prawnych.

SEKCJA II – UBEZPIECZENIE UTRATY DOCHODU Z TYTUŁU PRODUKCJI 
ENERGII ELEKRYCZNEJ

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§25

1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest utrata dochodu z tytułu produkcji energii 
elektrycznej za pomocą ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej, poniesiona przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w okresie odszkodowawczym, wskutek szkody 
objętej ubezpieczeniem zgodnie z Sekcją I.

2. Na wniosek Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki, w zakresie określonym 
w Klauzuli KF 21, InterRisk może rozszerzyć swoją odpowiedzialność o utratę dochodu 
z tytułu produkcji energii elektrycznej za pomocą ubezpieczonej elektrowni fotowol-
taicznej, wskutek szkody objętej ubezpieczeniem zgodnie z Sekcją I, za którą odpowie-
dzialność ponosi dostawca (producent lub sprzedawca), wykonawca lub serwisant.

3. InterRisk ponosi odpowiedzialność za utratę dochodu, o której mowa w ust. 1, w trakcie 
okresu odszkodowawczego, jednak nie dłużej niż przez ustalony w umowie ubezpie-
czenia maksymalny okres odszkodowawczy.

4. Jeżeli nie umówiono się inaczej, okres odszkodowawczy wynosi 6 miesięcy.
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OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOśCI DLA SEKCJI II

§26

Niezależnie od wyłączeń ogólnych zawartych w §3 oraz §20, w Sekcji II ochrona ubez-
pieczeniowa nie obejmuje utraty dochodu bezpośrednio lub pośrednio powstałej lub 
zwiększonej wskutek:

1) szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie klauzul indywidualnych 
wymienionych w załączniku do owu – Część II lub postanowień dodatkowych 
czy odmiennych od owu rozszerzających ochronę udzielaną na podstawie Sekcji 
I owu. Niniejsze wyłączenie nie dotyczy sytuacji, w których InterRisk nie wypłaca 
odszkodowania za szkodę materialną w wyniku zastosowania franszyzy redukcyj-
nej określonej dla Sekcji I owu,

2) zmian i ulepszeń zaplanowanych przed wystąpieniem szkody,

3) niezasadnego opóźnienia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w podjęciu lub 
kontynuowaniu działalności gospodarczej po szkodzie w ubezpieczonej elek-
trowni fotowoltaicznej,

4) decyzji organów administracji rządowej lub samorządowej, która uniemożliwia 
lub opóźnia odtworzenie zniszczonego mienia,

5) decyzji samego Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub któregokolwiek z pod-
miotów prowadzących proces odtwarzania mienia, wskutek wszelkich okoliczności 
związanych z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaź-
nych, zatrucia żywności lub jakiegokolwiek innego pogorszenia stanu zdrowia, 
przy czym brak odpowiedzialności InterRisk dotyczy wyłącznie utraty dochodu 
zaistniałego w okresie wydłużenia procesu naprawy, 

6) braku kapitału niezbędnego do odtworzenia zniszczonego mienia w możliwie 
najkrótszym czasie,

7) planowanych przerw związanych z serwisem, przeglądami, konserwacją, remontami.

SUMA UBEZPIECZENIA 

§27

1. Sumę ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczający. Suma ubezpieczenia jest ustalana jako 
suma:

1) iloczynu zakładanej 12 miesięcznej produkcji energii elektrycznej przez daną elek-
trownię (wyrażona w kWh) i ceny jednostkowej 1 kWh wskazanej w dokumencie 
ubezpieczenia (wyrażona w PLN/kWh) oraz

2) iloczynu liczby zielonych certyfikatów (świadectw pochodzenia) uzyskanych z 
produkcji energii za pomocą ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej w okresie 
ubezpieczenia (w sztukach) i średniej ceny sprzedaży certyfikatu (świadectwa) 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie ubezpieczenia (wyrażona w PLN).

2. Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie:

1) ilości energii faktycznie wytworzonej przez tę elektrownię w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia,

2) w odniesieniu do elektrowni, która przed zawarciem umowy ubezpieczenia nie 
produkowała energii przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy – na podstawie 
danych określonych w projekcie wykonawczym/budowlanym danej elektrowni.

3. Suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpo-
wiedzialności InterRisk. 

4. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości stanowiących 
podstawę kalkulacji sumy ubezpieczenia, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany 
jest powiadomić pisemnie o tym fakcie InterRisk oraz dokonać niezwłocznej zmiany 
sumy. Podwyższenie sumy ubezpieczenia jest skuteczne od dnia, od którego strony 
uzgodniły na piśmie obowiązywanie wyższej sumy ubezpieczenia. Podwyższenie sumy 
ubezpieczenia wiąże się z proporcjonalnym podwyższeniem składki ubezpieczeniowej.

NIEDOUBEZPIECZENIE

§28

W przypadku, kiedy zadeklarowana przez Ubezpieczającego, określona w umowie ubez-
pieczenia suma ubezpieczenia jest niższa od kwoty która powinna zostać wskazana jako 
suma ubezpieczenia, zgodnie z §27 ust. 1, odszkodowanie zostanie pomniejszone w takiej 
proporcji, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia pozostaje do wartości, która powinna 
być ustalona zgodnie z §27 ust. 1.

USTALENIE WYSOKOśCI UTRATY DOCHODU

§29

1. Wysokość utraty dochodu ustala się jako sumę:

1) iloczynu liczby dni wyłączenia modułów fotowoltaicznych z eksploatacji w na-
stępstwie uszkodzenia elektrowni fotowoltaicznej oraz średniej dziennej wartości 
utraconego dochodu w wyniku przerwy w produkcji energii elektrycznej w okresie 
odszkodowawczym oraz

2) iloczynu liczby zielonych certyfikatów (świadectw pochodzenia), do których 
Ubezpieczający/Ubezpieczony nie uzyskał praw z uwagi na przerwę lub ograni-
czenie w produkcji ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej oraz średniej ceny 
sprzedaży certyfikatów w okresie odszkodowawczym.

2. W przypadku uszkodzenia części elektrowni fotowoltaicznej utrata dochodu o której 
mowa w ust. 1 pkt 1, będzie uwzględniała procentowy udział uszkodzonych elementów 
elektrowni w całości energii produkowanej przez kompletną elektrownię, na pod-
stawie danych fabrycznych oraz danych dotyczących eksploatacji sprzed powstania 
szkody.

USTALENIE WYSOKOśCI ODSZKODOWANIA

§30

1. Wartość utraconego dochodu ustalonego zgodnie z postanowieniami §29 pomniej-
sza się o kwotę obliczoną poprzez pomnożenie średniej dziennej wartości utraconego 
dochodu w wyniku przerwy w produkcji energii elektrycznej w okresie odszkodowaw-
czym przez liczbę dni stanowiących franszyzę czasową.

2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, franszyza czasowa wynosi 5 dni.

3. W razie wystąpienia kilku utrat dochodu oraz istnienia związku przyczynowego między 
nimi, franszyzę czasową stosuje się raz.

4. Dni przerwy lub zakłócenia funkcjonowania ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej 
sumuje się do pełnego okresu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31

1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia złożone przez Ubezpieczającego, Ubezpie-
czonego lub InterRisk w związku z umową ubezpieczenia (dotyczące zarówno wyko-
nania jak i rozwiązania lub wystąpienia z umowy ubezpieczenia) powinny być złożone 
na piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadku, gdy podmioty te wyrażą 
zgodę na przekazywanie zawiadomień i oświadczeń w formie elektronicznej.

2. Strony są zobowiązane zawiadamiać o każdorazowej zmianie adresu lub siedziby. 

3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według 
przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub 
siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpie-
czenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć 
według przepisów o właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca za-
mieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia.

4. Wszelkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia lub powstające w związku z nią 
mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru 
Finansowego. Powyższe postanowienie nie stanowi zapisu na sąd polubowny.

5. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych owu 
jest prawo polskie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych owu mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

§32

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia elektrowni fotowoltaicznych zostały zatwierdzone 
uchwałą nr 01/10/09/2021 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 
Vienna Insurance Group z dnia 10 września 2021 roku i mają zastosowanie do umów 
ubezpieczenia zawieranych od dnia 01 października 2021 roku.
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ZAŁĄCZNIK DO OWU ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH

Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia elektrowni fotowoltaicznych

Część I – klauzule obligatoryjnie włączone do umowy ubezpieczenia

Klauzula KF 01 – Klauzula cyber

Klauzula KF 02 – Przeglądy okresowe elektrowni fotowoltaicznych

Część II – klauzule dla Sekcji I

Klauzula KF 11 – Klauzula strajków, zamieszek i rozruchów

Klauzula KF 12 – Klauzula aktów terroru

Klauzula KF 13 – Klauzula automatycznego pokrycia

Klauzula KF 14 – Wyłączenie szkód wewnętrznych

Klauzula KF 15 – Klauzula ubezpieczenia części zapasowych i zamiennych 

Klauzula KF 16 – Klauzula ubezpieczenia akumulatorów do magazynowania energii

Klauzula KF 17 – Dodatkowe limity odpowiedzialności

Część III – klauzule dla Sekcji II

Klauzula KF 21 – Klauzula ubezpieczenia utraty dochodu z powodu uszkodzenia elektrowni 
fotowoltaicznej za którą odpowiedzialność ponosi dostawca (producent 
lub sprzedawca), wykonawca lub serwisant 

Klauzula KF 22 – Klauzula ubezpieczenia utraty dochodu z powodu uszkodzenia budynku, 
na którym zainstalowana jest elektrownia fotowoltaiczna

Treść klauzul

Część I – klauzule obligatoryjnie włączone do umowy ubezpieczenia

Klauzula KF 01 – Klauzula cyber

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar 
i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynika-
jących lub spowodowanych przez:

1) używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci kompu-
terowej, 

2) ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu 
komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych, 

3) dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkol-
wiek Danych elektronicznych, 

4) niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowy-
wania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych, 

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależ-
nie od czasu i miejsca, 

(b) złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu, 

(c) błędu programowania lub operatora u Ubezpieczonego/Ubezpieczającego, 

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu 
komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych Ubezpie-
czonego/Ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną 
utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, 
proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie 
elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez Ubezpieczonego/Ubezpieczają-
cego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub 
dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejścio-
we, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urzą-
dzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elek-
tronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii 
komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożli-
wiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane 
lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, 
instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane 
z możliwością uszkadzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub 
monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno zwią-
zanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, 
„Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy 
sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, 
warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza 
umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpie-
czonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była 
ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, 
a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych 
w ust. 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być 
uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego – o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie z owu 
i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu 
lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, 
co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym 
sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę 
wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych 
zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia 
Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie 
będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych 
elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla 
Ubezpieczonego/Ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe 
Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Klauzula KF 02 – Przeglądy okresowe elektrowni fotowoltaicznych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień owu i innych 
postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że do niniejszej 
umowy mają zastosowanie następujące postanowienia:

Ubezpieczający zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt okresowych prze-
glądów elektrowni fotowoltaicznych zgodnie z wytycznymi producentów poszczegól-
nych komponentów, jednakże nie w węższym zakresie niż określone w poniższej Tabeli.

Czynność Częstotliwość Kto wykonuje

Kontrola wzrokowa konstrukcji, modułów 
fotowoltaicznych i falowników

raz w roku inwestor/serwis

Szczegółowa diagnostyka falownika co 5 lat serwis

Czyszczenie radiatorów falownika raz w roku inwestor/serwis

Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających po pierwszym roku,
potem co 5 lat

serwis

Sprawdzenie konstrukcji wsporczej, 
zacisków modułów fotowoltaicznych

po pierwszym roku,
potem co 5 lat

serwis

Sprawdzenie stopnia zabrudzenia modułów 
fotowoltaicznych (w razie potrzeby wykonać 
czyszczenie)

co kwartał inwestor/serwis

Pomiary kontrolne (w tym minimum: 
napięcie obwodu otwartego, 
prąd zwarciowy, rezystancja izolacji, 
ochrona przeciwporażeniowa)

co 5 lat serwis

Sprawdzenie monitoringu pracy elektrowni co kwartał inwestor/serwis

Jeżeli Ubezpieczający nie dopełni obowiązków wynikających z niniejszej klauzuli, InterRisk 
nie odpowiada za szkody, których przyczyny mogły zostać ujawnione i usunięte w czasie 
przeglądu.

Treść klauzul

Część II – klauzule dla Sekcji I

Klauzula KF 11 – Klauzula strajków, zamieszek i rozruchów

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień owu i in-
nych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona 
ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozszerzona zostaje o szkody 
powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek strajków, zamieszek i/lub rozruchów za które 
uważa się szkody spowodowane przez:

1. działanie jakiejkolwiek osoby wspólnie z innymi w zakłóceniu porządku publicznego 
(niezależnie od związku ze strajkiem lub lokautem), które nie jest szkodą w rozumieniu 
wyłączenia zawartego poniżej w niniejszej klauzuli,

2. działanie jakiejkolwiek legalnie ustanowionej władzy zmierzające do stłumienia zakłó-
ceń porządku publicznego lub zminimalizowania ich skutków,

3. umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na 
celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,

4. działanie jakiejkolwiek legalnie ustanowionej władzy zapobiegające lub zmierzające 
do zapobieżenia takim aktom lub zminimalizowania ich skutków.

Zakres ubezpieczenia wynikający z niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód:

a) wynikłych z całkowitego lub częściowego zaprzestania robót, opóźnień lub zakłó-
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ceń w działalności,

b) powstałych wskutek trwałego lub czasowego zajęcia w wyniku konfiskaty lub 
rekwizycji przez jakąkolwiek legalną władzę,

c) powstałych wskutek trwałego lub czasowego pozbawienia dostępu do elektrowni 
fotowoltaicznej wskutek nielegalnej okupacji prowadzonej przez jakąkolwiek 
osobę,

d) będących następstwem szkód w mieniu,

z zastrzeżeniem, że InterRisk nie jest zwolniony na podstawie lit. b) i c) z odpowiedzial-
ności za szkodę w mieniu powstałą przed dokonaniem zajęcia lub podczas czasowego 
zajęcia wskutek ryzyk objętych umową ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych na skutek następujących zdarzeń:

a) wojna, inwazja, działania zbrojne z zagranicy, działania wojenne (niezależnie od 
tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojna domowa,

b) bunt, zamieszki społeczne o charakterze powstania powszechnego, powstanie 
zbrojne, rebelia, rewolucja, działanie władzy wojskowej lub uzurpowanej,

c) działanie osób w imieniu lub w związku z jakąkolwiek organizacją mającą na celu 
obalenie siłą rządu istniejącego de jure lub de facto, albo używającą w tym celu 
aktów terroru lub przemocy.

InterRisk ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody objęte niniejszą klauzulą, które 
wystąpiły w ciągu 168 kolejnych godzin od chwili zdarzenia.

Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie losowe dla szkód objętych ochroną ubezpiecze-
niową w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10.000,00 PLN.

W umowie ubezpieczenia ustalony jest limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia.

Klauzula KF 12 – Klauzula aktów terroru

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień owu i in-
nych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona 
ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozszerzona zostaje o szkody 
powstałe wskutek aktów terroru.

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem 
na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie 
szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe 
lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.

Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie losowe dla szkód objętych ochroną ubezpiecze-
niową w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10.000,00 PLN.

W umowie ubezpieczenia ustalony jest limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia.

Klauzula KF 13 – Klauzula automatycznego pokrycia

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień owu i in-
nych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że wzrost 
majątku trwałego Klienta w okresie ubezpieczenia do 120% jego łącznej wartości zgło-
szonej do ubezpieczenia, nie wymaga natychmiastowego zgłoszenia InterRisk w celu do-
ubezpieczenia. Zgłoszenie winno nastąpić w terminie trzech miesięcy od daty wzrostu 
majątku trwałego. Na koniec każdego kwartału okresu ubezpieczenia nastąpi rozliczenie 
składki w relacji do wzrostu wartości majątku trwałego będącego przedmiotem ubez-
pieczenia. Okres konieczny do przeprowadzenia stosownego rozliczenia wynosi 14 dni 
od zakończenia każdego kwartału okresu ubezpieczenia, a rozliczenie dotyczyć będzie 
wartości majątku trwałego (sumy ubezpieczenia) z ostatniego dnia kwartału okresu 
ubezpieczenia.

Klauzula KF 14 – Wyłączenie szkód wewnętrznych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień owu i in-
nych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że od-
miennie od postanowień §18 ust.1 owu, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie 
szkody zewnętrzne, czyli jedynie te, których źródło lub przyczyna znajduje się zewnątrz 
ubezpieczanych przedmiotów.

Niezależnie od jakichkolwiek dodatkowych klauzul wprowadzonych do umowy ubezpie-
czenia, InterRisk nie odpowiada za szkody wewnętrzne (szkody, których źródło lub przy-
czyna znajduje się wewnątrz ubezpieczanych przedmiotów). Ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje jednak szkody będące następstwem szkód wewnętrznych.

Klauzula KF 15 – Klauzula ubezpieczenia części zapasowych i zamiennych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień owu i in-
nych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony ustaliły, że InterRisk  
obejmuje ochroną ubezpieczeniową części zapasowe i zamienne elektrowni fotowolta-
icznej należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, pod warunkiem, że zostały one 
wymienione w wykazie do niniejszej klauzuli oraz ustalona została dla nich oddzielna 
suma ubezpieczenia. 

Części zapasowe i zamienne powinny być przechowywane w pomieszczeniach w których:

1) ściany, sufity, podłogi i dach nie mają niezabezpieczonych otworów, przez które 
możliwy byłby dostęp do ubezpieczonego mienia bez włamania,

2) drzwi są nieoszklone, wykonane z materiałów odpornych na włamanie i zamyka-
ne na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe (wielozapadkowe) lub na dwie 
kłódki wielozastawkowe (wielozapadkowe) zawieszone na oddzielnych skoblach; 

dopuszcza się zabezpieczenie pomieszczenia drzwiami wyposażonymi w jeden 
zamek o podwyższonej odporności na włamanie, który posiada stosowny atest 
wydany zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnioną instytucje,

3) wszystkie okna do pomieszczenia są właściwe osadzone i zamknięte w sposób 
stanowiący przeszkodę, której sforsowanie nie jest możliwe bez użycia siły oraz 
narzędzi, czego dowodem będą pozostawione ślady włamania. 

Pomieszczenia wykonane w całości lub w części z siatki drucianej lub z innych materiałów 
ażurowych, a także z brezentu lub powłok z tworzyw sztucznych (np. budowle pneumatycz-
ne, tunele foliowe, namioty), nie są uważane za pomieszczenia należycie zabezpieczone.

Wykaz części zapasowych i zamiennych podlegających ubezpieczeniu wraz z ich war-
tościami:

1. ..........................................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................................

Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie losowe dla szkód objętych ochroną ubezpiecze-
niową w ramach niniejszej klauzuli wynosi 1.000,00 PLN.

W umowie ubezpieczenia ustalona jest łączna suma ubezpieczenia na mienie objęte 
ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli oraz miejsce ubezpieczenia ubez-
pieczanego niniejszą klauzulą mienia.

Klauzula KF 16 – Klauzula ubezpieczenia akumulatorów do magazynowania energii

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień owu i in-
nych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony ustaliły, że InterRisk 
obejmuje ochroną ubezpieczeniową należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
akumulatory do magazynowania energii, pod warunkiem, że zostały one wymienione 
w wykazie do niniejszej klauzuli oraz ustalona została dla nich oddzielna suma ubezpieczenia. 

Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do przestrzegania minimalnych wymo-
gów zabezpieczenia mienia, analogicznych do zabezpieczeń farmy fotowoltaicznej i okre-
ślonych w §8.

Wykaz akumulatorów do podlegających ubezpieczeniu wraz z ich wartościami:

1. ..........................................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................................

W umowie ubezpieczenia ustalona jest łączna suma ubezpieczenia na mienie objęte 
ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli oraz miejsce ubezpieczenia ubez-
pieczanego niniejszą klauzulą mienia.

Klauzula KF 17 – Dodatkowe limity odpowiedzialności

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień owu i in-
nych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Zwiększa się limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie-
czenia ponad sumę ubezpieczenia zawarte w §19 ust. 1 pkt 2) dla niżej wymienionych, 
uzasadnionych i udokumentowanych kosztów:

1) pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pra-
cy, frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego) – .......................... PLN,

2) frachtu lotniczego – ............................................................................................................... PLN,

3) odkażania, rekultywacji i utylizacji gleby – ................................................................... PLN,

4) robót pomocniczych – .......................................................................................................... PLN,

5) odzyskania danych systemu operacyjnego, niezbędnych do utrzymania funkcji 
roboczych ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej – ......................................... PLN.

Łączny limit odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia dla kosztów wymienionych 
w pkt 1)-5) wynosi – ............................................................................................................................ PLN.

Treść klauzul

Część III – klauzule dla Sekcji II

Klauzula KF 21 – Klauzula ubezpieczenia utraty dochodu z powodu uszkodzenia 
elektrowni fotowoltaicznej za którą odpowiedzialność ponosi dostawca (producent 
lub sprzedawca), wykonawca lub serwisant

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień owu i in-
nych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że roz-
szerza się zakres ochrony udzielonej na podstawie Sekcji II owu, o utratę dochodu z ty-
tułu produkcji energii elektrycznej za pomocą ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej, 
wskutek szkody za którą odpowiedzialność ponosi dostawca (producent lub sprzedawca), 
wykonawca lub serwisant.

Franszyza czasowa na każde zdarzenie losowe dla szkód objętych ochroną ubezpiecze-
niową w ramach niniejszej klauzuli wynosi 5 dni.

Klauzula KF 22 – Klauzula ubezpieczenia utraty dochodu z powodu uszkodzenia bu-
dynku, na którym zainstalowana jest elektrownia fotowoltaiczna

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień owu i in-
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nych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że roz-
szerza się zakres ochrony udzielonej na podstawie Sekcji II owu o utratę dochodu z tytułu 
produkcji energii elektrycznej za pomocą ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej, 
spowodowanej przedłużeniem się przestoju elektrowni fotowoltaicznej zainstalowanej 
na budynkach, które wymagają odtworzenia po szkodzie spowodowanej przez pożar, 
uderzenie pioruna, wybuch, huragan lub grad. 

Przy czym przez:

1) pożar rozumie się działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał 
bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile,

2) uderzenie pioruna rozumie się bezpośrednie działanie wyładowania atmosferycz-
nego na ubezpieczone mienie,

3) wybuch rozumie się gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym 
wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprze-
strzeniania się:

a) w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, zda-
rzenie można uznać za wybuch tylko wówczas, gdy ściany tych naczyń i zbior-
ników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, 
pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień,

b) jeżeli wewnątrz zbiornika zachodzi wybuch wywołany reakcją (przemianą) 
chemiczną, za wybuch uważa się także sytuację, kiedy ściany zbiornika nie 
uległy rozerwaniu,

c) za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika 
lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym,

4) huragan rozumie się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s po-
twierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku 
braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, bierze się pod uwagę stan faktyczny 
i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia, świadczące o działaniu huraganu, 

5) grad rozumie się opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu.

Okres odszkodowawczy jest ograniczony do liczby dni ustalonej w umowie ubezpieczenia. 
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Jeśli czynności dystrybucyjne w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia wykonuje pracownik InterRisk, pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie zasadnicze 
lub zasadnicze oraz zmienne uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej.

W przypadku gdy czynności dystrybucyjne w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia wykonuje agent ubezpieczeniowy, agent jest zobowiązany poinformować klienta 
o charakterze otrzymywanego wynagrodzenia, a w przypadku gdy honorarium jest płacone bezpośrednio przez klienta – o jego kwocie.
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