
JESTEŚMY
aby dbać o Twoją energię

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Concordia dołączyła do Grupy Generali.

Produkujesz energię, dbasz o środowisko i oszczędzasz na rachunkach za prąd.  
Spraw, aby tak pozostało – wybierz dobre ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii.



Concordia, z myślą o odnawialnych źródłach energii 

Zakres ubezpieczenia – ważne informacje

Co ubezpieczamy?

 � instalacje fotowoltaiczne (moc do 150 kWp) i 
kolektory słoneczne (moc do 300 kWt)  
–  zamontowane na dachu budynku, budowli  
lub znajdujące się na gruncie

 � pompy ciepła (moc do 300 kWt)  
– napowietrzne i głębinowe

Dla kogo? Jaki produkt?

 � klienci indywidualni – Concordia Mój Dom

 � rolnicy – Concordia Agro

 � przedsiębiorcy – Concordia Firma

Zawarcie umowy?

 � samodzielnie – tylko instalacja OZE

 � łącznie z innymi ubezpieczeniami – np. OC Rolnika

Uszkodzenie/utrata mienia

 � wariant All Risk (w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta)
 � kradzież w zakresie
 � brak franszyz – w przypadku instalacji zamieszczonych na budynkach i budowlach
 � ochrona od kradzieży i wandalizmu instalacji znajdujących się na gruncie (franszyza integralna – 500 zł)
 � w zakresie koszty dodatkowe w przypadku szkody (np. demontaż niezdatnych elementów, odkażanie w miejscu 
ubezpieczenia) – do 15% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 15 000 zł

Straty w produkcji energii elektrycznej – zdarzenie losowe

 � w przypadku zniszczenia instalacji (zdarzenie losowe, kradzież) – wypłata rekompensaty za niewyprodukowaną energię
 � wypłata na podstawie przyjętej w umowie stałej ceny za 1 kWh
 � odpowiedzialność maksymalnie za 180 dni przerwy w działaniu lub obniżonej produkcji energii

Straty w produkcji energii – w wyniku niższej produkcji

 � niezależne od woli Klienta, w szczególności będące wynikiem:
1. niezamierzonego błędu montażowego lub projektowego
2. awarii instalacji fotowoltaicznej
3. spadku poziomu nasłonecznienia

 � tylko w pakiecie z ubezpieczeniem straty produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego
 � wypłata świadczenia – gdy produkcja wynosi mniej niż 75% zakładanej produkcji energii 
 � wypłata na podstawie przyjętej w umowie stałej ceny za 1 kWh

Zakres ubezpieczenia

 � taki sam w ramach każdego produktu (jedno OWU)

 � wariant All Risk

 � niespotykane na rynku rozszerzenia
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Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad 
działania produktu określone są w obowiązujących Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odnawialnych Źródeł Energii „Concordia, z myślą o odnawialnych 
źródłach energii” (sygn. OZE/OWU/20/01) przekazywanych klientowi przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie concordiaubezpieczenia.pl,  
u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Concordia Polska T.U. S.A. przy ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań. Concordia Polska T.U. S.A. z siedzibą  
w Poznaniu jest częścią Grupy Generali. Materiał tylko do użytku wewnętrznego.
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Przykładowa oferta

concordiaubezpieczenia.pl

Concordia Polska T.U. S.A.
ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

tel. 61 858 48 00

 � Przedmiot: instalacja fotowoltaiczna na dachu domu jednorodzinnego
 � Moc: 5 kWp
 � Wartość: 25 000 zł

188 zł  
(SU = 25 000 zł)

 39 zł  
(SU = 1 800 zł) 

43 zł  
(SU = 1 600 zł)

270 zł  
razem

ubezpieczenie instalacji od utraty i uszkodzeń  
w wariancie All Risk

ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej 
w wyniku zdarzenia losowego

ubezpieczenie straty w wyniku niższego poziomu 
produkcji niż zakładany

Moje notatki


