Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών
Φωτοβολταϊκών Μονάδων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρία: Generali Hellas A.A.E.
Προϊόν: Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Μηχανικών Βλαβών Φωτοβολταϊκών Μονάδων
Το έντυπο αυτό δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση ούτε την ασφαλιστική σύμβαση
και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε άλλα έγγραφα.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Ασφάλιση τυχαίας και απρόβλεπτης φυσικής / υλικής απώλειας ή ζημία Ασφαλισμένου Περιουσιακού Στοιχείου ή/ και επακόλουθη Απώλεια
Μικτών Εσόδων, λόγω Διακοπής Παροχής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ, συνεπεία άμεσης υλικής ζημίας, κατόπιν επέλευσης ενός εκ
των καλυπτόμενων κινδύνων.

Τι ασφαλίζεται;
Βασικές καλύψεις (απώλειες ή ζημιές που οφείλονται κατά
κύριο λόγο στις ακόλουθες αιτίες με ανώτατο όριο ευθύνης
της Εταιρίας το ασφαλισμένο κεφάλαιο)
Πυρκαγιά & Κεραυνός
Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα
Έκρηξη από κάθε αιτία
Καπνός
Διασάλευση/ Διατάραξη δημόσιας τάξης
Κακόβουλες ενέργειες
Τρομοκρατικές ενέργειες
Φυσικά φαινόμενα
Κλοπή
Πτώση Αεροσκάφους
Σεισμός
Ελαττωματικός
σχεδιασμός,
κακοτεχνία,
λάθη
συναρμολόγησης
✓ Βραχυκύκλωμα και άλλες αιτίες ηλεκτρικής φύσεως
✓ Φυσική έκρηξη
✓ Θύελλα, παγετό
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Προαιρετικές καλύψεις (με ασφαλισμένο κεφάλαιο που
αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας)
✓ Καθίζηση/ Κατολίσθηση εδάφους
✓ Απώλεια μικτών κερδών
Το σύνολο των καλύψεων αναγράφεται στην προσφορά
ασφάλισης και στο ασφαλιστήριο

Τι δεν ασφαλίζεται;
 Απώλειες ή ζημίες που έχουν συμβεί προ της ενάρξεως
της συμφωνηθείσας ασφαλιστικής κάλυψης.

 Ζημιές σε δάση, σοδειές, καλλιέργειες και αρχαιότητες.
 Κλοπή άνευ ύπαρξης εμφανών στοιχείων διάρρηξης/ βίαιης









Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει ζημίες που οφείλονται άμεσα
ή έμμεσα σε:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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παραβίασης ή συνεπεία μυστηριώδους εξαφάνισης.
Αδυναμία Δυνατότητας Αναγνώρισης Ημερομηνίας (EDRE).
Cyber Clause.
Asbestos/ Toxic mould exclusion.
Απώλειες ή ζημίες που υπάγονται στην παρεχόμενη από
τον κατασκευαστή εγγύηση.
Απώλειες κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας
προς το δίκτυο της ΔΕΣΜΗΕ, εάν αυτές δεν
χαρακτηρίζονται ως απώλειες προερχόμενες από την
επέλευση καλυπτομένου – από το ασφαλιστήριο
Μηχανικών Βλαβών – κινδύνων.
Αδυναμία απορρόφησης από το δίκτυο της ΔΕΣΜΗΕ της
παρεχόμενης ενέργειας.

Πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαριά αμέλεια του
Ασφαλισμένου
Απώλειες ή ζημίες που συνέβησαν πριν την έναρξη
ισχύος της ασφάλισης
Πολεμικές επιχειρήσεις
Πυρηνική ενέργεια, ραδιενέργεια, πυρηνικά όπλα ή
υλικά αυτών
Παύση εργασιών
Ζημιές από αμίαντο
Πρόστιμα και ποινές
Μόλυνση περιβάλλοντος
Εξαίρεση Μεταδοτικών Ασθενειών
Ειδικός όρος κυρώσεων & περιορισμών (Sanctions Clause)

Τα χρηματικά ποσά που ορίζονται ως απαλλαγή ανά κάλυψη,
βαρύνουν τον Ασφαλισμένο και αναγράφονται στην προσφορά
ασφάλισης και στο ασφαλιστήριο.
Το σύνολο της κάλυψης που παρέχεται αναγράφεται στην
προσφορά ασφάλισης και στο ασφαλιστήριο.

Πού είμαι καλυμμένος;
✓ Ως αναγράφεται στην προσφορά και/ή ασφαλιστήριο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Κατά την έναρξη και διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου:
•
•
•
•
•

Να τηρώ πιστά τους όρους του Ασφαλιστηρίου
Να δηλώσω στην Εταιρία για τη σύναψη της ασφάλισης τα στοιχεία που θα ζητήσει με ειλικρίνεια, ακρίβεια και πληρότητα
Να δηλώσω οποιαδήποτε αλλαγή αφορά στην ασφάλιση, η οποία ενισχύει τον ασφαλισμένο κίνδυνο
Να τηρώ τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Να λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας σαν να μην ήμουν ασφαλισμένος

Σε περίπτωση ζημιάς:
• Να γνωστοποιώ άμεσα στην Εταιρία οποιοδήποτε συμβάν και να συνδράμω την Εταιρία στον καθορισμό της ζημιάς.

Πότε και πώς πληρώνω;
Πληρώνω το ασφάλιστρο εφάπαξ ή με τμηματικές καταβολές, όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, με την έκδοση του
Ασφαλιστηρίου, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
•
•
•
•
•

Μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας www.generali.gr, επιλέγοντας την υπηρεσία on line πληρωμή, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα
Μέσω web ή phone banking στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες
Με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες
Με πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας
Με μετρητά:
o Στο ταμείο της Generali (ανώτατο όριο συναλλαγής 500 €)
o Στις τράπεζες Alpha Βank & Εθνική
o Στα ΕΛΤΑ
o Σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Εταιρίας

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
• Η έναρξη ισχύος της ασφάλισης και η διάρκεια της αναγράφονται στο ασφαλιστήριο.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
• Εκτός από το δικαίωμα εναντίωσης και υπαναχώρησης, όπως αυτά ορίζονται στην σύμβαση, έχω δικαίωμα ακύρωσης της
σύμβασης οποτεδήποτε, αποστέλλοντας επιστολή στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας.
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