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Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων  
της ασφαλιστικής Εταιρείας «Generali», με έδρα την Ελλάδα.   
Αρ. Αδείας: ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.: 941401000. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Ελληνικό

Η αναλυτική προ συμβατική ενημέρωση και η ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφάλισης του προγράμματος 
παρέχονται με την προσφορά, την αίτηση και το συμβόλαιο ασφάλισης.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόκειται για ασφάλιση Φωτοβολταϊκών μονάδων (Οικιακές Μονάδες και Πάρκα): με δύο προγράμματα και έως 4 κατηγορίες  
κεφαλαίων έως ανώτατο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 2.500.000 €: 1) Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου ανέγερσης και συναρμολόγησης, 
2) Ασφάλιση κατά τη λειτουργία: α. Ασφάλιση Περιουσίας, β. Ασφάλιση Περιουσίας και Μηχανικών Βλαβών.

Τι ασφαλίζεται;
1.  Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης – Συναρμολόγησης
Καλύπτονται τα εξής:

   Ανέγερση και συναρμολόγηση Φωτοβολταϊκών μονάδων / πάρκων 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

   Υλικές Ζημιές:
     -  Συλλεκτών Φωτοβολταϊκών, μετατροπέων τάσης (inverter), λοιπού 

εξοπλισμού (βάσεις, οικίσκοι, κ.λπ.).
     - Εργοταξιακού εξοπλισμού (μέχρι 10% του ΑΚ).
     - Εκκαθάρισης συντριμμάτων (μέχρι 10% του ΑΚ).
     -  Κάλυψης υφιστάμενης περιουσίας (μέχρι 10% του ΑΚ) μόνο για 

περιπτώσεις συναρμολόγησης μονάδων σε οροφές κτηρίων.
   Η ασφάλιση μπορεί να επεκταθεί ή να περιοριστεί βάσει παραρτημάτων 
που προστίθενται. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω παραρτήματα 
καλύψεων:

      - Απεργιών, οχλοκρατικών ενεργειών και πολιτικών ταραχών.
     -  Τρομοκρατικών ενεργειών.
     - Αμφιβαρούς ευθύνης.
     - Περιόδου απλής ή/και εκτεταμένης συντήρησης.
     - Περί κατασκευών σε σεισμογενείς περιοχές.
     -  Περί υπογείων καλωδίων ΟΚΩ (Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας).
     - Κινδύνων κατασκευαστή.

   Αστική Ευθύνη Τρίτων.
   Παράρτημα Εργατικών Ατυχημάτων.

2.  Ασφάλιση Λειτουργίας της εγκατάστασης των Φωτοβολταϊκών 
Μονάδων/Πάρκων

Για να ισχύσει η κάλυψη πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, 
η δοκιμαστική λειτουργία και η σύνδεση με τη ΔΕΔΔΗΕ και πρόκειται για 
ασφάλιση πυρός ή/και Μηχανικών Βλαβών για την κάλυψη της μονάδας 
ως περιουσιακό στοιχείο.
Στην ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών καλύπτονται τα εξής:

   Φωτοβολταϊκοί Συλλέκτες.
   Μετατροπείς Τάσης (inverter).
   Παρελκόμενος εξοπλισμός.
   Απώλειες κερδών με περίοδο αποζημίωσης έως 6 μήνες.
   Μηχανικές βλάβες: Ελαττώματα χυτεύσεως και υλικού, ελαττωματικό 
σχέδιο, σφάλματα εργαστηρίου, κακοτεχνία, αδεξιότητα, αμέλεια ή απρο-
σεξία, βραχυκύκλωμα, φυσική έκρηξη, απόσπαση λόγω φυγόκεντρης 
δύναμης, υπερωρίες/νυχτερινή εργασία, διαδοχικές ζημιές, εσωτερική 
πυρκαγιά, εσωτερική χημική έκρηξη και από άμεσο κεραυνό. 

Στην ασφάλιση Πυρός καλύπτονται τα εξής:
   Πυρκαγιά, κεραυνός, ευρεία έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, καπνός, 
δάσος, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλη 
βλάβη, τρομοκρατικές ενέργειες έως 25% του ΑΚ, πλημμύρα, θύελλα, 
καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι παγετός, σεισμός, καθίζηση / κατολίσθηση.

   Κλοπή διάρρηξης και ζημιές κλέπτη.
   Πρόσκρουση οχήματος.
   Αποκομιδή συντριμμάτων.
   Έξοδα επαγγελματιών μηχανικών/αρχιτεκτόνων και έξοδα δημοσίων 
αρχών.

   Έξοδα ελαχιστοποίησης της ζημίας.
   Αποκομιδή συντριμμάτων.
   Έξοδα επαγγελματιών μηχανικών/αρχιτεκτόνων και έξοδα δημοσίων 
αρχών.

   Αστική Ευθύνη σε όμορα συνεπεία πυρκαγιάς ή/και έκρηξης (με 
προσαύξηση στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο).

Τι δεν ασφαλίζεται;
Οι κύριες εξαιρέσεις αφορούν ζημιά από: 

    Δόλο, βαριά αμέλεια.
    Πόλεμο, κοινωνικές και πολιτικές ταραχές, 

τρομοκρατικές ενέργειες, πυραύλους ή 
βλήματα.

    Ιονίζουσες ακτινοβολίες, πυρηνικά, ραδι-
ενέργεια. 

    Κλοπή χωρίς εμφανή στοιχεία διάρρηξης και 
βίαιης παραβίασης του χώρου.

    Αδυναμία αναγνώρισης ημερομηνίας.
    Mεταδοτικές Ασθένειες.

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου 
Ανέγερσης – Συναρμολόγησης
Εξαιρούνται ζημιές από:

    Λειτουργική περίοδο.
    Επαγγελματική Ευθύνη μελετητών, συμβού-

λων μηχανικών, αρχιτεκτόνων κ.λπ.
    Ζημιές από graffiti.

Ασφάλιση Λειτουργίας της εγκατάστασης 
των Φωτοβολταϊκών Μονάδων/Πάρκων
Εξαιρούνται ζημιές:

    Που προέρχονται από τις εργασίες εγκατά-
στασης.

    Καλυπτόμενες από την εγγύηση του κατα-
σκευαστή.

    Φορητού εξοπλισμού από κλοπή.
    Προερχόμενες από φυσικά φαινόμενα, σε 

εξοπλισμό χωρίς προδιαγραφές υπαίθριας 
λειτουργίας.

    Αδυναμίας απορρόφησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από ΔΕΣΜΗΕ.



2/3

Πού καλύπτομαι;
  Στην Ελλάδα.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
- Να μας καταβάλετε τα ασφάλιστρα εμπρόθεσμα.
- Να απαντήσετε με ειλικρίνεια, μεγάλη προσοχή, σαφήνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις της αίτησης ασφάλισης.
-  Να λαμβάνετε όλα τα εύλογα μέτρα προφύλαξης και προστασίας για την αποφυγή ζημιάς ή ατυχήματος, ενεργώντας σαν να ήσασταν 

ανασφάλιστος.
- Κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου να μας δηλώσετε κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο.
- Να μας επιτρέψετε να επιθεωρήσουμε τα ασφαλισμένα αντικείμενα και το χώρο στον οποίο βρίσκονται, όποτε σας το ζητήσουμε.
- Σε περίπτωση ζημιάς θα πρέπει:
  - Να μας δηλώσετε αμέσως κάθε υλική ζημιά ή ατύχημα.
  - Να λαμβάνετε όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των συνεπειών της ζημιάς.
  -  Να μας χορηγήσετε κάθε στοιχείο ή έγγραφο και κάθε αναγκαία πληροφορία που σχετίζονται με τις περιστάσεις της επέλευσης της 

ασφαλιστικής περίπτωσης.
  - Να διαφυλάξετε τα δικαιώματά σας κατά τυχόν τρίτου που ευθύνεται για τη ζημιά.

Πότε και πώς πληρώνω;
Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται σύμφωνα με την επιλογή σας για τη συχνότητα και τον τρόπο πληρωμής στο έντυπο της αίτησης 
ασφάλισης, σύμφωνα με όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής της Εταιρείας, με μετρητά ή μέσω κάρτας, είτε ηλεκτρονικά, είτε 
μέσω Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ, ή απευθείας στην Ασφαλιστική Εταιρεία ή στους νόμιμους αντιπροσώπους/συνεργάτες της.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Η κάλυψη παρέχεται με απαλλαγές που ορίζονται στο συμβόλαιο.
Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης – Συναρμολόγησης
Οι κύριοι περιορισμοί του προγράμματος είναι οι εξής:
!    Η κάλυψη κλοπής και διάρρηξης προϋποθέτει την ύπαρξη συρματοπλέγματος ή 24ωρη φύλαξη (Φωτοβολταϊκά Πάρκα).
!    Θα πρέπει να δηλώνετε την πραγματική αξία του έργου για την αποφυγή υπασφάλισης.
Ασφάλιση Λειτουργίας της εγκατάστασης των Φωτοβολταϊκών Μονάδων/Πάρκων
Οι κύριες προϋποθέσεις και περιορισμοί της ασφάλισης είναι οι εξής:
!    Η ύπαρξη αντικεραυνικής προστασίας, προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις, ύπαρξη συστημάτων τηλεμετρίας και συμβολαίου 

συντήρησης εξοπλισμού.



Πώς μπορώ να ακυρώσω το συμβόλαιο  
ασφάλισής μου; 

  Δικαίωμα υπαναχώρησης: Έχετε το δικαίωμα να 
υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αποστέλλοντας 
συστημένη επιστολή εντός 14 ημερών από την 
παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας.

  Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης 
αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην Generali 
εντός 1 μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου 
σας, σε περίπτωση που το περιεχόμενό του παρεκκλίνει 
από την αίτηση για ασφάλιση και εντός 14 ημερών 
σε περίπτωση μη παραλαβής των πληροφοριακών 
στοιχείων ή των όρων όλων των καλύψεων.

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιστρέφονται τα κατα-
βληθέντα ασφάλιστρα, εντός 30 ημερολογιακών ημερών 
από την παραλαβή της κοινοποίησης της υπαναχώρησης 
ή της εναντίωσης από την Εταιρεία και δεν υπάρχει καμία 
ποινή για τον συμβαλλόμενο. 

  Δικαίωμα ακύρωσης/καταγγελίας της ασφα-
λιστικής σύμβασης: Έχετε το δικαίωμα να 
ακυρώσετε/καταγγείλετε το συμβόλαιό σας, με 
επιστολή που θα στείλετε στη διεύθυνση της Εταιρείας. 
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης, θα σας επιστραφούν 
τα καταβληθέντα ασφάλιστρα που αναλογούν στον 
υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης.

Πότε ξεκινά και τελειώνει η ασφαλιστική κάλυψή 
μου;
Για να τεθεί σε ισχύ η ασφάλισή σας θα πρέπει να 
καταβάλετε το ασφάλιστρο της 1ης δόσης ή το συνολικό 
ασφάλιστρο σύμφωνα με τη συχνότητα πληρωμής που 
επιλέξατε. Η διάρκεια της ασφάλισης διαφοροποιείται 
αναλόγως του επιλεγμένου από την αίτηση προγράμματος 
και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο: 

Πρόγραμμα Ασφάλισης Λειτουργίας της εγκατά-
στασης των Φωτοβολταϊκών Μονάδων/Πάρκων: 
Η ασφάλιση ανανεώνεται αυτόματα στην ετήσια επέτειο 
του ασφαλιστηρίου σας, εφόσον πληρώσετε εντός της 
ορισθείσας ημερομηνίας πληρωμής. Η Εταιρεία διατηρεί 
το δικαίωμα να τροποποιεί κατά την ανανέωση του 
ασφαλιστηρίου τους όρους, τα ασφάλιστρα, τις παροχές 
και τα ανώτατα όριά τους, μετά από γραπτή ενημέρωση 
αυτών. 

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης – 
Συναρμολόγησης: Η ευθύνη της Εταιρείας ξεκινά με 
την έναρξη των εργασιών, ή μετά την εκφόρτωση των 
αντικειμένων υπό συναρμολόγηση στον τόπο εργασίας και 
θα συνεχίζεται μέχρι την παράδοση του έργου ή μέχρι το 
πέρας της πρώτης δοκιμαστικής λειτουργίας ή της πρώτης 
δοκιμαστικής φόρτωσης οποιουδήποτε από αυτά,  και 
παύει μετά τις τέσσερις εβδομάδες από την ημερομηνία 
έναρξης της δοκιμής. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης 
της ασφάλισης μετά από την έγγραφη συναίνεση της 
Εταιρείας.
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