Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Υδρόγειος Α.Α.Α.Ε – Ελλάδα, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 124480101000
Προϊόν: Μηχανικές Βλάβες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
To παρόν έντυπο πληροφοριών ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων, εξαιρέσεων και λοιπών
πληροφοριών. Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το εν λόγω προϊόν περιέχονται στους Όρους Ασφάλισης που είναι
αναρτημένοι στον ιστότοπο της Εταιρείας www.ydrogios.gr ή που διατίθενται μέσω του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή σας. Το παρόν έντυπο
πληροφοριών δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προ-συμβατική ενημέρωση, ούτε την ασφαλιστική σύμβαση
και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής.
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; Αυτό το είδος ασφάλισης καλύπτει κάθε απρόβλεπτη και αιφνίδια απώλεια ή ζημιά στα ασφαλισμένα
αντικείμενα, η οποία δημιουργεί την ανάγκη αντικατάστασης ή επισκευής. Επίσης, καλύπτει την απώλεια κερδών της ασφαλισμένης εγκατάστασης
συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου.

Τι δεν ασφαλίζεται;

Τι ασφαλίζεται;
Βασικές Καλύψεις οι οποίες παρέχονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 Λανθασμένος σχεδιασμός
 Ελαττωματικό υλικό (μετά τη λήξη της παρεχόμενης από τον
κατασκευαστή εγγύησης ή συντήρησης)















Ελαττώματα χύτευσης
Λάθη συναρμολόγησης
Λανθασμένη εργασία
Κακοτεχνία

 Οποιαδήποτε αποθετική ή επακόλουθη ζημιά
 Απώλεια ή ζημιά που είναι άµεση συνέπεια συνεχούς επίδρασης
της λειτουργίας

 Απώλεια ή ζημιά σε εξαρτήματα ή υλικά που θεωρούνται
αναλώσιμα

 Απώλεια ή ζημιά για την οποία ο προμηθευτής ή κατασκευαστής ή
επισκευαστής ευθύνεται σύµφωνα µε το νόµο ή συμβατικά

 Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε σφάλματα ή ελαττώματα που
προϋπήρχαν της ασφάλισης και ήταν γνωστά στον ασφαλισμένο

Απροσεξία, αμέλεια, έλλειψη ικανότητας
Λανθασμένος χειρισμός
Φυσική έκρηξη

Υπάρχουν περιορισμοί στην
κάλυψη;

Πλημμύρα
Σεισμός
Κατακλυσμός
Καθίζηση – κατολίσθηση εδάφους
Πτώση βράχων

!

Σε περίπτωση που η κάλυψη αφορά πάρκο (εκτός οικιακού
συστήματος) η κάλυψη κλοπής παρέχεται μόνο εάν οι προς
ασφάλιση χώροι φυλάσσονται ή/και περιπολούνται από προσωπικό
υπηρεσίας φύλαξης, ή/και υπάρχει σύστημα συναγερμού
συνδεδεμένο με εταιρεία φύλαξης και καλύπτει όλους τους προς
ασφάλιση χώρους και υπάρχει πλήρης και επαρκής περίφραξη
ύψους άνω των 1,80μ. με συρματόπλεγμα τύπου ΝΑΤΟ και σενάζι
ύψους τουλάχιστον 20 εκ. και επαρκής νυχτερινός φωτισμός

!

Η κάλυψη του σεισμού παρέχεται για κτιριακές ή οικοδομικής
φύσεως εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική
άδεια μετά το 1960 και δεν έχουν υποστεί ζημίες από
προγενέστερους σεισμούς

!

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν διαθέτει τις απαραίτητες
διατάξεις και μηχανισμούς παρακολούθησης της λειτουργίας του
από απόσταση, προϋπόθεση κάλυψης ζημιών του και ειδικότερα
της απώλειας κερδών είναι ο επιτόπιος έλεγχος του πάρκου ανά 15
ημέρες τουλάχιστον

Κλοπή με διάρρηξη

Επίσης, παρέχονται οι καλύψεις:










Πυρκαγιά – κεραυνός, πυρκαγιά από δάσος, ευρεία έκρηξη, καπνός
Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
Θύελλα, καταιγίδα
Χιόνι, παγετός, χαλάζι
Κακόβουλες ενέργειες
Ζημιές από κλοπή με διάρρηξη ή απόπειρας κλοπής
Πρόσκρουση οχήματος
Έξοδα κατεδάφισης & αποκομιδής συντριμμάτων έως 20% επί του
ποσού της ζημιάς

 Έξοδα αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών, έξοδα αδειών, έως 20%
επί του ποσού της ζημιάς

 Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της καλυπτόμενης ζημιάς
 Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς – έκρηξης έως 50.000€ ανά
γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης

 Προστασία υπασφάλισης έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
Υλικών Ζημιών

 Όρος 72 ωρών
 Απώλεια κερδών
Παρέχονται τα προσαρτήματα:

 Κάλυψη απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών
 Κάλυψη τρομοκρατικών ενεργειών
 Κάλυψη πρόσθετων δαπανών για υπερωρίες, νυκτερινή εργασία,
ταχεία αποστολή, έως 5% του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου Υλικών
Ζημιών

 Κάλυψη αεροπορικού ναύλου, έως 5% του Ασφαλιζόμενου
Κεφαλαίου Υλικών Ζημιών

 Συνεχόμενες ζημιές από το ίδιο αίτιο
 Κάλυψη εξωτερικών ζημιών στα μηχανήματα με εξαίρεση τις ζημιές
κατά τη μεταφορά τους

 Εσωτερική πυρκαγιά, εσωτερική χημική έκρηξη και άμεσα από
κεραυνό

 Ειδική Συμφωνία σχετικά µε εργασίες συντήρησης στα ηλεκτρονικά
μέρη των ασφαλισμένων μηχανημάτων

 Ειδικός Όρος που αφορά σε καθυστέρηση στην επισκευή

Πού είμαι καλυμμένος;
Η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει αποκλειστικά και μόνο στην ελληνική επικράτεια.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται:
● Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης:

 Να συμπληρώσει πλήρως και με ακρίβεια την αίτηση ασφάλισης και να την υποβάλλει υπογεγραμμένη στην
Εταιρεία

● Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης:
 Να ειδοποιεί αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή οποιονδήποτε περιστάσεων που επηρεάζουν τον
κίνδυνο
● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος:

 Να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως και άμεσα, το αργότερο εντός οχτώ (8) ημερών από τότε που περιήλθε σε
γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες

 Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της
Εταιρείας, για τη διαπίστωση του ζημιογόνου ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών

 Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της
Εταιρείας

 Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή συμβιβασμό του
καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας

Πότε και πως πληρώνω;
Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται προ της παραδόσεως του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μέσω:

−
−
−
−
−
−
−

Ταχυδρομείου
Της υπηρεσίας PayOnline
Κινητού (Mobile Pay) χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Ydrogios App
Ασφαλιστικού Συμβούλου της Εταιρείας
Τράπεζας
Web banking/Phone banking
Των γραφείων της Εταιρείας

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στον ιστότοπο της Εταιρείας www.ydrogios.gr.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφάλιση αρχίζει και λήγει στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση αποστέλλοντας γραπτή δήλωσή σας προς την Εταιρεία, στα στοιχεία
επικοινωνίας που αναγράφει η Εταιρεία στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους έντυπά της.

