
Unikalna ochrona systemów 

fotowoltaicznych do 10 kW 

Jeśli zdecydują Państwo się na moduły 
WINAICO, pokrywamy składkę 
ubezpieczeniową za Państwa system przez rok. 
Dzięki temu cały system fotowoltaiczny jest 
całkowicie chroniony przed wszelkimi 
szkodami materialnymi, uszkodzeniami 
spowodowanymi przerwami w działalności 
gospodarczej i możliwymi zmniejszonymi 
zyskami już od pierwszego dnia pracy.  

Zalety w skrócie  

Zakres ubezpieczenia 

Ochroną ubezpieczeniową 
objęte są wszystkie części 
należące do stacjonarnego 
systemu fotowoltaicznego. 
Również akumulatory. 

Ubezpieczenie 3 w 1 

Ubezpieczenie od wszystkich 
ryzyk, ubezpieczenie od 
zmniejszonych zysków, 
ubezpieczenie od przerw w 
działalności gospodarczej 

Odwrotny obowiązek 
udowodnienia 

Odwrotny obowiązek 
udowodnienia, tzn. firma 
ubezpieczeniowa musi 
udowodnić, że roszczenie nie 
jest uzasadnione.   

Strony ubezpieczenia 

Ubezpieczenie jest skierowane 
bezpośrednio do klienta 
końcowego i instalatora, a nie 
do producenta. 

 
Naprawa/remont 

Wszystkie komponenty, w tym 
wszelkie koszty montażu, są 
zwracane po cenie 
naprawy/kosztach. 

Wypowiedzenie 

Ubezpieczyciel nie może 
rozwiązać umowy w przypadku 
wystąpienia szkody - 10 lat 
wolnej od ryzyka ochrony 
systemu.  

 

Ponadto, mogą Państwo skorzystać z opcji 

przedłużenia o 9 lat, która pozwala na przedłużenie 

ochrony łącznie do 10 lat. 

 

Nasi partnerzy dla Państwa ochrony 
Grupa ubezpieczeniowa ERGO  
Z dochodami ze składek w wysokości 19 mld euro. 
Grupa ubezpieczeniowa ERGO jest jedną z 
największych europejskich grup ubezpieczeniowych. 
ERGO jest reprezentowane w ponad 30 krajach na 
całym świecie i koncentruje się na Europie i Azji. W 
Europie ERGO jest numerem 1 w dziedzinie 
ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony prawnej; na rynku 
wewnętrznym/macierzystym w Niemczech ERGO jest 
jednym z liderów rynku we wszystkich dziedzinach 
działalności.  
 
ERGO jest częścią Munich Re, jednego z wiodących na 
świecie towarzystw reasekuracji i ubezpieczycieli. 
 
Willis Towers Watson Plc 
Willis Towers Towers Watson Plc jest jednym z 
wiodących brokerów ubezpieczeniowych na świecie w 
dziedzinie ubezpieczeń inżynieryjnych, reasekuracji, 
zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń osobowych dla 
klientów komercyjnych, miejskich i instytucjonalnych. 
Firma posiada ponad 400 biur w prawie 120 krajach i 
polega na swoim globalnym zespole liczącym około 
17.000 pracowników, obsługujących klientów 
praktycznie w każdej części świata.  
      
      
      
      
      
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Całkowita ochrona Twojego 
systemu fotowoltaicznego 
dzięki ubezpieczeniu 3 w 1 
przez okres do 10 lat. 
 
 

 


