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UBEZPIECZYCIEL  UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY 

Ubezpieczycielem jest Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 
Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. S. Małachowskiego 10 w Poznaniu. 

 Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 
Ubezpieczony – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, na rachunek której została zawarta 
umowa ubezpieczenia oraz osoby bliskie, prowadzące wspólne 
gospodarstwo domowe z osobą fizyczną, na rachunek której została 
zawarta umowa ubezpieczenia. 

PRODUKT KIEROWANY DO:  ZASTOSOWANIE PRODUKTU: 

Klientów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców posiadających 
instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła. 

 1. Zabezpieczenie kredytu. 
2. Ochrona mienia (instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, 

pomp ciepła) lub interesu majątkowego. 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

W ramach produktu Concordia, z myślą o odnawialnych źródłach energii może zostać udzielona ochrona w zakresie: 

1) Ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła od utraty i uszkodzeń. 
2) Ubezpieczenia straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego. 
3) Ubezpieczenia starty w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładany. 

OPIS ŚWIADCZEŃ  

1. Concordia ustala wysokość odszkodowania w granicach sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia dla danego przedmiotu 
ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej. 
Rozmiar szkody ustala się według poniższych zasad: 
a) w przypadku szkody częściowej – koszt naprawy, konieczny do przywrócenia poprzedniego stanu ubezpieczonego mienia, łącznie z kosztami 

demontażu poprzedzającego naprawę oraz ponownego montażu po naprawie, z uwzględnieniem kosztów transportu; koszt naprawy może być 
ustalony na podstawie:  
— rachunków lub faktur (wraz z kosztorysem), odpowiadających zakresowi napraw przyjętych przez Concordię w protokole szkody. Concordia 

zastrzega sobie prawo ich weryfikacji oraz zasięgania opinii rzeczoznawców,  
— wyceny dokonanej przez Concordię; 

b) w przypadku szkody całkowitej – koszt ceny nabycia nowego przedmiotu ubezpieczenia, z uwzględnieniem takich samych lub najbardziej 
zbliżonych parametrów technicznych, typu i rodzaju, wraz kosztami opakowania, transportu i montażu, o ile koszty te uwzględnia się w cenie 
nabycia, bez uwzględnienia zniżek i rabatów, pomniejszony o wartość pozostałości po szkodzie. 

2. W ubezpieczeniu straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego wysokość szkody i związanego z nią odszkodowania wylicza 
się jako sumę dziennych świadczeń za każdy dzień okresu odszkodowawczego. Dzienne świadczenie ustala się jako iloczyn:  
a) wskaźnika dziennego (w %), gdzie wysokość wskaźnika dziennego za poszczególne (pojedyncze) dni okresu odszkodowawczego zależna jest od 

miesiąca kalendarzowego, na który przypada określony dzień okresu odszkodowawczego i ustalana jest zgodnie z następującą tabelą: 

Wskaźnik dzienny 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

0,111% 0,179% 0,289% 0,378% 0,422% 0,411% 0,400% 0,389% 0,300% 0,211% 0,111% 0,080% 
 

b) zakładanej produkcji energii przez daną instalację fotowoltaiczną; 
c) ceny jednostkowej 1 kWh wskazanej w dokumencie ubezpieczenia; 
d) procentu, w jakim instalacja fotowoltaiczna pozostaje niesprawna wskutek zdarzenia, za które Concordia ponosi odpowiedzialność w ramach 

ubezpieczenia od utraty i uszkodzenia. 
3. W ubezpieczeniu straty w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładany wysokość szkody i związanego z nią odszkodowania 

wylicza się jako iloczyn: 
a) różnicy pomiędzy zakładaną produkcją energii a faktycznie wyprodukowaną energią elektryczną z danej instalacji; 
b) ceny jednostkowej 1 kWh wskazanej w dokumencie ubezpieczenia. 

OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ/ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na 12-miesięczny okres ubezpieczenia uzgodniony przez strony umowy. 
2. Odpowiedzialność Concordii rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli 
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termin do zapłaty składki przypada wcześniej lub najpóźniej w dniu wskazanym jako początek okresu ochrony ubezpieczeniowej, odpowiedzialność 
Concordii rozpoczyna się pod warunkiem że składka lub jej pierwsza rata została zapłacona w terminie i w wysokości wskazanej w dokumencie 
ubezpieczenia. W przeciwnym razie odpowiedzialność Concordii rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty. 

3. Jeżeli składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona, a minął już termin do zapłaty: 
1) W przypadku, w którym odpowiedzialność Concordii miała rozpocząć się od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty, Concordia 

może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 
2) W przypadku, w którym Concordia ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, Concordia może 

wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiła odpowiedzialność.  
4. W przypadku braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. 
5. W razie opłacania składki w ratach, niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki powoduje ustanie odpowiedzialności Concordii w przypadku, gdy 

Concordia po upływie ustalonego w dokumencie ubezpieczenia terminu opłacenia raty wezwie Ubezpieczającego do zapłaty raty (z zagrożeniem, że 
brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności Concordii). 

6. Odpowiedzialność Concordii kończy się z upływem okresu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia 
wygasł przed tym terminem na podstawie postanowień umowy ubezpieczenia (w tym OWU), lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu, jeżeli przedmiot ubezpieczenia uległ całkowitemu zniszczeniu. Po otrzymaniu stosownych dokumentów 
potwierdzających ten fakt (oświadczeniu Ubezpieczającego) umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu ze skutkiem na dzień, w którym umowa stała 
się bezprzedmiotowa. 

8. W przypadku przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na inną osobę wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia przechodzą 
za pisemną zgodą Concordii na nowego właściciela. Jeżeli prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nowego 
właściciela, umowa ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. Pomimo przejścia, o którym mowa 
powyżej, zbywca odpowiada solidarnie z nowym właścicielem za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia własności przedmiotu 
ubezpieczenia na nowego nabywcę. Określonych w niniejszym ustępie postanowień nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały 
lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia. 

ZGŁASZANIE SZKÓD I ODWOŁAŃ 

1. Ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania zdarzenia lub uzyskania o nim 
wiadomości, powiadomić Concordię o zdarzeniu objętym ochrona w ramach ubezpieczenia mienia od utraty i uszkodzeń. 

2. W przypadku ubezpieczenia straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego Ubezpieczający ma obowiązek poinformować 
Concordię: 
▪ o zajściu zdarzenia powodującego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, które doprowadziło do zaprzestania lub 

ograniczenia produkcji energii elektrycznej (początek okresu odszkodowawczego) w terminie określonym w ust. 1 powyżej, oraz  
▪ o tym, że uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przestało wywierać ujemne skutki na produkcję energii elektrycznej (zakończenie 

okresu odszkodowawczego) – niezwłocznie jednak nie później niż 3 dni od zakończenia okresu odszkodowawczego.  
3. W przypadku ubezpieczenia straty w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładany Ubezpieczający ma obowiązek 

niezwłocznie, jednak nie później niż 15 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia, powiadomić Concordię o zajściu zdarzenia objętego ochroną. 
4. Concordia zobowiązana jest do wypłaty odszkodowania lub świadczenia w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. 
5. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 4 powyżej okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Concordii albo wysokości 

odszkodowania lub świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym 
przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania lub świadczenia 
Concordia powinna wypłacić w terminie przewidzianym w ust. 4 powyżej. 

Zasady rozpatrywania reklamacji 

1. Klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Ubezpieczyciela. 
2. Poprzez reklamację rozumie się każde wystąpienie Klienta lub jego pełnomocnika, zawierające zastrzeżenia dotyczące działalności wykonywanej przez 

Ubezpieczyciela lub świadczonych przez Ubezpieczyciela usług.  
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klientem uprawnionym do wniesienia reklamacji jest:  

1) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym:  
a) osoba fizyczna będąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, Uposażonym lub Uprawnionym z Umowy ubezpieczenia;  
b) osoba fizyczna dochodząca roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 j.t.), w tym również 
od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;  

2) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń – poszukujący ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczający lub 
Ubezpieczony będący osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej.  

4. Zgodnie z przyjętymi przez Ubezpieczyciela zasadami dotyczącymi reklamacji, Klientem uprawnionym do wniesienia reklamacji są również inne osoby 
lub podmioty niż wskazane w ust. 3 powyżej, które zgłaszają zastrzeżenia dotyczące działalności wykonywanej przez Ubezpieczyc iela lub 
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świadczonych przez Ubezpieczyciela usług.  
5. Jeśli jednak Umowa ubezpieczenia była zawarta lub miała zostać zawarta za pośrednictwem jednego z pośredników wymienionych poniżej:  

1) brokera ubezpieczeniowego;  
2) agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego 

zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tzw. multiagent);  
– a jednocześnie reklamacja składana jest w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, reklamacja taka powinna być wniesiona 
do takiego pośrednika, który jest też zobowiązany do jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi Klientowi. 

6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta lub jego pełnomocnika:  
1) osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela, w Oddziałach i u agentów ubezpieczeniowych działających w imieniu Ubezpieczyciela; 
2) pisemnie na adres Ubezpieczyciela: ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań;  
3) telefonicznie pod numerem telefonu 61 858 48 00;  
4) jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skargi@concordiaubezpieczenia.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie 

internetowej Ubezpieczyciela.  
7. Ubezpieczyciel udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.  
8. W uzasadnionych przypadkach termin do udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni. Jednakże w razie zaistnienia takiej sytuacji, Klient 

jest uprzednio informowany o wystąpieniu okoliczności, które wymagają dodatkowych ustaleń i stanowią przyczynę udzielenia odpowiedzi w 
terminie późniejszym.  

9. Odpowiedź na złożoną reklamację jest udzielana Klientowi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek 
Klienta odpowiedź na złożoną reklamację może zostać udzielona pocztą elektroniczną.  

10. Klientowi przysługuje prawo do:  
1) złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (dotyczy Klientów będących osobami fizycznymi): www.knf.gov.pl;  
2) złożenia skargi na czynności Ubezpieczyciela do właściwego Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów (dotyczy Klientów będących 

konsumentami): www.uokik.gov.pl;  
3) wniesienia wniosku o wszczęcie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem (dotyczy Klientów będących 

osobami fizycznymi) a podmiotem rynku finansowego. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia powyższego postępowania jest Rzecznik 
Finansowy (adres siedziby: al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; adres strony internetowej: www.rf.gov.pl);  

4) złożenia odwołania do Sądu Polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl;  
5) wniesienia sprawy przed sąd powszechny, którego właściwość ustalona będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa (przepisami Kodeksu 

postępowania cywilnego, ustawy regulującej wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych);  

6) wniesienia wniosku o rozstrzygnięcie sporu w drodze pozasądowego postępowania za pomocą platformy ODR prowadzonej przez Komisję 
Europejską (internetowy system rozstrzygania sporów), jeżeli Klient zawarł umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Internetu 
(www.ec.europa.eu/consumers/odr).  

11. Ponadto, Klient będący osobą fizyczną ma możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej korzystając z usług:  
1) Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl);  
2) Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta – w odniesieniu do tych Klientów, którzy zawarli z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia 

(www.uokik.gov.pl).  
12. Właściwym dla Ubezpieczyciela organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).  
13. Ubezpieczyciel na żądanie składającego reklamację potwierdza fakt jej złożenia pisemnie lub w inny uzgodniony z nim sposób.  

PODMIOT UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA 
W ubezpieczeniu mienia  od utraty i uszkodzeń,  straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego,  straty w wyniku niższego poziomu 
produkcji energii elektrycznej niż zakładany upoważnionym do otrzymania świadczenia jest Ubezpieczony. W przypadku przeniesienia praw z Umowy 
ubezpieczenia na Bank (cesja) uprawnionym do odszkodowania jest Bank. 

WYSOKOŚĆ I SPOSÓB NALICZANIA SKŁADKI/KOSZTÓW 

Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności Concordii. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony 
ubezpieczeniowej. Wysokość składki ubezpieczeniowej za zakres ubezpieczenia przewidziany w OWU, Concordia oblicza na podstawie obowiązującej 
taryfy stawek, po dokonaniu oceny ryzyka wnioskowanego przez Ubezpieczającego. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach 
odmiennych od postanowień OWU, wysokość składki obliczana jest indywidualnie, po dokonaniu oceny ryzyka wnioskowanego przez Ubezpieczającego. 
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NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Wyłączenia odpowiedzialności wspólne dla wszystkich ubezpieczeń: 
Umowa ubezpieczenia nie obejmuje szkód: 
▪ wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub przez  osobę,  z którą Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym 

gospodarstwie domowym, powstałych na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub 
osoby bliskie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego; 

▪ powstałych na skutek konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub zniszczenia mienia na mocy aktu prawnego, niezależnie 
od jego formy, wydanego przez władze państwowe, publiczne, lokalne, celne albo inne uprawnione władze; 

▪ powstałych na skutek działań wojennych, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajków, lokautu, aktów sabotażu, terroryzmu, zamieszek 
wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami 
politycznymi, spisku; 

▪ powstałych na skutek działalności polegającej na wytwarzaniu, obróbce, składowaniu, transporcie, dystrybucji lub handlu azbestem; 
▪ powstałych na skutek działania energii jądrowej, promieni jonizujących, laserowych lub maserowych, pola magnetycznego albo 

elektromagnetycznego, a także skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi (materiałami lub substancjami); 
▪ wyrządzonych przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego: 

— w stanie nietrzeźwości, 
— w stanie po użyciu alkoholu, jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony prowadził w tym sanie pojazd mechaniczny, 
— w stanie po zażyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów 

o przeciwdziałaniu narkomanii). 
2. W ubezpieczeniu mienia od utraty i uszkodzeń: 

Umowa ubezpieczenia nie obejmuje m.in. szkód: 
▪ powstałych w wyniku zaniedbania obowiązków związanych z utrzymaniem mienia; 
▪ powstałych na skutek błędów projektowych, montażowych, wad ukrytych, wad technologicznych, wad materiałowych, wad konstrukcyjnych; 
▪ powstałych w trakcie napraw, bieżącej konserwacji, montażu lub demontażu, transportu, w tym załadunku i rozładunku a także rozruchu próbnego 

i testów; 
▪ powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych, remontowych, montażowych lub instalacyjnych w miejscu ubezpieczenia; 
▪ powstałych w wyniku systematycznego działania hałasu, wibracji, ciepła, wody, pary, wilgoci, pyłu, sadzy lub innych czynników termicznych, 

fizycznych lub biologicznych; 
▪ powstałych na skutek działania pleśni, grzybów i mikroorganizmów; 
▪ będących następstwem naturalnego zużycia (w tym – eksploatacyjnego) i starzenia się mienia (w tym powstałych w wyniku stopniowego 

pogarszania się jego właściwości), kawitacji, korozji i utlenienia; 
▪ powstałych wskutek posiadania lub użytkowania materiałów wybuchowych (w tym petard, środków pirotechnicznych itp.); 
▪ będących następstwem awarii ubezpieczonego mienia; 
▪ za które odpowiada osoba trzecia występująca w charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy, serwisanta, przewoźnika, spedytora lub 

podwykonawcy, w tym szkody objęte gwarancją lub rękojmią; 
▪ za które odpowiedzialność regulowana jest w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze; 
▪ powstałych wskutek upadku obiektów (w tym drzew) spowodowanego brakiem bieżącej konserwacji lub naturalnym procesem starzenia się, jeżeli 

na Ubezpieczonym spoczywa obowiązek dbania o ich stan); 
▪ powstałych w wyniku osunięcia się ziemi, zapadania lub przesuwania się ziemi, które powstały na skutek działania człowieka, w tym prowadzonych 

robót ziemnych, remontu, budowy, osuszania gruntu lub wycinki drzew (bez względu na uzyskane pozwolenie); 
▪ polegających na uszkodzeniach estetycznych), rozszczelnieniu, osiadaniu, kurczeniu się lub rozciąganiu mienia; 
▪ powstałych w związku z wykorzystaniem przedmiotu ubezpieczenia niezgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez producenta; 
▪ polegających na utracie ubezpieczonego mienia lub jego części w miejscu ubezpieczenia w wyniku zdarzenia innego niż kradzież; 
▪ których wartość nie przekracza 500 zł (franszyza integralna) jeżeli polegają na kradzieży mienia znajdującego się na gruncie. 

3. W ubezpieczeniu straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego: 

Odpowiedzialność Concordii za stratę w produkcji energii elektrycznej przez daną instalacje fotowoltaiczną istnieje pod warunkiem, że Concordia ponosi 
odpowiedzialność za szkodę w tej instalacji fotowoltaicznej w ramach ubezpieczenia od utraty i uszkodzenia. 
Ochroną nie jest objęta strata w produkcji energii elektrycznej powstała m.in. w wyniku: ) prawomocnej decyzji wydanej na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa uniemożliwiającej lub opóźniającej odtworzenie utraconego lub uszkodzonego  mienia i/lub dalszego prowadzenia produkcji energii 
elektrycznej przez Ubezpieczonego,  

▪ braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia instalacji fotowoltaicznej dotkniętej szkodą we właściwym czasie 
i możliwie jak najszybsze wznowienie produkcji energii elektrycznej; 
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▪ powstałego z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczonego/Ubezpieczonego opóźnienia w przywróceniu prawidłowego działania instalacji 
i przywróceniu produkcji energii elektrycznej; 

▪ w związku z wprowadzaniem innowacji i ulepszeń przy okazji naprawy lub odbudowy uszkodzonej w wyniku zdarzenia losowego instalacji 
fotowoltaicznej; 

▪ błędnych wskazań lub awarii wyświetlacza (sterownika) lub licznika energii. 
4. W ubezpieczenie straty w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładany  

▪ ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta strata w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładany przez daną instalację 
fotowoltaiczną powstała bezpośrednio lub pośrednio  m.in. w wyniku: 
— zaplanowanej przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej, 
— pojawienia się czynników zewnętrznych nieobecnych na początku okresu ubezpieczenia, 
— celowego wyłączenia przez Ubezpieczonego danej instalacji lub ograniczenia ilości produkowanej przez nią energii elektrycznej, nawet jeżeli 

wynika to ze zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zaleceń operatora sieci energetycznej; 
— nieprzyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej; 
— przerw w działaniu instalacji z przyczyn innych niż awaria lub niezmierzony błąd projektowy, jeśli łączny czas tych przerw przekroczy 7 dni; 

▪ Concordia nie odpowiada za stratę w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej nieprzekraczającą 25% zakładanej produkcji energii dla 
danej instalacji fotowoltaicznej (franszyza integralna); 

▪ Concordia nie odpowiada za stratę w wyniku niższego poziomu produkcji energii elektrycznej niż zakładany, jeżeli dana instalacja produkuje energię 
elektryczną w ilości rażąco odbiegającej od zakładanej rocznej produkcji energii dla danej instalacji fotowoltaicznej, przy czym uznaje się, że następuje 
to jeżeli dana instalacja wyprodukowała w ciągu okresu ubezpieczenia mniej niż 40% zakładanej rocznej produkcji energii. W celu uniknięcia 
wątpliwości wskazuje się, że w takim przypadku odpowiedzialność Concordii nie zachodzi w ogóle (wyprodukowanie w ciągu okresu ubezpieczenia 
energii elektrycznej na poziomie niższym niż 40% zakładanej rocznej produkcji energii nie jest traktowane jako zdarzenie ubezpieczeniowe). 

INFORMACJA O KONSEKWENCJACH WCZEŚNIEJSZEGO ROZWIĄZANIA UMOWY UBEZPIECZENIA 

Jeśli Umowa uległa rozwiązaniu przed upływem okresu ubezpieczenia, Concordia zwróci Ubezpieczającemu odpowiednią część składk i, liczonej 
proporcjonalnie za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. 

REGULACJE PODATKOWE 

Świadczenia ubezpieczeniowe (odszkodowania) opodatkowane są na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Bank w niniejszej ofercie pełni rolę Pośrednika Concordii Polska T.U. S.A. 

Karta Produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie i pomóc Klientowi w zrozumieniu cech produktu. Niniejszy dokument ma jedynie charakter 
informacyjny i nie stanowi integralnej części Umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia dobrowolnego jest zawierana w oparciu o postanowienia dokumentu 
ubezpieczenia oraz treść  Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Concordia z myślą o odnawialnych źródłach energii (OWU). Zakres i warunki udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej oraz prawa i obowiązki Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wynikają z postanowień tego dokumentów. Decyzję o przystąpieniu do/zawarciu Umowy 
ubezpieczenia podejmij po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Jeśli nie rozumiesz cech 
produktu zawartych w niniejszej Karcie albo nie jesteś pewien, czy produkt jest dla Ciebie odpowiedni, skorzystaj z usług profesjonalnego doradcy w tym zakresie przed 
przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia/podpisaniem Umowy ubezpieczenia. Wierzytelności ubezpieczonego klienta banku lub innej osoby uprawnionej z Umowy ubezpieczenia 
w stosunku do zakładu ubezpieczeń wynikające z zawarcia tej Umowy nie są objęte systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 


