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POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Postanowienia wstępne
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia elektrowni 

fotowoltaicznych (zwane dalej OWU) mają zasto-
sowanie do umów ubezpieczenia zawieranych 
pomiędzy Wiener Towarzystwem Ubezpieczeń 
Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group (zwanym 
dalej Wiener TU S.A.).

2. W granicach przez prawo dozwolonych, umowę 
ubezpieczenia można zawrzeć na uzgodnionych 
przez strony warunkach odmiennych od postano-
wień OWU. Wszelkie takie postanowienia, a także 
zmiany zawartej umowy ubezpieczenia muszą być 
sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nie-
ważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w OWU do umowy 
ubezpieczenia mają zastosowanie właściwe prze-
pisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu 
cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

4. Postanowienia szczególne dotyczące ubezpiecze-
nia elektrowni fotowoltaicznej są zawarte w Dziale I 
OWU „Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznej 
od uszkodzeń”.

5. Postanowienia szczególne dotyczące ubezpiecze-
nia przychodu z tytułu sprzedaży energii elektrycz-
nej są zawarte w Dziale II OWU „Ubezpieczenie 
od finansowych skutków przerwy albo zakłócenia 
funkcjonowania ubezpieczonej elektrowni fotowol-
taicznej w następstwie jej uszkodzenia”.

§ 2. Definicje
1. Użyte w OWU terminy mają następujące znaczenie:

1) akcja ratownicza – działania mające na celu 
ratowanie przedmiotu ubezpieczenia, w związku 
z wystąpieniem zdarzenia losowego objętego 
umową ubezpieczenia, w szczególności dzia-
łania podjęte przez straż pożarną, Policję i inne 
wyspecjalizowane i przygotowane do tego jed-
nostki organizacyjne;

2) akt terroru – nielegalne działania i akcje orga-
nizowane z pobudek ideologicznych, religijnych, 
politycznych lub społecznych, indywidualne 
lub grupowe, prowadzone przez osoby działa-
jące samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia 
jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowane 
przeciwko osobom, obiektom lub społeczeń-
stwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd, 
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub 
dezorganizację życia publicznego przy użyciu 
przemocy bądź groźby użycia przemocy;

3) elektrownia fotowoltaiczna – zespół paneli 
fotowoltaicznych wraz z wyposażeniem oraz 
infrastrukturą niezbędną do wprowadzenia 
wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci 
energetycznej (fundamenty, konstrukcje wspor-
cze, przetworniki prądu przemiennego, urządze-
nia ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej, 
kompletne okablowanie wewnętrzne, elementy 
monitoringu i mierniki służące do pomiaru 
energii wytworzonej przez elektrownię fotowol-
taiczną oraz energii dostarczanej i odbieranej  

z sieci, stacje transformatorowe, rozumiane jako 
zespół urządzeń elektroenergetycznych: trans-
formator, urządzenia pomocnicze i budynki), 
służący do przetwarzania energii promieniowa-
nia słonecznego w energię elektryczną;

4) franszyza redukcyjna – ustalona w umowie 
ubezpieczenia wartość określona kwotowo lub 
jako procent wartości szkody, o którą pomniej-
sza się ustalone odszkodowanie za każdą szkodę 
powstałą na skutek jednego zdarzenia losowego 
objętego umową ubezpieczenia, z zachowaniem 
§ 7 ust. 5–6;

5) koszty frachtu lotniczego – pozostające  
w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą, za 
którą Wiener TU S.A. ponosi odpowiedzialność, 
dodatkowe koszty z tytułu transportu lotniczego 
części zamiennych, które ubezpieczony poniósł 
w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem w celu 
przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu 
sprzed szkody;

6) koszty odkażania i utylizacji gleby – pozosta-
jące w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą, 
za którą Wiener TU S.A. ponosi odpowiedzial-
ność, koszty, do których pokrycia Ubezpieczony 
jest zobowiązany na podstawie prawomocnej 
decyzji administracyjnej albo decyzji, której 
nadano rygor natychmiastowej wykonalności, 
jeśli decyzja ta zawiera nakaz:
a) przeprowadzenia analizy gleby z miejsca zda-

rzenia i w razie potrzeby jej odkażenia lub 
wymiany oraz

b) utylizacji usuniętej gleby albo jej przetrans-
portowanie do najbliższego miejsca ostatecz-
nej utylizacji oraz

c) przywrócenie miejsca zdarzenia do stanu 
sprzed wystąpienia zdarzenia objętego ubez-
pieczeniem, i ponadto decyzja:

d) odnosi się do skażenia gleby pozostającego  
w bezpośrednim związku ze szkodą;

e) została wydana w ciągu 9 miesięcy od wystą-
pienia szkody, o której Wiener TU S.A. zostało 
powiadomione w ciągu 3 miesięcy od dnia, 
w którym dowiedział się o niej ubezpieczony. 
Jeżeli szkoda zwiększa skażenie gleby istnie-
jące wcześniej, to Wiener TU S.A. pokrywa 
wyłącznie koszty usunięcia zanieczyszczeń  
w części odpowiadającej zwiększeniu skaże-
nia;

7) koszty przeniesienia i zabezpieczenia mie-
nia – pozostające w bezpośrednim związku 
z zaistniałą szkodą, za którą Wiener TU S.A. 
ponosi odpowiedzialność, koszty przeniesie-
nia lub zabezpieczenia ubezpieczonego mienia  
w celu jego odtworzenia lub wymiany. Obejmują 
one w szczególności koszty rozbiórki, zburzenia  
i ponownego wzniesienia lub odbudowy części 
budynków, wykonania lub powiększenia otwo-
rów dostępowych;

8) koszty robót pomocniczych – pozostające  
w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą, za 
którą Wiener TU S.A. ponosi odpowiedzialność 
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za koszty robót ziemnych, tynkowania, robót 
murarskich, wykonania połączeń wpustowych  
i rusztowań, jak również koszty robót dekarskich 
(w tym robót naprawczych dachów i fasad) i ich 
zabezpieczenia;

9) nadubezpieczenie – sytuacja, gdy ustalona  
w umowie suma ubezpieczenia przedmiotu 
ubezpieczenia dotkniętego szkodą jest w dniu 
szkody wyższa od faktycznej wartości tego 
przedmiotu;

10) niedoubezpieczenie – sytuacja, gdy ustalona  
w umowie suma ubezpieczenia przedmiotu ubez-
pieczenia dotkniętego szkodą jest w dniu szkody 
niższa od faktycznej wartości tego przedmiotu;

11) panel fotowoltaiczny – podstawowy, pojedyn-
czy element elektrowni fotowoltaicznej, stano-
wiący zespół ogniw (elementów półprzewodni-
kowych), w którym następuje przemiana energii 
promieniowania słonecznego (światła) w energię 
elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego;

12) system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – 
system, w którym suma ubezpieczenia jest usta-
lana według wysokości prawdopodobnej mak-
symalnej szkody, która może powstać wskutek 
jednego zdarzenia losowego objętego umową 
ubezpieczenia;

13) system ubezpieczenia na sumy stałe – sys-
tem, w którym suma ubezpieczenia dla każdego 
przedmiotu ubezpieczenia odpowiada jego cał-
kowitej wartości, w rozumieniu definicji określo-
nych w odpowiednio pkt 17)-18);

14) trzęsienie ziemi – naturalny, krótki i gwałtowny 
wstrząs gruntu (albo seria takich wstrząsów), 
powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący 
się w postaci fal sejsmicznych od ośrodka (epi-
centrum), znajdującego się na powierzchni, 
gdzie drgania są najsilniejsze; przy określaniu siły 
trzęsienia ziemi używa się skali magnitud (skala 
Richtera);

15) Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-
bowości prawnej, która zawarła umowę ubezpie-
czenia i jest zobowiązana do zapłacenia składki;

16) Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, na której rachunek ubez-
pieczający zawarł umowę Ubezpieczenia; 
Ubezpieczony może być jednocześnie 
Ubezpieczającym;

17) wartość odtworzeniowa (nowa) – wartość 
odpowiadająca cenie nabycia nowego przed-
miotu ubezpieczenia, z uwzględnieniem takich 
samych lub najbardziej zbliżonych parametrów 
technicznych, typu i rodzaju, wraz kosztami opa-
kowania, transportu i montażu, o ile koszty te 
uwzględnia się w cenie nabycia, bez uwzględnie-
nia zniżek i rabatów;

18) wartość rzeczywista – wartość odpowiadająca 
wartości odtworzeniowej (nowej) przedmiotu 
ubezpieczenia pomniejszonej o stopień jego 
zużycia technicznego;

19) zasada proporcji – zasada stosowana przy 
ustalaniu wysokości odszkodowania, zgodnie 
z którą w razie stwierdzenia na dzień szkody 
niedoubezpieczenia, odszkodowanie ustala się 
w takiej proporcji, w jakiej przyjęta w umowie 
suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia 
dotkniętego szkodą pozostaje do faktycznej 
jego wartości, na podstawie której ubezpiecza-
jący ustalił sumę ubezpieczenia;

20) zdarzenie losowe – niezależne od woli 
Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, 
o charakterze nagłym, powodujące szkodę  
w przedmiocie ubezpieczenia.

2. Użyte w Dziale II OWU terminy mają następujące 
znaczenie:
1) franszyza czasowa – ustalona w umowie 

ubezpieczenia liczba dni obniżenia szacowa-
nego przychodu z tytułu sprzedaży energii 
elektrycznej wytworzonej przez elektrownię 
fotowoltaiczną, spowodowanego uszkodze-
niem elektrowni fotowoltaicznej, przez które  
Wiener TU S.A. nie odpowiada za tę szkodę;  
o ile strony nie ustaliły inaczej, franszyza czasowa 
wynosi 7 dni;

2) maksymalny okres odszkodowawczy – usta-
lony przez Ubezpieczającego i rozpoczynający 
się w dniu powstania szkody maksymalny okres, 
w którym Wiener TU S.A. może ponosić odpo-
wiedzialność za ujemne skutki, jakie szkoda ta 
wywierać będzie na wyniki finansowe działalno-
ści elektrowni fotowoltaicznej;

3) okres odszkodowawczy – okres udzielania 
ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubez-
pieczenia od finansowych skutków przerwy 
albo zakłócenia funkcjonowania ubezpieczonej 
elektrowni fotowoltaicznej w następstwie jej 
uszkodzenia, trwający do czasu przywrócenia 
ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej do 
stanu sprzed szkody lub wymiany zniszczonych 
przedmiotów objętych ubezpieczeniem, nie 
dłużej jednak niż maksymalny okres odszkodo-
wawczy. Okres odszkodowawczy rozpoczyna się 
w momencie, w którym Ubezpieczony, zgodnie 
z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej, mógł 
najwcześniej dostrzec uszkodzenie mienia,  
a najpóźniej z początkiem faktycznej przerwy 
albo zakłócenia funkcjonowania ubezpieczonej 
elektrowni fotowoltaicznej. W razie kilku szkód 
w tym samym mieniu oraz istnienia związku 
przyczynowego między tymi szkodami, okres 
odszkodowawczy rozpoczyna się w dniu wystą-
pienia pierwszej szkody. Jeżeli okres odszkodo-
wawczy jest wyrażony w miesiącach, to 30 dni 
kalendarzowych uznaje się za jeden miesiąc;

4) strata – uszczerbek majątkowy polegający 
na nieosiągnięciu szacowanego przychodu, 
powstały na skutek szkody w elektrowni foto-
woltaicznej; postanowienia OWU dotyczące 
szkody mają odpowiednie zastosowanie  
w odniesieniu do straty;

5) wskaźnik pojemności elektrowni fotowol-
taicznej – roczna moc w kilowatogodzinach,  
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w okresie normalnego roku pogodowego, okre-
ślona przez producenta lub eksperta dla ubez-
pieczonej elektrowni fotowoltaicznej w danej 
lokalizacji;

6) wskaźnik pojemności panelu fotowolta-
icznego – roczna moc w kilowatogodzinach, 
w okresie normalnego roku pogodowego, 
określona przez producenta lub eksperta dla 
pojedynczego panelu fotowoltaicznego zasto-
sowanego w ubezpieczonej elektrowni fotowol-
taicznej;

7) wskaźnik ceny skupu energii – kwota przycho-
dów za kilowatogodzinę wyprodukowanej ener-
gii, wprowadzonej do sieci energetycznej.

§ 3. Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
1. Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, przed-

miotem ubezpieczenia może być:
1) elektrownia fotowoltaiczna oraz dodatkowo, 

części zapasowe i zamienne do elektrowni foto-
woltaicznej oraz wyposażenie pomocnicze;

2) szacowany przychód, który Ubezpieczony osią-
gnąłby z tytułu sprzedaży energii elektrycznej 
wytworzonej przez elektrownię fotowoltaiczną 
ubezpieczoną od uszkodzeń zgodnie z postano-
wieniami Działu I OWU, gdyby funkcjonowanie 
wskazanej wyżej elektrowni fotowoltaicznej nie 
zostało przerwane albo zakłócone na skutek 
szkody materialnej.

2. Przedmiotem ubezpieczenia może być wyłącznie 
elektrownia fotowoltaiczna:
1) kompletna i gotowa do pracy, to jest taka, która 

po pozytywnym zakończeniu testów próbnych  
i rozruchu może zostać uruchomiona lub jest 
uruchomiona;

2) serwisowana na podstawie pisemnej umowy 
serwisowej, zgodnie z zaleceniami producenta; 
zmiana albo rozwiązanie umowy serwiso-
wej będą traktowane jako zwiększenie ryzyka 
wymagające niezwłocznego powiadomienia  
Wiener TU S.A.;

3) wyposażona w nowoczesny system ochrony 
przeciwprzepięciowej i przeciwpiorunowej oraz 
uziemienie;

4) znajdująca się poza strefą wybrzeża morskiego 
lub strefą przepływów wezbrań powodziowych, 
określonych w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego oraz poza obszarem 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, czyli 
terenami między wałem przeciwpowodziowym 
a linią brzegu;

5) wolnostojąca, spełniająca warunki określone  
w pkt 1)-4) oraz ogrodzona stalowym płotem  
o wysokości co najmniej 2 m, z drutem kolcza-
stym poprowadzonym wzdłuż górnej krawędzi 
płotu, wyposażonym w bramy zamykane co 
najmniej na kłódkę wielozastawkową, niedają-
cym się sforsować bez użycia siły lub narzędzi,  
a ponadto chroniona odpowiednim zabezpie-
czeniem przeciwkradzieżowym, to jest:

a) monitoringiem za pomocą kamer lub alar-
mem antywłamaniowym, informującym  
o włamaniu w siedzibie operatora elektrowni 
fotowoltaicznej, na posterunku Policji lub  
w centrum alarmowym firmy ochrony mienia,

lub
b) stałym dozorem wykonywanym przez straż-

ników firmy ochrony mienia, na podstawie 
umowy zawartej z tą firmą.

3. Części zapasowe i zamienne do elektrowni 
fotowoltaicznej mogą zostać, na wniosek 
Ubezpieczającego, objęte ochroną ubezpiecze-
niową pod warunkiem, że zostały wymienione  
w wykazie stanowiącym załącznik do umowy ubez-
pieczenia, zostały uwzględnione w sumie ubez-
pieczenia oraz są przechowywane w należycie 
zabezpieczonych pomieszczeniach, to jest takich, 
w których:
1) ściany, sufity, podłogi i dach nie mają niezabez-

pieczonych otworów, przez które możliwy byłby 
dostęp do ubezpieczonego mienia bez włama-
nia;

2) drzwi są nieoszklone, wykonane z materiałów 
odpornych na włamanie i zamykane na co naj-
mniej dwa zamki wielozastawkowe (wieloza-
padkowe) lub na dwie kłódki wielozastawkowe 
(wielozapadkowe) zawieszone na oddziel-
nych skoblach; dopuszcza się zabezpieczenie 
pomieszczenia drzwiami wyposażonymi w jeden 
zamek o podwyższonej odporności na włama-
nie, który posiada stosowny atest wydany zgod-
nie z obowiązującymi normami przez upraw-
nioną instytucje;

3) wszystkie okna do pomieszczenia są właściwe 
osadzone i zamknięte w sposób stanowiący 
przeszkodę, której sforsowanie nie jest możliwe 
bez użycia siły oraz narzędzi, czego dowodem 
będą pozostawione ślady włamania.

 Pomieszczenia wykonane w całości lub w części  
z siatki drucianej lub z innych materiałów ażuro-
wych, a także z brezentu lub powłok z tworzyw 
sztucznych (np. budowle pneumatyczne, tunele 
foliowe, namioty), nie są uważane za pomieszczenia 
należycie zabezpieczone.

4. Wyposażenie pomocnicze, to jest:
1) obudowy i mocowania urządzeń technicznych,
2) ogrodzenie;
3) stacje przekaźnikowe;
4) okablowanie zewnętrzne i napowietrzne 

linie przesyłu energii, jest, na wniosek 
Ubezpieczającego, obejmowane ochroną 
ubezpieczeniową pod warunkiem, że zostało 
wymienione w wykazie stanowiącym załącznik 
do umowy ubezpieczenia oraz uwzględnione  
w sumie ubezpieczenia.

5. Ubezpieczeniem nie jest objęte następujące mie-
nie:
1) wymienne nośniki danych;
2) wszelkiego rodzaju narzędzia;
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3) wszelkiego rodzaju materiały eksploatacyjne,
4) elementy i materiały, które ze względu na prze-

znaczenie i warunki pracy szybko zużywają się 
lub podlegają okresowej wymianie w ramach 
konserwacji, zgodnie z instrukcją techniczną 
urządzenia i zaleceniami producenta.

6. Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie 
OWU obejmuje zdarzenia zaistniałe w okresie 
ubezpieczenia i w miejscu ubezpieczenia na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w umo-
wie ubezpieczenia.

7. Jeżeli w wyniku szkody część ubezpieczonego 
mienia musi być tymczasowo przeniesiona w inne 
miejsce w celu naprawy, remontu lub przeglądu, to 
jako miejsce ubezpieczenia traktuje się również:
1) trasę transportu (z wyłączeniem transportu mor-

skiego) między miejscem ubezpieczenia wska-
zanym w umowie ubezpieczenia a miejscem 
naprawy, remontu lub przeglądu, o ile znajduje 
się na terytorium Unii Europejskiej,

oraz
2) miejsce naprawy, remontu lub przeglądu, o ile 

znajduje się na terytorium Unii Europejskiej.

DZIAŁ I – UBEZPIECZENIE ELEKTROWNI 
FOTOWOLTAICZNEJ OD USZKODZEŃ

ZAKRES, SUMA i SYSTEMY UBEZPIECZENIA

§ 4. Zakres ubezpieczenia
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zaistniałe  

w okresie ubezpieczenia i spowodowane zdarze-
niem losowym szkody polegające na fizycznym 
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ubezpieczo-
nych przedmiotów, powodujące konieczność resty-
tucji poprzez odbudowę, naprawę lub wymianę 
albo ponowny zakup tych przedmiotów.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody 
powstałe z następujących przyczyn:
1) błąd eksploatacyjny, brak umiejętności, działanie 

umyślne osób trzecich;
2) błąd projektowy, wada materiałowa lub wadliwe 

wykonanie;
3) działanie wody lub wilgoci;
4) pożar, osmalenie, przypalenie, tlenie, żarzenie, 

implozja, wybuch, uderzenie pioruna, upadek 
statku powietrznego albo jego elementów lub 
ładunku;

5) zwarcie, przetężenie lub przepięcie;
6) działanie czynników atmosferycznych, jak mróz, 

unoszenie kry, burza, huragan, powódź, zalanie;
7) utrata lub zaginięcie wskutek kradzieży, włama-

nia lub rozboju oraz szkody powstałe z innych, 
wyraźnie niewyłączonych przyczyn.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również znisz-
czenie lub uszkodzenie wymiennych elementów 
elektronicznych elektrowni fotowoltaicznej, o ile 
zniszczenie lub uszkodzenie jest wynikiem oddzia-
ływania czynnika zewnętrznego, za którego skutki 

Wiener TU S.A. ponosi odpowiedzialność, lub gdy 
czynnik zewnętrzny spowodował zniszczenie lub 
uszkodzenie ubezpieczonego mienia jako całości. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również straty 
następcze w pozostałych elementach wymiennych. 
W rozumieniu OWU, wymienny element elektro-
niczny to ten, którego naprawa polega na wymia-
nie w całości.

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również  
w granicach sumy ubezpieczenia uzasadnione  
i udokumentowane koszty:
1) wynikłe z zastosowania dostępnych 

Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu, jeżeli 
umowa ubezpieczenia jest zawarta na rachunek 
innej osoby, środków w celu zmniejszenia szkody 
w przedmiocie ubezpieczenia (akcji ratowniczej);

2) zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego 
przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą – jeżeli 
środki, na które poniesiono te koszty, były wła-
ściwe, chociażby okazały się nieskuteczne;

3) usuwania szkód będących wynikiem skażenia 
lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia, 
powstałych w następstwie wystąpienia co naj-
mniej jednego zdarzenia losowego objętego 
umową ubezpieczenia.

5. Jeżeli koszty określone w ust. 4 dotyczą łącznie 
przedmiotów ubezpieczonych i nieubezpieczo-
nych, to Wiener TU S.A. pokrywa je w takiej pro-
porcji do ogólnych kosztów poniesionych przez 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli 
umowa ubezpieczenia jest zawarta na rachunek 
innej osoby, w jakiej wartość ubezpieczonego mie-
nia pozostaje do łącznej wartości przedmiotów 
ubezpieczonych i nieubezpieczonych.

6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ponad sumę 
ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane 
koszty:
1) odzyskania danych systemu operacyjnego, 

niezbędnych do utrzymania funkcji roboczych 
ubezpieczonej elektrowni, pod warunkiem, że 
utrata, uszkodzenie lub niedostępność takich 
danych, programów lub systemu operacyjnego 
były spowodowane utratą lub uszkodzeniem 
nośników danych, które podlegały ochronie 
ubezpieczeniowej;

2) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, włączając 
koszty rozbiórki i demontażu niezdatnych do 
użytku elementów, ich wywóz, składowanie lub 
utylizację, oraz niezbędne w procesie naprawy 
przedmiotów dotkniętych szkodą koszty 
demontażu i ponownego montażu nieuszko-
dzonych części ubezpieczonych przedmiotów;

3) odkażania i utylizacji gleby, w rozumieniu defini-
cji zawartej w § 2 ust. 1 pkt 6) OWU;

4) przeniesienia i zabezpieczenia mienia zgodnie  
z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt 7) OWU;

5) frachtu lotniczego części zamiennych zgodnie  
z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt 5) OWU;

6) robót pomocniczych w rozumieniu definicji 
zawartej w § 2 ust. 1 pkt 8) OWU.
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7. Ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana 
w razie przerwania eksploatacji elektrowni foto-
woltaicznej, w szczególności na czas demontażu 
i ponownego montażu oraz podczas transportu 
ubezpieczonego mienia w obrębie miejsca ubez-
pieczenia.

§ 5. Suma ubezpieczenia, limity odpowiedzial-
ności i systemy ubezpieczenia

1. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający. 
Podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia dla przed-
miotów ubezpieczenia jest wartość odtworzeniowa 
(nowa).

2. Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności 
ustala się w następujących systemach ubezpiecze-
nia:
1) na sumy stałe – suma ubezpieczenia jest okre-

ślana dla elektrowni fotowoltaicznej;
2) na pierwsze ryzyko – limity odpowiedzialności 

na jedno i wszystkie zdarzenia są określane dla 
niżej wymienionych rodzajów zdarzeń i kosztów 
i wynoszą odpowiednio:
a) udokumentowane koszty odzyskania danych 

systemu operacyjnego, niezbędnych do 
utrzymania funkcji roboczych ubezpieczonej 
elektrowni fotowoltaicznej, o których mowa 
w § 4 ust. 6 pkt 1) OWU: 50 000 zł na każde 
zdarzenie;

b) udokumentowane koszty uprzątnięcia 
pozostałości po szkodzie, o których mowa  
w § 4 ust. 6 pkt 2) OWU: 50 000 zł;

c) dla kosztów odkażania i utylizacji gleby, o któ-
rych mowa w § 4 ust. 6 pkt 3) OWU: 50 000 zł;

d) dla kosztów przeniesienia i zabezpieczenia 
mienia, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 4) 
OWU: 50 000 zł;

e) dla kosztów frachtu lotniczego, o których 
mowa w § 4 ust. 6 pkt 5) OWU: 50 000 zł;

f) dla kosztów robót pomocniczych, o których 
mowa w § 4 ust. 6 pkt 6) OWU: 50 000 zł.

3. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 OWU, suma ubezpie-
czenia ustalona w umowie stanowi górną granicę 
odpowiedzialności Wiener TU S.A.

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY  
I ODSZKODOWANIA

§ 6. Ustalenie wysokości szkody
1. Szkodę uważa się za częściową, jeżeli koszt odtwo-

rzenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia 
do stanu sprzed szkody, pomniejszony o wartość 
pozostałości po szkodzie, jest nie wyższy niż war-
tość rzeczywista tego mienia bezpośrednio przed 
wystąpieniem szkody.

2. W razie szkody częściowej, kiedy uszkodzony 
przedmiot nadaje się do naprawy, na jej wyso-
kość składają się niezbędne koszty odtworzenia, 
rozumiane jako poniesione nakłady konieczne 
do przywrócenia uszkodzonemu przedmiotowi 
poprzedniego stanu, wraz z innymi niezbędnymi  

i uzasadnionymi kosztami dodatkowymi (np. opłaty 
celne, koszty związane z ewentualnym dopuszcze-
niem urządzeń do ruchu).

3. Koszty odtworzenia obejmują w szczególności, jed-
nakże bez ograniczenia do niżej wymienionych:
1) wartość części zamiennych i materiałów napraw-

czych;
2) wynagrodzenia i dodatki związane z wynagro-

dzeniami personelu naprawczego, w tym ele-
menty wynagrodzenia powyżej uzgodnionych 
widełek płacowych i premie, jak również wszelkie 
dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbo-
wych, pracę w nocy oraz w niedziele i święta;

3) wartość demontażu i ponownego montażu;
4) koszty transportu, w tym wszelkie koszty dodat-

kowe z tytułu frachtu ekspresowego;
5) koszty odtworzenia systemu operacyjnego, 

konieczne dla utrzymania podstawowej funkcjo-
nalności ubezpieczonych urządzeń;

6) koszty poniesione na usunięcie i odkażenie 
ubezpieczonego mienia lub jego części, a także 
koszty zniszczenia części ubezpieczonego mie-
nia i transportu do najbliższego odpowiedniego 
miejsca składowania;

7) dodatkowe koszty związane z postępem techno-
logicznym w sytuacjach, gdy przywrócenie znisz-
czonego mienia z zachowaniem takiego samego 
rodzaju i jakości jak sprzed zdarzenia objętego 
ochroną jest niemożliwe.

 W takiej sytuacji uwzględnia się kwotę, którą 
ubezpieczony wydał na części zamienne moż-
liwie zbliżonego rodzaju i jakości do uszkodzo-
nych. Limit na te koszty wynosi 20% wartości 
szkody na każde zdarzenie.

 W razie niedoubezpieczenia wszystkie wymie-
nione wyżej koszty zostają zwrócone zgodnie  
z zasadą proporcji.

4. Za koszty odtworzenia nie uważa się:
1) wartości remontów i innych podjętych środków, 

które powstałyby niezależnie od zdarzenia obję-
tego ubezpieczeniem;

2) dodatkowych nakładów z tytułu zmian lub ulep-
szeń, których zakres przekracza odtworzenie 
ubezpieczonego mienia do stanu sprzed szkody, 
z zachowaniem ust. 3 pkt 7);

3) kosztów związanych wyłącznie z organizacją 
procesu odtwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
takie koszty powstaną w związku z odtwarza-
niem mienia przez podmiot zewnętrzny;

4) utraconych przychodów z powodu prac pro-
wadzonych przez Ubezpieczonego na własny 
rachunek;

5) dodatkowych kosztów poniesionych na tymcza-
sowe lub prowizoryczne odtworzenie mienia, 
które nie zaliczają się do kosztów ograniczenia 
szkody w ramach ubezpieczenia od finansowych 
skutków przerwy albo zakłócenia funkcjonowa-
nia ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej  
w następstwie jej uszkodzenia;
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6) kosztów prac, które – nawet jeśli są niezbędne 
dla odtworzenia – nie są prowadzone bezpo-
średnio na uszkodzonym mieniu, jeżeli koszty te 
nie zostały poniesione dla ograniczenia szkody 
w ramach ubezpieczenia od finansowych skut-
ków przerwy albo zakłócenia funkcjonowa-
nia ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej  
w następstwie jej uszkodzenia;

7) kosztów utrzymywania w stanie gotowości ani 
użycia sprzętu zamiennego, który nie został 
wynajęty w celu ograniczenia szkody w ramach 
ubezpieczenia od finansowych skutków przerwy 
albo zakłócenia funkcjonowania ubezpieczonej 
elektrowni fotowoltaicznej w następstwie jej 
uszkodzenia;

8) dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku 
ograniczeń w odtworzeniu, wynikających z decy-
zji odpowiednich władz.

5. Szkodę uważa się za całkowitą, jeżeli koszt odtwo-
rzenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia 
do stanu sprzed szkody, pomniejszony o wartość 
pozostałości po szkodzie, jest wyższy niż war-
tość rzeczywista tego mienia bezpośrednio przed 
wystąpieniem szkody.

6. Wartość szkody całkowitej wylicza się w wartości 
odtworzeniowej (nowej), pomniejszonej o wartość 
pozostałości po szkodzie.

7. W razie rezygnacji z odtwarzania mienia (w razie 
szkody częściowej) lub wymiany (w razie szkody 
całkowitej) lub w razie niedostępności części 
zamiennych w bieżącej sprzedaży, wysokość 
szkody ustala się według wartości rzeczywistej na 
dzień wystąpienia szkody.

8. Wyrównanie do wartości odtworzeniowej (nowej) 
jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy w ciągu 
kolejnych 2 lat od wystąpienia szkody otrzymane 
odszkodowanie zostanie przeznaczone na odtwo-
rzenie lub wymianę uszkodzonych lub zniszczo-
nych przedmiotów.

9. Wysokość szkody określa się na podstawie cen  
z dnia ustalenia odszkodowania.

10. Dla wszelkich materiałów eksploatacyjnych, końcó-
wek roboczych, materiałów zużywających się okre-
sowo, o ile ich zniszczenie stanowi część szkody  
w pozostałym ubezpieczonym mieniu, uwzględ-
nia się stopień ich zużycia odpowiednio do okresu 
wykorzystania.

11. Jeżeli Ubezpieczony podlega obowiązkowi podat-
kowemu w zakresie podatku VAT , to wysokość 
szkody ustala się według wartości netto (bez 
podatku VAT), chyba że Ubezpieczony nie ma moż-
liwości odliczenia podatku VAT .

12. Wiener TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji 
przedłożonych dokumentów, w tym rachunków, 
kosztorysów i innych dokumentów związanych 
z ustaleniem okoliczności, rozmiaru i wysokości 
szkody.

§ 7. Ustalenie wysokości odszkodowania
1. Wysokość odszkodowania nie może być wyższa 

od poniesionej szkody. Wysokość odszkodowania 
ustala się w granicach sumy ubezpieczenia, w kwo-

cie odpowiadającej wysokości szkody wyliczonej 
zgodnie z postanowieniami § 6 OWU, z uwzględ-
nieniem następujących zasad:
1) od ustalonej wysokości szkody odejmuje się 

wartość pozostałości, które ze względu na 
rodzaj lub rozmiar uszkodzeń nadają się jeszcze 
do dalszego użytku lub odsprzedaży lub innego 
zagospodarowania (wartość pozostałości po 
szkodzie);

2) do ustalonej wysokości szkody, w granicach 
sumy ubezpieczenia, dolicza się poniesione 
przez Ubezpieczonego uzasadnione i udoku-
mentowane koszty:
a) wynikłe z zastosowania dostępnych 

Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu, 
jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na 
rachunek innej osoby, środków w celu zmniej-
szenia szkody w przedmiocie ubezpieczenia 
(akcji ratowniczej);

b) zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego 
przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą – 
jeżeli środki, na które poniesiono te koszty, były 
celowe, chociażby okazały się nieskuteczne;

c) usuwania szkód będących wynikiem skażenia 
lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia, 
powstałych w następstwie wystąpienia co naj-
mniej jednego zdarzenia losowego objętego 
umową ubezpieczenia;

3) do ustalonej wysokości szkody, ponad sumę 
ubezpieczenia, dolicza się poniesione przez 
Ubezpieczonego uzasadnione i udokumento-
wane koszty:
a) odzyskania danych systemu operacyjnego, 

niezbędnych do utrzymania funkcji roboczych 
ubezpieczonej elektrowni, pod warunkiem, że 
utrata, uszkodzenie lub niedostępność takich 
danych, programów lub systemu operacyj-
nego były spowodowane utratą lub uszko-
dzeniem nośników danych, które podlegały 
ochronie ubezpieczeniowej;

b) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, włą-
czając koszty rozbiórki i demontażu nie-
zdatnych do użytku elementów, ich wywóz, 
składowanie lub utylizację, oraz niezbędne  
w procesie naprawy przedmiotów dotknię-
tych szkodą koszty demontażu i ponownego 
montażu nieuszkodzonych części ubezpie-
czonych przedmiotów;

c) odkażania i utylizacji gleby, w rozumieniu 
definicji zawartej w § 2 ust. 1 pkt 6) OWU;

d) przeniesienia i zabezpieczenia mienia 
po szkodzie zgodnie z definicją według  
§ 2 ust. 1 pkt 7) OWU;

e) frachtu lotniczego części zamiennych zgodnie 
z definicją według § 2 ust. 1 pkt 5) OWU;

f) robót pomocniczych w rozumieniu definicji 
zawartej w § 2 ust. 1 pkt 8) OWU.

2. W razie niedoubezpieczenia, stosuje się zasadę 
proporcji, zgodnie z następującymi postanowie-
niami:
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1) weryfikacji podlegają poszczególne pozycje 
wykazu urządzeń zgłoszonych do ubezpiecze-
nia;

2) zasady proporcji nie stosuje się, jeżeli niedo-
ubezpieczenie nie przekracza 10% sumy ubez-
pieczenia lub gdy wysokość szkody jest nie 
wyższa niż 10% sumy ubezpieczenia przedmiotu 
dotkniętego szkodą.

3. W razie nadubezpieczenia, Wiener TU S.A. odpo-
wiada tylko do wysokości faktycznej szkody, w gra-
nicach sum ubezpieczenia ustalonych dla poszcze-
gólnych przedmiotów.

4. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodo-
wania, ustalonej zgodnie z postanowieniami ust. 
1–3, odejmuje się franszyzę redukcyjną w kwocie  
10 000 zł, o ile strony nie ustaliły innej franszyzy.

5. Jeżeli w wyniku jednego zdarzenia wystąpi więcej 
niż jedna szkoda, to franszyzę redukcyjną stosuje 
się do każdej szkody.

6. Jeżeli więcej niż jedna szkoda dotyczy tego samego 
mienia i istnieje związek przyczynowy między tymi 
szkodami, to franszyza redukcyjna ma zastosowa-
nie jednorazowo.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 8. Szkody wyłączone z zakresu odpowiedzial-
ności Wiener TU S.A.

1. Wiener TU S.A. nie odpowiada za szkody:
1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego 

lub osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym;

2) powstałe w związku z aktem terroru;
3) powstałe w związku z działaniami wojen-

nymi, stanem wyjątkowym, stanem wojennym, 
zamieszkami lub nie pokojami społecznymi, 
strajkami, lokautami, sabotażem, działaniem 
energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym;

4) powstałe w związku z konfiskatą lub zajęciem 
mienia przez jakąkolwiek władzę oraz decyzją 
administracyjną uniemożliwiającą eksploatację 
elektrowni fotowoltaicznej w lokalizacji ustalonej 
w umowie ubezpieczenia.

2. Wiener TU S.A. nie odpowiada ponadto za szkody:
1) spowodowane trzęsieniem ziemi;
2) za które odpowiedzialność jest regulowana  

w prawie górniczym i geologicznym;
3) spowodowane wadami lub usterkami istnieją-

cymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub 
w chwili jej zawierania, o których Ubezpieczający, 
Ubezpieczony (jeżeli umowa ubezpieczenia jest 
zawarta na rachunek innej osoby) lub osoby, za 
które Ubezpieczający lub Ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność, wiedziały lub przy zachowa-
niu należytej staranności mogły się dowiedzieć. 
Wyłączenie to nie dotyczy sytuacji, w której 
szkoda nie była spowodowana przez wymagające 
naprawy mienie lub jeżeli w momencie wystą-
pienia szkody mienie zostało przynajmniej tym-
czasowo naprawione za zgodą Wiener TU S.A.;

4) będące efektem naturalnego zużycia lub starze-
nia się przedmiotów ubezpieczenia w związku  
z ich normalnym użytkowaniem;

5) za które na podstawie obowiązujących prze-
pisów prawa odpowiedzialne są osoby trzecie: 
dostawcy, wykonawcy, producenci, sprzedawcy, 
serwisanci, spedytorzy oraz przewoźnicy. Jeżeli 
jednak osoba trzecia odmawia zaspokojenia 
roszczenia, to Wiener TU S.A. wypłaca odszko-
dowanie.

3. Wiener TU S.A. stosuje wyłączenie albo ograni-
czenie swojej odpowiedzialności, jeżeli pomię-
dzy wypadkiem ubezpieczeniowym lub szkodą, 
a okolicznością wskazaną w postanowieniach 
dotyczących danego wyłączenia albo ogranicze-
nia odpowiedzialności istnieje adekwatny związek 
przyczynowo - skutkowy, tj. gdy wypadek ubez-
pieczeniowy lub szkoda są typowym, normalnym 
następstwem wspomnianej okoliczności.

DZIAŁ II – UBEZPIECZENIE OD FINANSOWYCH 
SKUTKÓW PRZERWY ALBO ZAKŁÓCENIA 
FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZONEJ 
ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ  
W NASTĘPSTWIE JEJ USZKODZENIA

ZAKRES, SUMA I OKRES UBEZPIECZENIA

§ 9. Zakres ubezpieczenia
1. Ochroną ubezpieczeniową jest objęte nieosiągnię-

cie szacowanego przychodu, powstałe wskutek 
przerwy albo zakłócenia produkcji energii elek-
trycznej w okresie odszkodowawczym, jednak nie 
dłużej niż przez ustalony w umowie ubezpieczenia 
maksymalny okres odszkodowawczy, z powodu 
uszkodzenia elektrowni fotowoltaicznej, w tym 
uszkodzenia, za które ponosi odpowiedzialność 
dostawca (producent lub sprzedawca), wykonawca 
lub serwisant.

2. Wiener TU S.A. nie odpowiada za nieosiągnięcie 
szacowanego przychodu związane z przeglądem, 
konserwacją, pracami remontowymi niezwiązanymi 
ze szkodą objętą ochroną zgodnie z postanowie-
niami Działu I OWU, ze zmianami lub ulepszeniami 
zaplanowanymi przed wystąpieniem szkody ani też 
za nieosiągnięcie szacowanego przychodu, które 
wystąpiło bez uszkodzenia mienia.

3. W razie:
1) podjęcia przez Ubezpieczonego decyzji o nie-

odtwarzaniu utraconych przedmiotów objętych 
ubezpieczeniem i zaniechaniu podjęcia przerwa-
nej albo zakłóconej działalności;

2) uprawomocnienia się decyzji organów wła-
dzy lub jakichkolwiek instytucji władnych 
wydać taką decyzję, która uniemożliwiałaby 
wznowienie działalności prowadzonej przez 
Ubezpieczonego, Wiener TU S.A. jest wolne 
od odpowiedzialności za straty obejmowane 
ochroną w ramach Działu II OWU, począwszy od 
dnia zajścia wspomnianych wyżej zdarzeń.
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§ 10. Suma ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia jest ustalana przez 

Ubezpieczającego w systemie ubezpieczenia na 
sumy stałe i stanowi równowartość ceny energii 
elektrycznej wyprodukowanej przez elektrownię 
fotowoltaiczną, którą Ubezpieczony otrzymałby 
w okresie odszkodowawczym, gdyby szkoda nie 
zaistniała. Suma ubezpieczenia jest wynikiem 
pomnożenia wskaźnika pojemności elektrowni 
fotowoltaicznej przez wskaźnik ceny skupu energii 
(jednostka waluty / kWh).

2. Suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpie-
czenia stanowi górną granicę odpowiedzialności 
Wiener TU S.A.

3. W razie zmiany wysokości wskaźnika ceny skupu 
energii w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, 
Wiener TU S.A. zweryfikuje odpowiednio sumę 
ubezpieczenia oraz składkę, pod warunkiem i od 
dnia zgłoszenia tego faktu przez Ubezpieczającego 
do Wiener TU S.A.

§ 11. Maksymalny okres odszkodowawczy  
i czas trwania ochrony ubezpieczeniowej

1. Maksymalny okres odszkodowawczy jest ustalany 
przez Ubezpieczającego i wskazany w umowie 
ubezpieczenia.

2. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, maksymalny okres 
odszkodowawczy wynosi 6 miesięcy.

3. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpiecze-
nia od finansowych skutków przerwy albo zakłó-
cenia funkcjonowania ubezpieczonej elektrowni 
fotowoltaicznej w następstwie jej uszkodzenia  
(Dział II OWU) jest udzielana pod warunkiem świad-
czenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubez-
pieczenia elektrowni fotowoltaicznej od uszkodzeń 
(Dział I OWU).

USTALENIE WYSOKOŚCI STRATY  
I ODSZKODOWANIA

§ 12. Ustalenie wysokości straty
1. Wysokość straty wylicza się przez pomnożenie:

1) iloczynu wskaźnika pojemności panelu fotowol-
taicznego oraz liczby paneli fotowoltaicznych 
wyłączonych z eksploatacji w następstwie uszko-
dzenia elektrowni fotowoltaicznej oraz

2) wskaźnika ceny skupu energii oraz
3) liczby dni wyłączenia paneli fotowoltaicznych 

z eksploatacji w następstwie uszkodzenia elek-
trowni fotowoltaicznej.

2. W razie częściowego uszkodzenia elektrowni foto-
woltaicznej, wyliczenie wysokości straty jest oparte 
na wartości energii wyprodukowanej w okresie 
wyłączenia z eksploatacji przez porównywalne, nie-
dotknięte szkodą panele fotowoltaiczne tej samej 
elektrowni fotowoltaicznej. Jeżeli porównywalne 
wartości nie są dostępne, to wysokość straty oblicza 
się na podstawie danych z Instytutu Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej lub innej właściwej instytucji.

3. Wysokość straty oblicza się od momentu, w którym 
Ubezpieczony, zgodnie z zasadami dobrej praktyki 

inżynierskiej, mógł najwcześniej stwierdzić uszko-
dzenie mienia zaistniałe w okresie ubezpieczenia, 
a najpóźniej od zaistnienia faktycznej przerwy albo 
zakłócenia funkcjonowania ubezpieczonej elek-
trowni fotowoltaicznej.

4. Dla ustalenia, czy strata wystąpiła, należy wziąć 
pod uwagę wszystkie okoliczności, które wpłynę-
łyby niekorzystnie lub pozytywnie na eksploatację 
ubezpieczonego mienia w okresie odpowiada-
jącym przerwie albo zakłóceniu funkcjonowania 
elektrowni fotowoltaicznej.

§ 13. Ustalenie wysokości odszkodowania
1. Wartość straty ustalonej zgodnie z postanowie-

niami § 12 pomniejsza się o kwotę obliczoną przez 
pomnożenie dziennej wartości nieosiągniętego 
szacowanego przychodu w okresie odszkodowaw-
czym przez liczbę dni stanowiących franszyzę cza-
sową.

2. Franszyza czasowa odpowiada tej części nieosią-
gniętego szacowanego przychodu, której stosunek 
do całkowitej wysokości straty jest taki sam, jak sto-
sunek franszyzy czasowej do łącznego okresu prze-
rwy albo zakłócenia funkcjonowania ubezpieczonej 
elektrowni fotowoltaicznej, przy czym niniejsza kal-
kulacja uwzględnia tylko takie okresy, w jakich elek-
trownia fotowoltaiczna działałaby, gdyby zdarzenie 
nie zaistniało.

3. Dni przerwy lub zakłócenia funkcjonowania ubez-
pieczonej elektrowni fotowoltaicznej sumuje się do 
pełnego okresu.

4. W razie wystąpienia kilku strat oraz istnienia 
związku przyczynowego między nimi, franszyzę 
czasową stosuje się tylko raz.

5. W razie niedoubezpieczenia stosuje się zasadę pro-
porcji, uwzględniając okres odszkodowawczy, dla 
którego wyliczono sumę ubezpieczenia. Zwracane 
koszty minimalizacji skutków szkody zostaną 
zmniejszone w takiej samej proporcji.

6. Postanowienia § 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
7. Odszkodowanie nie może być źródłem wzbogace-

nia. Korzyści ekonomiczne wynikłe z przerwy albo 
zakłócenia funkcjonowania w okresie 6 miesięcy od 
wygaśnięcia okresu oszacowania zostaną uwzględ-
nione. Jeżeli zaplanowane lub konieczne inspekcje, 
przeglądy lub zmiany zostaną przeprowadzone 
przed ustalonym terminem podczas przerwy albo 
zakłócenia funkcjonowania, powyższe ograniczenie 
czasowe nie ma zastosowania.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 14. Straty wyłączone z zakresu odpowiedzial-
ności Wiener TU S.A.

1. Wiener TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za:
1) stratę spowodowaną przerwą albo zakłóce-

niem funkcjonowania ubezpieczonej elektrowni 
fotowoltaicznej, jeżeli przerwa albo zakłóce-
nie funkcjonowania jest wynikiem szkody, za 
którą Wiener TU S.A. nie odpowiada zgodnie  
z postanowieniami Działu I OWU, przy czym nie 
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uwzględnia się rozszerzenia zakresu odpowie-
dzialności Wiener TU S.A. na podstawie klau-
zuli bądź klauzul dodatkowych do ubezpiecze-
nia elektrowni fotowoltaicznych, wskazanych  
w załączniku do OWU. Niniejsze wyłączenie nie 
dotyczy sytuacji, w których Wiener TU S.A. nie 
wypłaca odszkodowania za szkodę w urządze-
niach w wyniku zastosowania franszyzy reduk-
cyjnej określonej dla Działu I OWU;

2) kary umowne.
2. Odpowiedzialność Wiener TU S.A. jest również 

wyłączona, gdy:
1) strata została spowodowana wyłącznie zniszcze-

niem albo uszkodzeniem materiałów pomocni-
czych lub eksploatacyjnych;

2) prawomocna decyzja właściwych władz lub 
organów uniemożliwia lub opóźnia odbudowę 
zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń, przy 
czym Wiener TU S.A. ponosi odpowiedzialność 
w okresie do uprawomocnienia się decyzji;

3) Ubezpieczony nie jest w stanie odtworzyć lub 
wymienić zniszczonego, uszkodzonego lub 
utraconego mienia albo odtworzyć danych  
z systemu operacyjnego wskutek braku środków 
finansowych;

4) zniszczone, uszkodzone lub utracone mienie lub 
dane z systemu operacyjnego podlegają zmia-
nom, ulepszeniom lub remontowi przy okazji 
odtwarzania albo wymiany lub gdy w trakcie 
odtwarzania, konserwacji albo remontu wyko-
nuje się prace zaplanowane przed wystąpieniem 
szkody albo które byłyby konieczne bez względu 
na wystąpienie szkody;

5) w razie szkody całkowitej ubezpieczone mienie 
nie zostało odtworzone.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

UMOWA UBEZPIECZENIA

§ 15. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na pisemny 

wniosek Ubezpieczającego, który stanowi jej inte-
gralną część. Wniosek o zawarcie umowy ubezpie-
czenia powinien zawierać następujące informacje:
1) okres ubezpieczenia;
2) nazwę, siedzibę i REGON lub PESEL 

Ubezpieczającego, a także takie dane dotyczące 
osoby, na której rzecz ma być zawarta umowa 
ubezpieczenia, o ile jest to umowa na cudzy 
rachunek;

3) miejsce ubezpieczenia;
4) nazwa producenta i typ paneli fotowoltaicznych, 

moc zainstalowana, oczekiwana wartość energii 
wyprodukowanej rocznie przez jeden oraz przez 
wszystkie ubezpieczone panele fotowoltaiczne 
tworzące elektrownię fotowoltaiczną;

5) wnioskowane sumy ubezpieczenia, z podaniem 
rodzajów wartości stanowiących podstawę ich 
ustalenia;

6) dotychczasową historię zdarzeń powodują-
cych szkody za ostatnie 3 lata (liczba, przyczyny  
i wysokość szkód, z podziałem na poszczególne 
lata, nazwa zakładu ubezpieczeń, o ile istniała 
umowa ubezpieczenia).

2. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia  
w zakresie ubezpieczenia od finansowych skutków 
przerwy albo zakłócenia funkcjonowania ubezpie-
czonej elektrowni fotowoltaicznej w następstwie 
jej uszkodzenia (Dział II OWU) powinien zawierać 
dodatkowo następujące informacje:
1) określenie maksymalnego okresu odszkodo-

wawczego;
2) kalkulację sumy ubezpieczenia;
3) informacje o zaistniałych w okresie ostatnich  

3 lat przerwach oraz zakłóceniach w funkcjono-
waniu ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej, 
z podaniem ich przyczyny, wysokości ewentual-
nej szkody, czasu trwania przerwy lub zakłócenia 
oraz kwoty odszkodowania, jeżeli zostało przy-
znane.

3. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 mie-
sięcy, oznaczony precyzyjnie w umowie ubezpie-
czenia.

4. Odpowiedzialność Wiener TU S.A. rozpoczyna się 
od dnia oznaczonego w umowie ubezpieczenia 
jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej 
jednak niż od dnia następnego po zawarciu umowy 
ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej pierwszej 
raty.

5. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na 
okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma 
prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia  
w terminie 30 dni, a jeżeli jest przedsiębiorcą  
- w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli 
najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia  
Wiener TU S.A. nie poinformował Ubezpieczającego 
będącego konsumentem o prawie odstąpienia od 
umowy, to termin 30 dni biegnie od dnia, w któ-
rym Ubezpieczający będący konsumentem dowie-
dział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy nie 
zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia 
składki za okres, w jakim Wiener TU S.A. udzielało 
ochrony ubezpieczeniowej.

6. Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności 
mogą być podwyższone lub obniżone na pisemny 
wniosek Ubezpieczającego pod warunkiem uzy-
skania zgody Wiener TU S.A. Podwyższenie sumy 
ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności 
może powodować wzrost składki za ubezpieczenie 
proporcjonalnie do kwoty wzrostu i okresu ubez-
pieczenia. W takim przypadku Ubezpieczający jest 
zobowiązany do opłacenia dodatkowej składki 
w terminie wyznaczonym przez Wiener TU S.A.  
w dokumencie ubezpieczenia.

7. Umowa ubezpieczenia zawarta na czas określony 
może być rozwiązana przez Wiener TU S.A. ze skut-
kiem natychmiastowym w sytuacjach wskazanych 
w przepisach prawa, a także w razie:
1) popełnienia przez Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego, jeżeli umowa ubezpieczenia 
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jest zawarta na rachunek innej osoby, przestęp-
stwa pozostającego w związku z zawarciem lub 
wykonywaniem umowy ubezpieczenia;

2) niewyrażenia przez Ubezpieczonego zgody na 
dokonanie lustracji w miejscu ubezpieczenia lub 
utrudniania dokonania tej lustracji.

8. Umowa ubezpieczenia wygasa:
1) z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została 

zawarta;
2) w razie jej rozwiązania w trybach określonych  

w ust. 6, a także § 17 ust. 5 i ust. 8 OWU;
3) z chwilą przejścia własności przedmiotu ubez-

pieczenia na nowego właściciela;
4) z chwilą ustania odpowiedzialności Wiener TU S.A.

9. W przypadku umowy grupowej, w trakcie trwania 
umowy ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo 
wystąpić z ubezpieczenia, składając w Wiener TU S.A. 
pisemne oświadczenie. Wystąpienie ma skutek  
w dniu następnym po złożeniu oświadczenia, 
chyba że osoba występująca z umowy ubezpiecze-
nia ustaliła z Wiener TU S.A. inaczej.

§ 16. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek
1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpiecze-

nia na cudzy rachunek.
2. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, osoba, na któ-

rej rachunek została zawarta umowa ubezpieczenia 
(Ubezpieczony), powinna być określona w umowie 
ubezpieczenia.

3. Na żądanie Ubezpieczonego, Wiener TU S.A.  
w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania 
udzieli mu informacji o postanowieniach umowy 
ubezpieczenia zawartej na jego rachunek oraz 
postanowieniach OWU w zakresie, w jakim dotyczą 
jego praw i obowiązków.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 17. Zapłata, zmiana i zwrot składki
1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzial-

ności Wiener TU S.A.
2. Wysokość składki określa się w umowie ubezpie-

czenia.
3. Termin zapłaty składki określa się w umowie ubez-

pieczenia.
4. Składka może być rozłożona na raty. Wysokość 

oraz terminy zapłaty pierwszej i kolejnych rat okre-
śla się w umowie ubezpieczenia.

5. Jeżeli Wiener TU S.A. ponosi odpowiedzialność 
przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty,  
a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona 
w terminie, Wiener TU S.A. może rozwiązać umowę 
ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty 
składki za okres, przez który ponosiło odpowie-
dzialność. W razie nierozwiązania umowy przez 
Wiener TU S.A., umowa wygasa z końcem okresu, 
za który przypadała niezapłacona składka.

6. W razie opłacania składki w ratach, niezapłacenie 
w terminie kolejnej raty składki spowoduje usta-

nie odpowiedzialności Wiener TU S.A. po upływie 
7 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczającego 
pisemnego wezwania do zapłaty raty składki  
i braku zapłaty w tym terminie.

7. Jeżeli zapłata dokonywana jest przelewem banko-
wym lub przekazem pocztowym, za zapłatę uważa 
się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub 
w urzędzie pocztowym, pod warunkiem, że na 
rachunku Ubezpieczającego znajdowały się wystar-
czające środki finansowe. W przeciwnym razie, za 
datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku 
Wiener TU S.A. pełną kwotą wymaganej składki 
albo jej raty.

8. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga 
za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa 
wypadku, każda ze stron umowy ubezpiecze-
nia może żądać odpowiedniej zmiany wysokości 
składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta 
okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku 
bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłosze-
nia takiego żądania, druga strona umowy ubezpie-
czenia może w terminie 14 dni od daty otrzymania 
żądania rozwiązać umowę ze skutkiem natychmia-
stowym.

9. W razie rozwiązania umowy ubezpieczenia 
przed upływem okresu, na jaki została zawarta, 
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za 
każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpiecze-
niowej.

§ 18. Wysokość składki
Wysokość składki ubezpieczeniowej jest zależna od:

1) producenta, typu i mocy elektrowni fotowolta-
icznej przyjmowanej do ubezpieczenia;

2) sumy ubezpieczenia;
3) okresu ubezpieczenia;
4) dotychczasowych szkód;
5) w odniesieniu do ubezpieczenia od finansowych 

skutków przerwy albo zakłócenia funkcjonowa-
nia ubezpieczonej elektrowni fotowoltaicznej  
w następstwie jej uszkodzenia – także od czasu 
trwania maksymalnego okresu odszkodowaw-
czego.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 
UBEZPIECZENIA

§ 19. Obowiązki umowne Wiener TU S.A.
1. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę  

Wiener TU S.A. doręcza Ubezpieczającemu doku-
ment ubezpieczenia zawierający postanowienia, 
które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego 
od treści złożonej przez niego oferty,  
Wiener TU S.A. obowiązane jest zwrócić 
Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy 
doręczaniu tego dokumentu, wyznaczając mu 
7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie 
niewykonania tego obowiązku, zmiany dokonane 
na niekorzyść Ubezpieczającego nie są skuteczne, 
a umowa ubezpieczenia jest zawarta zgodnie  
z warunkami oferty.
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2. W razie braku sprzeciwu ze strony Ubezpieczającego, 
umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią doku-
mentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie 
terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.

3. Wiener TU S.A. jest obowiązane przedstawić 
Ubezpieczającemu różnicę pomiędzy treścią 
umowy a OWU w formie pisemnej przed zawar-
ciem umowy ubezpieczenia.

4. W razie niedopełnienia obowiązku wynikającego 
z ust. 3, Wiener TU S.A. nie może powołać się na 
różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego.

5. Postanowień ust. 3 i 4 nie stosuje się do umów 
zawieranych w drodze negocjacji.

§ 20. Obowiązki umowne (powinności) 
Ubezpieczającego i Ubezpieczonego

1. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony, jeżeli umowa 
ubezpieczenia jest zawarta na rachunek innej 
osoby, obowiązany jest podać do wiadomości  
Wiener TU S.A. wszystkie znane sobie okolicz-
ności, o które Wiener TU S.A. zapytywało we 
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia albo  
w innych pismach przed zawarciem umowy. Jeżeli 
Ubezpieczający zawiera umowę przez przedsta-
wiciela, obowiązek ten ciąży również na przed-
stawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu 
znane. W razie zawarcia przez Wiener TU S.A. 
umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi 
na poszczególne pytania, pominięte okoliczności 
uważa się za nieistotne.

2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający oraz 
Ubezpieczony, jeżeli umowa ubezpieczenia jest 
zawarta na rachunek innej osoby, jest obowiązany 
pisemnie zawiadamiać Wiener TU S.A. o wszelkich 
zmianach okoliczności, o których mowa w ust. 1, 
niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.

3. Wiener TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za 
skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1 
lub ust. 2 nie zostały podane do jego wiadomo-
ści. Jeżeli do naruszenia doszło z winy umyślnej,  
w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek prze-
widziany umową i jego następstwa są skutkiem 
okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2.

4. W czasie trwania umowy Ubezpieczony obowią-
zany jest do przestrzegania regulacji mających na 
celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczegól-
ności:
1) przepisów prawa budowlanego;
2) przepisów prawa dotyczących ochrony przeciw-

pożarowej;
3) przepisów prawa dotyczących normalizacji, cer-

tyfikacji, budowy i eksploatacji urządzeń tech-
nicznych oraz wykonywania dozoru technicz-
nego nad tymi urządzeniami;

4) zaleceń producenta w zakresie montażu, warun-
ków eksploatacji i sposobu użytkowania ubez-
pieczonych urządzeń, oraz do podejmowania 
stosownych działań zapobiegawczych oraz 
wszelkich uzasadnionych środków ostrożności 
w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia lub 
powiększenia się szkody.

5. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego  
z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa które-
gokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 4 
Wiener TU S.A. odmawia przyznania odszkodowa-
nia w tej części, w jakiej niedopełnienie tego obo-
wiązku miało wpływ na powstanie, przebieg lub 
rozmiar szkody.

6. W zakresie ubezpieczenia od finansowych skutków 
przerwy albo zakłócenia funkcjonowania ubezpie-
czonej elektrowni fotowoltaicznej w następstwie jej 
uszkodzenia Ubezpieczony jest zobowiązany do:
1) przechowywania i chronienia dokumentacji 

finansowej zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, w szczególności zgodnie z Ustawą  
z 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz  
w sposób zapewniający ochronę dokumentacji 
przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zagi-
nięciem w wyniku zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową;

2) na wniosek Wiener TU S.A. – umożliwienia 
przedstawicielom Wiener TU S.A. wglądu do 
dokumentów finansowych.

7. Ubezpieczony jest zobowiązany do przechowywa-
nia i zabezpieczenia zapisów danych dotyczących 
parametrów pracy elektrowni fotowoltaicznej z sys-
temu operacyjnego.

8. Ubezpieczający jest obowiązany bez wezwania 
poinformować Wiener TU S.A. o zawarciu z innym 
ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia dotyczą-
cej tego samego przedmiotu w tym samym czasie  
i od tego samego ryzyka.

9. Obowiązki określone w ust. 1-2, 4 oraz 6-7 spo-
czywają na Ubezpieczonym pod warunkiem, że 
Ubezpieczony wiedział o zawarciu umowy na jego 
rachunek.

10. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony, jeżeli umowa 
ubezpieczenia jest zawarta na rachunek innej 
osoby, jest obowiązany do pisemnego niezwłocz-
nego poinformowania Wiener TU S.A. o zmianie 
adresu do korespondencji.

§ 21. Obowiązki Ubezpieczającego  
i Ubezpieczonego po zajściu wypadku

1. W razie zajścia zdarzenia losowego objętego umową 
ubezpieczenia, Ubezpieczający oraz Ubezpieczony, 
jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na rachunek 
innej osoby, obowiązany jest do:
1) użycia dostępnych mu środków w celu ratowa-

nia przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieże-
nia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;

2) niezwłocznego powiadomienia straży pożarnej, 
policji lub innych służb, jeżeli okoliczności lub 
rodzaj szkody wymagają obecności tych służb  
w miejscu jej powstania;

3) niezwłocznego zawiadomienia o wypadku 
Wiener TU S.A., z podaniem, o ile to moż-
liwe, przyczyny, przedmiotu i zakresu szkody, 
okoliczności powstania oraz szacunkowej jej 
wartości; Zawiadomienie o zajściu wypadku 
ubezpieczeniowego może zgłosić również spad-
kobierca Ubezpieczonego. W tym przypadku 
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spadkobierca jest traktowany jako Uprawniony  
z umowy ubezpieczenia;

4) udzielenia przedstawicielom Wiener TU S.A. 
wszelkich wyjaśnień, a także przekazania dowo-
dów niezbędnych do ustalenia okoliczności 
powstania i rozmiarów szkody;

5) niezmieniania stanu faktycznego w miejscu 
szkody, w tym zachowania uszkodzonego 
mienia i udostępnienia go przedstawicielowi  
Wiener TU S.A. w celu przeprowadzenia oglę-
dzin, chyba że podjęto niezbędne działania 
mające na celu zabezpieczenie mienia pozo-
stałego po szkodzie lub zmniejszenie rozmiaru 
szkody; postanowienie to nie obowiązuje, jeżeli:
a) Wiener TU S.A. nie podjęło czynności 

związanych z likwidacją szkody w ciągu  
3 dni roboczych od daty jej zgłoszenia do  
Wiener TU S.A.;

b) szacunkowa wartość szkody nie przekra-
cza 20 000 zł, przy czym w takim przypadku 
Ubezpieczający lub Ubezpieczony, jeżeli 
umowa ubezpieczenia jest zawarta na rachu-
nek innej osoby, przygotuje i udostępni 
Wiener TU S.A. następujące dokumenty, nie-
zbędne do likwidacji szkody:
i) wykaz strat;
ii) dokładny opis zdarzenia;
iii) zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia, 

dokumentujące stan mienia bezpośrednio 
po szkodzie.

2. Jeżeli za powstanie szkody są odpowiedzialne 
osoby trzecie, Ubezpieczający oraz Ubezpieczony, 
jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na rachu-
nek innej osoby, jest zobowiązany do podania 
Wiener TU S.A. wszelkich znanych mu informacji 
dotyczących tych osób oraz zabezpieczenia moż-
ności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
wobec nich.

3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie 
lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował 
środków określonych w ust. 1 pkt 1), Wiener TU S.A. 
jest wolne od odpowiedzialności za szkody 
powstałe z tego powodu.

4. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie 
albo w wyniku rażącego niedbalstwa naruszył obo-
wiązki określone w ust. 1 pkt 3), to Wiener TU S.A. 
może zmniejszyć świadczenie w takim stopniu, 
w jakim przyczyniło się to do zwiększenia szkody 
lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków 
wypadku.

5. Jeżeli zdarzenie, w wyniku którego powstała 
szkoda, jest objęte ochroną przez innego ubezpie-
czyciela, Ubezpieczający lub Ubezpieczony, jeżeli 
umowa ubezpieczenia jest zawarta na rachunek 
innej osoby, jest obowiązany do niezwłocznego 
poinformowania tego ubezpieczyciela o powsta-
niu szkody oraz do zawiadomienia Wiener TU S.A.  
o przekazaniu takiej informacji, w szczególności 
przez dostarczenie kopii pisma.

6. Obowiązki określone w ustępach poprzedzających 
spoczywają na Ubezpieczonym pod warunkiem, że 

Ubezpieczony wiedział o zawarciu umowy na jego 
rachunek.

7. Wiener TU S.A. nie może przeciwko Uprawnionemu 
do odszkodowania podnieść zarzutu naruszenia 
obowiązków wynikających z umowy ubezpiecze-
nia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 
jeżeli takie naruszenie nastąpiło po zajściu wypadku 
ubezpieczeniowego.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA

§ 22. Postępowanie wyjaśniające
1. Zawiadomienie o szkodzie, zawierające opis oko-

liczności zdarzenia oraz stwierdzonych szkód, 
Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony  
z umowy ubezpieczenia składa w formie pisemnej  
w jednostce terenowej lub Centrali Wiener TU S.A. 
lub za pośrednictwem poczty albo drogą 
elektroniczną lub za pośrednictwem Infolinii  
Wiener TU S.A. Zawiadomienie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, złożone agentowi ubezpie-
czeniowemu działającemu w imieniu lub na rzecz 
Wiener TU S.A., uważa się za złożone Wiener TU S.A.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie,  
Wiener TU S.A. w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia informuje o tym Ubezpieczającego 
lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami 
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz prze-
prowadza postępowanie dotyczące ustalenia jej 
stanu faktycznego, zasadności zgłoszonych rosz-
czeń i wysokości odszkodowania, a także informuje 
osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub  
w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, 
jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia 
odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dal-
szego prowadzenia postępowania, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 3.

3. W razie uzyskania przez Wiener TU S.A. nowych 
informacji mających związek z ustaleniem zasadno-
ści zgłaszanych roszczeń lub wysokością odszko-
dowania, Wiener TU S.A., pisemnie lub drogą 
elektroniczną, poinformuje osobę występującą  
z roszczeniem, jakie dodatkowe dokumenty są nie-
zbędne do ustalenia odszkodowania.

§ 23. Wypłata odszkodowania
1. Wiener TU S.A. wypłaca odszkodowanie na pod-

stawie uznania roszczenia Uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia w wyniku postępowania wyjaśniają-
cego przebieg zdarzenia oraz zasadność roszczeń, 
zawartej z nim ugody albo prawomocnego orze-
czenia sądowego.

2. Wiener TU S.A. jest obowiązane spełnić świadcze-
nie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania 
zawiadomienia o wypadku.

3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie oko-
liczności koniecznych do ustalenia odpowiedzial-
ności Wiener TU S.A. albo wysokości świadczenia 
okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być 
spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy 
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych 
okoliczności było możliwe.
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4. Bezsporną część odszkodowania Wiener TU S.A. 
jest obowiązane spełnić w terminie przewidzianym 
w ust. 2.

5. W ubezpieczeniu w systemie na sumy stałe wypłata 
odszkodowania nie pomniejsza sumy ubezpiecze-
nia, z wyjątkiem szkody całkowitej.

6. W ubezpieczeniu w systemie na pierwsze ryzyko 
każda wypłata odszkodowania pomniejsza limit 
odpowiedzialności o wypłaconą kwotę, jednak limit 
może być na wniosek Ubezpieczającego przywró-
cony do pierwotnej wysokości za zapłatą składki 
uzupełniającej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. Regres ubezpieczeniowy
1. Z dniem zapłaty odszkodowania, roszczenia 

Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpo-
wiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa 
na Wiener TU S.A. do wysokości wypłaconego 
odszkodowania.

2. Jeżeli Wiener TU S.A. pokryło tylko część szkody, 
Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej 
części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszcze-
niem Wiener TU S.A.

3. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Wiener TU S.A. 
zrzekł się roszczenia o odszkodowanie do sprawcy 
szkody albo je ograniczył, Wiener TU S.A. może 
odmówić wypłaty odszkodowania albo odpowied-
nio je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się albo ograni-
czenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłacie 
odszkodowania, wówczas Wiener TU S.A. przysłu-
guje prawo dochodzenia od Ubezpieczonego cało-
ści albo części wypłaconego odszkodowania, wraz 
z niezbędnymi kosztami postępowania.

4. Nie przechodzą na Wiener TU S.A. roszczenia ubez-
pieczonego przeciwko osobom, z którymi ubez-
pieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę 
umyślnie.

§ 25. Reklamacje i spory
1. Reklamację w związku z zawarciem lub wyko-

naniem umowy ubezpieczenia może zgłosić 
Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony  
z tej umowy.

2. Reklamację można złożyć:
1) w formie pisemnej – na adres wybranej jednostki 

Wiener TU S.A. lub osobiście;
2) w formie elektronicznej (e-mail:  

reklamacje@wiener.pl, formularz na stronie 
internetowej Wiener TU S.A.);

3) ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie).
3. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię, nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu 
kontaktowego zgłaszającego reklamację;

2) numer zgłoszenia szkody lub numer polisy;
3) przedmiot reklamacji;
4) uzasadnienie reklamacji, z podaniem ewentual-

nych dowodów.

4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzyma-
nia. Jeżeli z uwagi na szczególne skomplikowanie 
sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi 
we wskazanym wyżej terminie, termin ten zostaje 
wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia otrzy-
mania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostaje 
poinformowany o:
1) przyczynie opóźnienia;
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla 

rozpatrzenia sprawy;
3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklama-

cji i udzielenia odpowiedzi.
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wiener TU S.A. 

powiadamia zgłaszającego reklamację w postaci 
papierowej lub za pomocą innego trwałego 
nośnika informacji, przy czym udzielenie przez 
Wiener TU S.A. odpowiedzi na reklamację pocztą 
elektroniczną jest możliwe wyłącznie na wniosek 
Klienta.

6. Zgłaszający reklamację może wystąpić do Rzecznika 
Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy.

7. Spór może zostać rozstrzygnięty przez Sąd 
Polubowny przy Rzeczniku Finansowym albo Sąd 
Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego,  
w trybie wskazanym w regulaminach tych Sądów.

8. Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo 
dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. 
Powództwo o roszczenia wynikające z umowy 
ubezpieczenia można wytoczyć albo według 
przepisów o właściwości ogólnej, albo przed 
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub sie-
dziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub 
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo 
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania 
spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy 
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

9. Wiener TU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru 
Finansowego.

§ 26. Wejście OWU w życie
Niniejsze OWU stanowią tekst jednolity uwzględniający 
zmiany zatwierdzone Uchwałą Zarządu Wiener TU S.A. 
nr 71/2013 z dnia 11 września 2013 roku oraz wprowa-
dzone Aneksem nr 1 zatwierdzonym Uchwałą Zarządu 
Wiener TU S.A. nr 182/15, wchodzące w życie z dniem 
01 stycznia 2016 roku i mające zastosowanie do umów 
ubezpieczenia zawartych od tej daty.

Prezes Zarządu

Anna
Włodarczyk-Moczkowska

Członek Zarządu

Adam Dwulecki
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Prezes Zarządu

Anna
Włodarczyk-Moczkowska

ZAŁĄCZNIK DO OWU ELEKTROWNI 
FOTOWOLTAICZNYCH

Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia elek-
trowni fotowoltaicznych
Klauzula fotowoltaiczna 1: Włączenie ryzyka strajków, 
lokautów, zamieszek i niepokojów społecznych
Klauzula fotowoltaiczna 2: Włączenie ryzyka terroru
Klauzula fotowoltaiczna 3: Włączenie ryzyk montażowych
Klauzula fotowoltaiczna 4: Dodatkowe limity odpowie-
dzialności Wiener TU S.A.
Klauzula fotowoltaiczna 5: Dodatkowe koszty związane 
z postępem technologicznym
Klauzula fotowoltaiczna 6: Okres odszkodowawczy  
w następstwie uszkodzenia budynku
Klauzula fotowoltaiczna 7: Automatyczne pokrycie

Klauzula fotowoltaiczna 1:  
Włączenie ryzyka strajków, lokautów, zamie-
szek i niepokojów społecznych

1. Z zachowaniem postanowień umowy ubezpiecze-
nia niezmienionych niniejszą klauzulą, na wnio-
sek Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej 
składki wskazanej w polisie lub innym dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, 
Wiener TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpie-
czeniowej o szkody w przedmiocie ubezpieczenia 
będące wynikiem strajków, lokautów, zamieszek 
lub niepokojów społecznych, przez które rozumie 
się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczo-
nych przedmiotów, spowodowane bezpośrednio 
wskutek:
1) działania osób biorących udział w zakłóceniu 

porządku publicznego (niezależnie od związku 
ze strajkiem lub lokautem), a także działania 
ustanowionych zgodnie z prawem władz, które 
ma na celu stłumienie lub próbę stłumienia 
takiego zakłócenia porządku publicznego lub 
też ograniczenie jego skutków;

2) działania umyślnego pracowników 
Ubezpieczonego uczestniczących w strajku lub 
objętych lokautem, mającego na celu popiera-
nie strajku lub przeciwstawianie się lokautowi,  
a także działania wszelkich ustanowionych zgod-
nie z prawem władz, które ma na celu zapobie-
żenie takiemu umyślnemu działaniu lub też 
ograniczenie jego skutków.

2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia dla szkód objętych ochroną w ramach 
niniejszej klauzuli wynosi 1 000 000 zł i dotyczy 
wszystkich szkód powstałych w ciągu kolejnych 
168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej 
ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej 
klauzuli.

3. Zakres terytorialny działania niniejszej klauzuli  
w odniesieniu do jednego zdarzenia ograniczony 
jest, w zależności od ustaleń stron, do jednego mia-
sta, dzielnicy lub miejscowości.

4. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie dla szkód 
objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach 
niniejszej klauzuli wynosi 10 000 zł.

5. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na warun-
kach niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód wyrzą-
dzonych w okresie pozbawienia Ubezpieczonego 
dostępu do elektrowni fotowoltaicznej w wyniku 
jej bezprawnego zajęcia przez jakąkolwiek osobę, 
chyba że osobą tą jest pracownik Ubezpieczonego.

Klauzula fotowoltaiczna 2:  
Włączenie ryzyka terroru

1. Z zachowaniem postanowień umowy ubezpiecze-
nia niezmienionych niniejszą klauzulą, na wnio-
sek Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej 
składki wskazanej w polisie lub innym dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, 
Wiener TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpie-
czeniowej o szkody w przedmiocie ubezpieczenia 
powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia 
pojazdu lub upadku statku powietrznego, spowo-
dowanego przez akt terroru w rozumieniu definicji 
zawartej w § 2 ust. 1 pkt 2) OWU.

2. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie spowo-
dowane przez akt terroru wynosi 10 000 zł.

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną  
w ramach niniejszej klauzuli wynosi 1 000 000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpiecze-
nia, o ile nie uzgodniono innego limitu.

Klauzula fotowoltaiczna 3:  
Włączenie ryzyk montażowych
Z zachowaniem postanowień umowy ubezpiecze-
nia niezmienionych niniejszą klauzulą, na wniosek 
Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki 
wskazanej w umowie ubezpieczenia, Wiener TU S.A. 
rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w następu-
jący sposób:

1) ubezpieczenie mienia rozpoczyna się w momen-
cie wyładowania ubezpieczonych przedmiotów 
w lokalizacji wymienionej w umowie ubezpiecze-
nia, jednak nie wcześniej niż od daty wskazanej 
w umowie ubezpieczenia jako początek okresu 
ubezpieczenia;

2) okres udzielonej ochrony do dnia zamontowania 
nie przekroczy jednego miesiąca;

3) zakres ochrony ubezpieczeniowej podczas 
prac montażowych do momentu bezpośred-
nio poprzedzającego uruchomienie elektrowni 
fotowoltaicznej jest ograniczony do zniszczenia 
lub uszkodzenia mienia, spowodowanego przez 
następujące zdarzenia:
a) pożar, wybuch, uderzenie pioruna, huragan 

lub grad;
b) kradzież elementów trwale wbudowanych lub 

jej usiłowanie, w tym wandalizm, lub kradzież 
elementów z należycie zabezpieczonego 
pomieszczenia. Za należycie zabezpieczone 
pomieszczenie uznaje się pomieszczenie,  
w którym:
i. ściany, sufity, podłogi i dach nie mają nie-

zabezpieczonych otworów, przez które 
możliwy byłby dostęp do ubezpieczonego 
mienia bez włamania;
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ii. drzwi nie są oszklone, są wykonane  
z materiałów odpornych na włamanie  
i są zamykane na co najmniej dwa zamki 
wielozastawkowe (wielozapadkowe) albo 
na dwie kłódki wielozastawkowe (wielo-
zapadkowe) zawieszone na oddzielnych 
skoblach; dopuszcza się zabezpieczenie 
pomieszczenia drzwiami wyposażonymi  
w jeden zamek o podwyższonej odporno-
ści na włamanie, który posiada stosowny 
atest wydany zgodnie z obowiązującymi 
normami przez uprawnioną instytucję;

iii. wszystkie okna są właściwie osadzone  
i zamknięte w sposób stanowiący prze-
szkodę, której sforsowanie nie jest możliwe 
bez użycia siły oraz narzędzi, czego dowo-
dem będą pozostawione ślady włamania. 

 Pomieszczenia wykonane w całości lub w części 
z siatki drucianej lub z innych materiałów ażuro-
wych, a także z brezentu lub powłok z tworzyw 
sztucznych (np. budowle pneumatyczne, tunele 
foliowe, namioty) nie są uważane za pomiesz-
czenia należycie zabezpieczone.

Klauzula fotowoltaiczna 4:  
Dodatkowe limity odpowiedzialności  
Wiener TU S.A.
Z zachowaniem postanowień umowy ubezpiecze-
nia niezmienionych niniejszą klauzulą, na wnio-
sek Ubezpieczającego, w umowie ubezpieczenia 
obowiązują następujące limity odpowiedzialności  
Wiener TU S.A. dla niżej wymienionych, uzasadnionych  
i udokumentowanych kosztów:

1) koszty odzyskania danych systemu opera-
cyjnego, niezbędnych do utrzymania funkcji 
roboczych ubezpieczonej elektrowni fotowol-
taicznej, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 1)  
OWU: ................ zł na każde zdarzenie;

2) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,  
o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2) OWU:  
................ zł;

3) koszty odkażania i utylizacji gleby, o których 
mowa w § 4 ust. 6 pkt 3) OWU: ................ zł;

4) koszty przeniesienia i zabezpieczenia mienia,  
o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 4) OWU:  
................ zł;

5) koszty frachtu lotniczego, o których mowa  
w § 4 ust. 6 pkt 5) OWU: ................ zł;

6) koszty robót pomocniczych, o których mowa  
w 4 ust. 6 pkt 6) OWU: ................ zł.

 Łączny limit odpowiedzialności na wszystkie zda-
rzenia dla kosztów wymienionych w pkt 1)-6) 
wynosi ................ zł.

Klauzula fotowoltaiczna 5:  
Dodatkowe koszty związane z postępem tech-
nologicznym
Z zachowaniem postanowień umowy ubezpiecze-
nia niezmienionych niniejszą klauzulą, na wniosek 
Ubezpieczającego, przy ustaleniu wysokości szkody 

według § 6 ust. 3 pkt 7) OWU ma zastosowanie limit 
na dodatkowe koszty związane z postępem technolo-
gicznym w kwocie odpowiadającej ................ % wartości 
szkody na każde zdarzenie.

Klauzula fotowoltaiczna 6:  
Okres odszkodowawczy w następstwie uszko-
dzenia budynku
Z zachowaniem postanowień umowy ubezpiecze-
nia niezmienionych niniejszą klauzulą, na wniosek 
Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki 
wskazanej w umowie ubezpieczenia, Wiener TU S.A. 
rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody 
spowodowane przedłużeniem przestoju elektrowni 
fotowoltaicznej zainstalowanej na budynkach, które 
wymagają odtworzenia po szkodzie spowodowanej 
przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan lub 
grad. Okres odszkodowawczy jest ograniczony do 
liczby dni ustalonej w umowie ubezpieczenia.

Klauzula fotowoltaiczna 7:  
Automatyczne pokrycie

1. Z zachowaniem postanowień umowy ubezpiecze-
nia niezmienionych niniejszą klauzulą, na wniosek 
Ubezpieczającego, Wiener TU S.A. rozszerza zakres 
ochrony ubezpieczeniowej na mienie, w którego 
posiadanie Ubezpieczony wejdzie w okresie trwa-
nia odpowiedzialności Wiener TU S.A., pod warun-
kiem, że fakt ten zostanie zgłoszony Wiener TU S.A.  
w okresie 30 dni od daty przyjęcia mienia do ewi-
dencji środków trwałych oraz pod warunkiem 
zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym ter-
minie.

2. Odpowiedzialność Wiener TU S.A. w stosunku do 
mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy 
niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpo-
wiadającej 20% sumy ubezpieczenia na dzień 
zawierania umowy ubezpieczenia, o ile strony nie 
ustaliły innego limitu procentowego lub kwoto-
wego.

3. Mienie, którego wartość przekracza przyjęty  
w klauzuli limit, może być ubezpieczone po pisem-
nym potwierdzeniu ochrony przez Wiener TU S.A. 
i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozo-
stały okres ubezpieczenia.

4. Rozliczenie dodatkowej składki należnej z tytułu 
rozszerzonej ochrony ubezpieczeniowej następuje 
w systemie pro rata w ciągu 14 dni po zakończeniu 
każdego kwartału polisowego, w którym nastąpiło 
rozpoczęcie eksploatacji mienia.
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