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Bardzo modne w ostatnich latach zrobiły się instalacje fotowoltaiczne na
posesjach prywatnych. Jest to zapewne spowodowane potrzebą ochrony
środowiska, zwiększonym zainteresowaniem pozyskiwania energii z
odnawialnych źródeł, a także obniżeniem rachunków za prąd. Dzierżawa
gruntów przez rolników z przeznaczaniem na farmy fotowolataiczne stanowi
coraz bardziej popularną formę zarobkowania wśród właścicieli gospodarstw
rolnych. W tym poradniku postaramy się przybliżyć specyfikę ubezpieczenia
fotowoltaiki oraz kosztów z tym związanych.

1. DEFINICJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

W OWU nie znajdziemy definicji wprost odwołujących się do paneli fotowoltaicznych

czy słonecznych. Są one zauważalne jako elementy składowe różnych kategorii

mienia i dzieli się je na dwie grupy: elementy zamontowane na domu lub znajdujące

się na posesji. Przyjrzeliśmy się definicjom znalezionym w OWU u trzech różnych

ubezpieczycieli. Brzmią one następująco:

 PZU Dom panele fotowoltaiczne i solarne przyporządkowuje się do budowli

znajdujących się na posesji, czyli traktuje się je podobnie, jak np. altany.

Pojawiają się również przy elementach stałych budynku mieszkalnego – jako

elementy zewnętrzne;

 WARTA natomiast panele fotowoltaiczne umiejscowiła w trzech kategoriach tj.

instalacje, urządzenia techniczne oraz elementy stałe;

 InterPolska fotowoltaikę zalicza do budowli i obiektów małej architektury (czyli

panele montowane na posesji na ziemi) oraz jako elementy stałe

nieruchomości (te montowane na dachach);

Instalacja fotowoltaiczna przetwarza energię pochodząca z promieniowania

słonecznego na energię elektryczną. A energia elektryczna może być później

używana do zasilania urządzeń elektrycznych znajdujących się w naszym domu lub

na terenie posesji. Instalacja taka może być wykorzystywana to celów komercyjnych
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jak i prywatnego użytku. Jednakże, gdy nie wykorzystamy całej zgromadzonej

energii, to możemy ją odsprzedać do firm, które skupują energię elektryczną. Taka

instalacja najbardziej efektywna jest zimą.

Z drugiej strony mamy kolektory słoneczne. Są one przeznaczone do produkcji

energii cieplnej.  Możemy ją wykorzystać do ogrzewania wody lub np. wspomóc

centralne ogrzewanie. Tutaj najlepszą efektywność otrzymamy w miesiącach letnich.

Energię możemy jedynie wykorzystać do własnych potrzeb, gdyż nie możemy

sprzedać energii cieplnej tak jak energii elektrycznej do innych firm.

2. ZAKRES UBEZPIECZENIA PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH

Zazwyczaj ubezpieczyciele proponują nam ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych w

dwóch wariantach. All Risk oraz ryzyk nazwanych. Zakres wariantu All risk może

różnić się u poszczególnych ubezpieczycieli ale ogólnie możemy wyszczególnić taki

zakres:

 katalog zdarzeń naturalnych - do którego zaliczamy np.  grad, huk

ponaddźwiękowy, huragan, lawinę, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź,

pożar, przepięcia, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu,

upadek obiektów, zapadanie się ziemi i zalanie;

 szkody wyrządzone przez osoby trzecie – w odniesieniu do wandalizmu,

dewastacji czy nawet kradzieży instalacji lub jej elementów;

 koszty usuwania pozostałości po szkodzie,

 możemy również skorzystać z nowych paneli, gdy nasze nie są już

produkowane a zostały zniszczone lub skradzione

Natomiast wariant ubezpieczenia oparty na ryzykach nazwanych

obejmuje następujące zdarzenia:

 koszty akcji ratowniczej;

 dewastację,
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 deszcz nawalny i grad;

 dym i sadzę;

 wybuch;

 huk ponaddźwiękowy;

 lawinę;

 pożar,

 kradzież zwykłą, kradzież z włamaniem, rabunek;

 trzęsienie, osunięcie i zapadanie się ziemi;

 przepięcie;

 uderzenie pioruna;

 silny wiatr,

 napór śniegu;

 uderzenie pojazdu;

 upadek przedmiotu i statku powietrznego;

 zalanie;

 przerwę lub stratę w produkcji energii elektrycznej.

3. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
UBEZPIECZYCIELA

W każdym OWU najszerzej opisywanym działem są wyłączenia odpowiedzialności.

Poniżej przedstawiamy kilka wyłączeń, z którymi możemy się spotkać przy tego typu

ubezpieczeniach. Mianowicie do najczęstszych wyłączeń należą:

 Niewłaściwe użytkowanie

 Rażące niedbalstwo ubezpieczonego lub innego członka gospodarstwa

domowego;

 powstałe z powodu naturalnego zużycia przy prawidłowym użytkowaniu;

 jeśli są wadliwe i wadę wykryto przed ubezpieczeniem;

 górnicze (w rozumieniu prawa górniczego) i będące skutkiem trzęsienia ziemi;
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 powstałe w następstwie przemarzania konstrukcji wsporczych lub

fundamentów;

 powstałe w skutek upadku masztu lub drzewa przy niewłaściwej wycince.

Są to tylko te wybrane, które powtarzają się u poszczególnych ubezpieczycieli.

Pamiętajmy jednak, aby dokładnie zapoznać się z sekcją wyłączeń

odpowiedzialności zawartą w OWU. Ubezpieczyciele potrafią wypisać nawet

kilkanaście takich wyłączeń, które dla osoby niezorientowanej mogą okazać się

brzemienne w skutkach.

4. CENA UBEZPIECZENIA PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH

Aby wyliczyć składkę, którą mamy zapłacić za panele fotowoltaiczne posłużyliśmy się

naszym modelem. Pod uwagę wzięliśmy dom o wartości 450 000 zł (wycena wraz z

instalacją fotowoltaiczną). Dom o powierzchni 95 m2 położony w okolicach Kartuz

(60 km od Gdańska).

Poniżej zestawienie z kalkulacji. Stawki nie różniły się diametralnie między

poszczególnymi ubezpieczycielami:

- PZU – 270zł

- Warta – 263 zł

- Wiener – 257 zł

- Compensa – 244 zł

Różnica jak widać jest niewielka. Staraliśmy się wybrać takie warianty, aby były jak

najbardziej zbliżone do siebie. Wiadomo, że niektóre Home Assistance są bardziej

rozbudowane i dlatego ubezpieczenie może być troszeczkę droższa. A więc średnia

cena polisy domu wraz z panelami wahała się od 244 zł do 270 zł. Nie jest to wielki

koszt biorąc pod uwagę koszt samej instalacji fotowoltaicznej.
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My oczywiście posłużyliśmy się symulacją, w której instalacja znajduje się na dachu

domu. Jeśli mamy instalację na posesji to możemy ubezpieczyć również panele

osobną polisą.

Pamiętajmy również o nadubezpieczeniu i niedoubezpieczeniu. A, więc musimy

dobrze oszacować wartość naszej instalacji, żeby właśnie żadna z wyżej

wymienionych sytuacji nie miała miejsca. Przy nadubezpieczeniu nie osiągamy

żadnej korzyści, a równoznacznie składka poszybuje w górę. Natomiast przy drugiej

sytuacji możemy otrzymać zbyt niskie odszkodowanie, które w pełni nie pokryje

szkód związanych ze zdarzeniem ubezpieczeniowym.

Oczywiście, wysokość odszkodowania z polisy mieszkaniowej nigdy nie może też

być wyższa od wielkości szkody – zadaniem ubezpieczenia jest pokrycie strat

finansowych, a nie uzyskanie przez ubezpieczonego nadwyżki finansowej.

5. JAK WYKUPIĆ UBEZPIECZENIE PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH

W znakomitej większości instalację fotowoltaiczną można ubezpieczyć w ramach

podstawowego wariantu polisy mieszkaniowej. Głównie jeśli nasza instalacja

znajduje się wewnątrz naszego budynku lub na jego dachu, gdyż ubezpieczyciele

uznają je jako elementy stałe i chronią w takim samym zakresie, jak inne mienie

przynależące do tej kategorii. Dlatego w tej sytuacji musimy do wartości domu

doszacować wartość naszej instalacji fotowoltaicznej. Na podstawie sumy

ubezpieczenia nieruchomości wraz z instalacją dochodzi do szacunku kwoty składki

ubezpieczeniowej.

Natomiast jeśli mamy do czynienia z instalacją znajdującą się na terenie posesji lub

budynkach niemieszkalnych to musimy wykupić rozszerzenie polisy. Wiadomo nie od

dziś, że wszelkie rozszerzenia czy dodatki do polisy, zwiększają niestety jej składkę.

Ale musimy o tym pamiętać, żeby takie rozszerzenie dokupić. Wtedy mamy

pewność, że nasza instalacja objęta została ochroną ubezpieczeniową.
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Jeśli już wykupimy takie ubezpieczenie, które chroni naszą instalację czy to

fotowoltaiczną czy solarną, pamiętajmy o tym jaką pomoc możemy otrzymać w razie

zajścia zdarzenia nieprzewidzianego. Może to być:

 rekompensata szkód materialnych wywołanych przez zdarzenia losowe lub

ingerencję osób trzecich

 pokrycie strat wynikłych z przestoju uszkodzonej instalacji.

Oczywiście podpisując umowę z ubezpieczycielem nasza polisa trwa tak długo, jak

ubezpieczenia domu/nieruchomości i wynosi ona 12 miesięcy. Umowa

ubezpieczenia po upływie 12 miesięcy nie przedłuża się automatycznie, więc musimy

pamiętać aby odpowiednio wcześniej skontaktować się z ubezpieczycielem celem

przedstawienia nowej polisy.


