
Fotowoltaika z ubezpieczeniem 
na rok w cenie!

Wiemy, że instalacja fotowoltaiczna to spora inwestycja 

i rozumiemy Twoje obawy z nią związane. 

Ponieważ Tw�j komfort i bezpiecze�stwo są dla nas 

bardzo ważne, wprowadzili�my pakiet zawierający 

ubezpieczenie instalacji w cenie.

Kto może ubezpieczy� instalację fotowoltaiczną? 

PRZEDSIĘBIORCY KLIENCI INDYWIDUALNI ROLNICY

?



Ubezpieczenie straty w wyniku niższego poziomu produkcji 
energii elektrycznej niż zakładany

Je�li produkcja energii będzie niższa niż zakładana w umowie, to zostanie 

Ci wypłacona r�żnica pomiędzy zakładaną a rzeczywistą produkcją energii.

Przykład dla instalacji o mocy 5 kWp. Powodem straty jest gorsze nasłonecznienie w ciągu całego miesiąca.
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*Cena jednostkowa 1 kWh jest wskazana na polisie i może r�żni� się od przyjętej na potrzeby niniejszego przykładu.
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Ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej 
w wyniku zdarzenia losowego

Je�li doszło do uszkodzenia Twojej instalacji w wyniku zdarzenia losowego 

to zostanie Ci wypłacona rekompensata za prąd, kt�ry nie został wyprodukowany 

podczas przerwy w działaniu Twojej przydomowej elektrowni słonecznej. 

Przykład dla instalacji o mocy 5 kWp. W lipcu grad uszkodził 12 z 16 paneli fotowoltaicznych. 

Ich wymiana i przywr�cenie produkcji energii na prawidłowym poziomie trwała 21 dni.
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*Cena jednostkowa 1 kWh jest wskazana na polisie i może r�żni� się od przyjętej na potrzeby niniejszego przykładu.
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Ubezpieczenie od utraty i uszkodze� All RiskI

U B E Z P I E C Z E N I E N A F O T OWO L TA I K Ę Z AW I E R A :

uszkodzenie

istalacji 

przez grad

kradzież czę�ci

instalacji

uszkodzenie

instalacji po rzucie

kamieniem lub butelką

przegryzieniem

okablowania

przez gryzonie

ogniem powodzią

+ uderzenia pioruna, naporu �niegu lub lodu, upadkiem drzewa lub budynku, eksplozji, trzęsienia ziemi, osuwania 

i zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponadd�więkowego, dymu i sadzy, stanowiących następstwa 

szk�d wodociągowych

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane zdarzeniem losowym 
polegające na fizycznym uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie Twojej instalacji 
lub jej elementów, m.in. gdy:

odbudowa naprawa wymiana ponowny zakup 

element�w instalacji

odbudowę naprawę wymianę ponowny zakup 

element�w instalacji

www.stiloenergy.pl

Tre�ci zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty 
w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczeg�łowe warunki ubezpieczenia, 
w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialno�ci z nimi związane, jak r�wnież informacje na temat zasad działania 
poszczeg�lnych produkt�w i koszt�w z nimi związanych okre�lone są w obowiązujących dla danego produktu Og�lnych 
Warunkach Ubezpieczenia „Concordia, z my�lą o odnawialnych �r�dłach energii”, przekazywanych każdorazowo 
klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie internetowej www.concordiaubezpieczenia.pl 
w zakładce Strefa Klienta oraz u poszczeg�lnych dystrybutor�w lub w siedzibie Concordii Polska T.U. S.A. 
przy ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Pozna�. Concordia Polska T.U. S.A. z siedzibą w Poznaniu jest czę�cią 
Grupy Generali. STILO ENERGY jest Agentem ubezpieczeniowym firmy Concordia Polska Towarzystwo Ubezpiecze� 
Sp�łka Akcyjna.
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grad uszkodził instalację – zapłacimy za zniszczenia i prąd, kt�ry nie został wyprodukowany

kto� ukradł czę�� instalacji

kto� uszkodził twoją instalację, np. rzucając w nią kamieniami 

dzikie zwierzęta, np. kuny, przegryzły kable

Grad uszkodzi

Twoją instalację

Kto� dokona 

jej kradzieży

Kto� uszkodzi instalację 

np. rzucając kamieniem

Dzikie zwierzęta np. kuna, 

przegryzie jej kable
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