
‚3 az egyben‘ biztosítási kötvény a 
WINAICO-tól

 
A teljes körü biztosítás fedezi az anyagi kárból, 
a szolgáltatás fennakadásából és a lecsökkent 

hozamból fakadó veszteségeket. 

Partnereink segítik az önök védelmét 

ERGO Biztosító Társaság 

Az ERGO Európa egyik legnagyobb biztosítási csoportja, 19 milliárd 

eurós díjbevétellel. Az ERGO több mint 30 országban képviselteti 

magát, föként Európára és Ázsiára fókuszálva. ERGO Európa vezetö 

egészségügyi és jogi védelmet biztosító társasága. 

Hazai piacán, Németországban, az ERGO minden biztosítási  

ágazatban a piacvezetök között van. Az ERGO tagja a Munich Re 

csoportnak, a világ egyik vezetö viszontbiztosítási és kockázatkezelö 

vállalkozásának. 

 

Willis Group Holdings RT.

A Willis Group Holding RT. a világ egyik vezetö biztosítási 

alkusza, kereskedelmi, állami, és intézményi partnereinek nyújt  

egyebek között technikai biztosítást, viszontbiztosítást,  

kockázatkezelést és személyi biztosítási szolgáltatásokat. A vállalat 

több mint 400 kirendeltséget üzemeltett közel 120 országban, 17 000 

fös személyzettel szolgálva ki ügyfeleit a világ szinte minden sarkában. 

Egyedülálló biztosítási fedezet 

A WINAICO fotovoltaikus napelem megvásárlása tartalmaz egy 

ingyenes, két évre szóló biztosítást, a teljes rendszerre. Ez a  

biztosítási kötvény kiterjed az elsö két évben minden anyagi kárra, 

szolgáltatás megszakadására és a hozam lehetséges csökkenésére. 

Rendelkezésére áll továbbá egy nyolc éves meghosszabbítási  

opció, mellyel a rendszer összesen 10 évre történö biztosítására 

van lehetöség. 

 

Szembetűnő előnyök 

A fedezet hatálya A biztosítási kötvény kiterjed minden,  
kereskedelmi vállalkozás céljából 
(villamosenergia-hálózatba történő vis-
szatáplálás) helyhez kötötten telepített 
fotovoltaikus erőműre és annak minden 
elemére. 

’három az egyben’ 
kötvény 

Teljes-körű kockázati biztosítás, 
lecsökkent hozammal szembeni 
biztosítás, szolgáltatás megszaka-
dásával szembeni biztosítás. 

Bizonyítási 
kötelezettség 

Fordított bizonyítási kötelezettség,  
vagyis a biztosítónak kell bizonyíta-
nia, hogy a követelés nem indokolt.

Elszámolás A kárrendezés közvetlenül a  
végfelhasználóval és a telepítővel, 
nem pedig a gyártóval történik. 

Áthelyezés Lehetőség van a biztosítási kötvény 
befektetőhöz, vagy finanszírozó 
bankhoz való áthelyezésére. 

Javítás/felújítás A helyreállítási költségek fedeznek 
minden komponenst, beleértve 
bármilyen telepítési költséget. 

Lemondás Kárigény benyújtása esetén a bizto-
sító nem bonthatja fel a szerződést. 

A WINAICO védjegy tulajdonosa a Win Win Precision Technology Co., Ltd.

WINAICO Deutschland GmbH  ·  Industriestraße 68  ·  97993 Creglingen 
Phone +49 7933 / 700 300  ·  Fax +49 7933 / 700 3010   

www.winaico.com



Fedezet tárgya 

A WINAICO fotovoltaikus moduljai kiváló minöséget, innovatív  

tervezést, hosszú élettartamot és magas szintü biztonságot 

képviselnek. Az anyagi kár, szolgáltatás megszakadása és a  

hozam lehetséges csökkenése által okozott veszteség elleni 

védelem gyanánt, a WINAICO fotovoltaikus modellek vásárlóinak 

egy minden részletre kiterjedö biztosítást ajánlunk, amely lefedi a 

teljes napelem-parkot. 

Mit lehet biztosítani? 

+ Új, a WINAICO Deutschland GmbH által gyártott  

  fotovoltaikus napelemes berendezéseket,  

  maximum 10 millió eurós értékig. 

A biztosítási kötvény kiterjed minden, kereskedelmi vállalkozás 

céljából (villamosenergia-hálózatba történö visszatáplálás) helyhez 

kötötten telepített fotovoltaikus erömüre és annak minden elemére.  

Ez magába foglalja a kétirányú villanyórákat, DC és AC kábeleket, 

az alépítményt, a napelemeket, invertereket, és irányítástechnikai 

elemeket.

 

További részletekért olvassa el az adott biztosítási kötvényt. 

A PV rendszer üzembe helyezése utáni biztosítás aktiválásához 

kérjük regisztráljon a Willis online portálján. További információk a 

www.winaico.com weboldalon.

Fedezet hatálya 

1. Teljes körü kockázati biztosítás  

A biztosítás fedez minden elöre nem látott, a biztosított eszközök 

sérüléséböl vagy megsemmisüléséböl fakadó veszteséget. 

Pontosabban a biztosítás védelmet nyújt az alábbiak ellen: 

+ Tüz, villámcsapás robbanás parázslás, csillogás perzselés  

 vagy izzás okozta hö károk, valamint összeroppanás 
 

+  Természeti események, úgy, mint viharok, villámlás, jégesö, 

 hó terhelés, fagy 

+  Elektromos rövidzárlat, túlfeszültség, indukció  
 
 
+  Víz, nyirkosság, árvíz 

+  Rablás, betörés, szabotázs, vandalizmus 

+  Kezelöi vezérlési hiba, véletlen sérülés, gondatlanság 

+  Anyagi, tervezési és kivitelezési hibák 

+  Vis maior 

+  Állati harapás (pl. nyest) 

2. A szolgáltatás megszakadása elleni vizsgálat 

Az elektromos hálózatba való betáplálásból eredö bevétel 

kiesése akkor is megtérítésre kerül, amennyiben a fotovol-

taikus erömü technikai müködöképességét sérülés vagy 

veszteség szakítja meg, vagy rontja. 

 

3. Hozamcsökkenéssel szembeni biztosítás  

Amennyiben a fotovoltaikus üzem éves hozama elmarad az 

(minösített hozam értékelés alapján meghatározott) elöre-

jelzéstöl több, mint 10 %-al, a biztosító megtéríti a hiányt. 

Az egyes napelem parkok hozamcsökkenésének okai lehetnek:

+  Globális besugárzás kevesebb, mint az elöre jelzett  

  (szakértöi értékelés) 

+  Üzemi hibák (tárgyi hibák)  

+  Az üzemnek vagy annak alkatrészeinek szokatlan  

  elhasználódása vagy szennyezödése 

+  Modulok és elektronikus komponensek (inverterek) 

  belsö meghibásodása

+  Közüzemi hálózatról való lekapcsolás 


