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Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών 
συστημάτων 

 

Έγγραφο πληροφοριών για το 
ασφαλιστικό προϊόν 
Εταιρία: Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. Προϊόν: All Photovoltaic 

Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε άλλα έγγραφα 

 
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 

Προγράμματα ασφάλισης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε στέγες κατοικιών  ή σε αγροτεμάχια και οικόπεδα. 

 Τι ασφαλίζεται; 
ΠΑΚΕΤΟ Α: Αφορά Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις σε 
στέγες κατοικιών ή σε αγροτεμάχια και/ή οικόπεδα, με 
συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο μέχρι €100.000  
ΠΑΚΕΤΟ Β: Αφορά Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις σε 
αγροτεμάχια και/ή οικόπεδα, με συνολικό Ασφαλιζόμενο 
Κεφάλαιο από € 100.001 μέχρι € 1.000.000 
 
Βασικές καλύψεις 

 Πυρκαγιά 

 Κεραυνός 

 Έκρηξη  

 Πτώση αεροσκαφών 

 Μετάδοση πυρκαγιάς από δάσος  

Συμπληρωματικές καλύψεις 

 Ζημία πυρκαγιάς και/ή έκρηξης λόγω 
Βραχυκυκλώματος μηχανημάτων και Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένου του ιδίου 
μηχανήματος) 

 Ζημία λόγω Βραχυκυκλώματος (συμπεριλαμβανομένου 
του ιδίου βραχυκυκλωθέντος μηχανήματος) λόγω 
υπέρτασης, επαγωγικών ρευμάτων, σε μηχανήματα και 
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

 Πρόσκρουση οχήματος 

 Kαταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα 

 Χιόνι (συμπεριλαμβανόμενου του βάρους χιονιού), 

χαλάζι, παγετός 

 Κλοπή με διάρρηξη και/ή αναρρίχηση και/ή ληστεία, 

ζημίες στον εξοπλισμό  

 Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές 

 Τρομοκρατικές ενέργειες 

 Κακόβουλες ενέργειες τρίτων 

 Αστική Ευθύνη για άμεσες υλικές ζημιές έναντι γειτόνων 

και/ή τρίτων από πυρκαγιά και/ή έκρηξη: έως 10% του 

ασφαλισμένου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών, ανά γεγονός 

και συνολικά το έτος.  

Προαιρετικές καλύψεις 

Σεισμός και/ή πυρκαγιά εκ Σεισμού 

Απώλεια Εσόδων, με μέγιστη περίοδο αποζημίωσης 12 

μήνες. 

Μηχανικές Βλάβες και Απώλεια Εσόδων λόγω 

Μηχανικών Βλαβών 

Γενική Αστική Ευθύνη (όρια ευθύνης της εταιρείας ανά 

ζημιογόνο γεγονός, Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές 

από κοινού: €20.000 ή €80.000 ή €120.000) 

Καλυπτόμενα έξοδα 

 Eκκαθαρίσεως του χώρου της ζημίας έως 5% του 
ασφαλισμένου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών, ανά γεγονός 
και συνολικά το έτος 

 Αμοιβών αρχιτεκτόνων και μηχανικών μέχρι ποσοστού 

5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών, ανά 

γεγονός και συνολικά το έτος 

Οι καλύψεις που ακολουθούν μετά το πράσινο σύμβολο () 

περιλαμβάνονται αυτόματα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό 

 

 Τι δεν ασφαλίζεται; 

 Δεν παρέχεται κάλυψη στους προαιρετικούς 
κινδύνους (καλύψεις) που δεν έχουν επιλεγεί. 
Παρακάτω περιγράφονται οι κυριότερες εξαιρέσεις. 
Δεν καλύπτεται απώλεια ή ζημία:  

 Από βαρειά αμέλεια και/ή δόλο 

 Από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, καθίζηση, 
κατολίσθηση, παλιρροιακά κύματα 

 Από φυσιολογικές φθορές, έλλειψη συντήρησης. 

 Από πολεμικές ενέργειες, είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος, 
είτε όχι. 

 Από βιολογική και/ή χημική και/ή πυρηνική και/ή 
ραδιενεργή μόλυνση. 

 Από διαφυγόντα κέρδη, εισοδήματα, αποθετικές 
ζημιές, λόγω στέρησης της χρήσης ή της κατοχής των 
ασφαλισμένων αντικειμένων. 

 Στις γραμμές και τα δίκτυα διανομής ρεύματος τα 
οποία δεν είναι ιδιοκτησία του ασφαλισμένου 

 Που υπάγεται στην παρεχόμενη από τον 
κατασκευαστή εγγύηση 

 Σε αντικείμενα τρίτων 
Τα παραπάνω δεν ισχύουν εφόσον ζητηθεί και 
συμφωνηθεί διαφορετικά. 

  

 

 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

! Οι προβλεπόμενες απαλλαγές και τα ανώτατα όρια 
Καλύψεων 

! Απαλλαγές: 
ΠΑΚΕΤΟ Α 
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
Σεισμός: 2% επί του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου, κατά 
ζημία 
Νερά, καιρικά φαινόμενα: 10% εκάστης ζημίας με ελάχιστο το 
ποσό των €500 
Κλοπή, ληστεία, ζημίες κλέπτου: 10% εκάστης ζημίας με 
ελάχιστο το ποσό των €500 
Βραχυκύκλωμα: 5 % εκάστης ζημίας με ελάχιστο το ποσό των 
€150 
Για όλους τους λοιπούς κινδύνους: €300 σε κάθε ζημία 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 
Σεισμός, νερά, καιρικά φαινόμενα: 10 ημερολογιακές  ημέρες 
Λοιποί κίνδυνοι: 5 ημερολογιακές ημέρες 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
Ασφαλισμένο κεφάλαιο μέχρι €50.000: 10% εκάστης ζημίας με 
ελάχιστο το ποσό των €150 
Ασφαλισμένο κεφάλαιο από €50.001 μέχρι €100.000: 
10% εκάστης ζημίας με ελάχιστο το ποσό των €.300 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ: Όλοι οι κίνδυνοι, 5 ημερολογιακές  ημέρες 
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σας. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Για κάθε ζημία/απαίτηση €150    
ΠΑΚΕΤΟ Β 
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
Σεισμός: 2% επί του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου, κατά 
ζημία 
Νερά, καιρικά φαινόμενα: 10% εκάστης ζημίας με ελάχιστο το 
ποσό των €1.500 
Κλοπή, ληστεία, ζημίες κλέπτου:10% εκάστης ζημίας με ελάχιστο 
το ποσό των €1.500 
Βραχυκύκλωμα: 5% εκάστης ζημίας με ελάχιστο το ποσό των 
€300 
Για όλους τους λοιπούς κινδύνους: €1.000 σε κάθε ζημία. 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 
Σεισμός, νερά, καιρικά φαινόμενα: 10 ημερολογιακές  ημέρες 
Λοιποί κίνδυνοι: 5 ημερολογιακές  ημέρες 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
10% εκάστης ζημίας με ελάχιστο το ποσό των €600 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 
Όλοι οι κίνδυνοι : 5 ημερολογιακές  ημέρες 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Για κάθε ζημία/απαίτηση €150    

! Η κάλυψη του Σεισμού παρέχεται εφόσον τυχόν 
κτιριακές ή οικοδομικής φύσεως εγκαταστάσεις έχουν 
ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια η οποία 
εκδόθηκε μετά το 1960 και δεν έχουν υποστεί ζημίες 
από προηγούμενο σεισμό μέχρι σήμερα καθώς και ο 
εξοπλισμός έχει σχεδιασθεί και εγκατασταθεί με 
αντισεισμικές προδιαγραφές 

! Τα καλυπτόμενα έξοδα και τα υπο – όρια των 
καλύψεων ισχύουν ανά ζημιογόνο γεγονός και 
συνολικά για όλη την διάρκεια ασφάλισης 

! Επαναφορά του ασφαλισμένου κεφαλαίου μετά την 
επέλευση ζημίας με καταβολή ασφαλίστρων 

! Ρήτρα/Ειδικός Όρος Εξαίρεσης Κάλυψης λόγω 
Κυρώσεων και Περιορισμών 

 

 Που είμαι καλυμμένος; 
 Στην διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει  

 

  Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
 Να δηλώσω τα πραγματικά στοιχεία της προς ασφάλιση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, όπως ζητούνται από την πρόταση 

ασφάλισης. 

 Να δηλώσω εάν η προς ασφάλιση φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ασφαλίζεται σε άλλη/ες ασφαλιστικές εταιρείες. 

 Να ενημερώσω την εταιρεία εάν επέλθει μεταβολή στην ιδιοκτησία της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. 
 Σε περίπτωση ζημίας, να ειδοποιήσω άμεσα τις Αρμόδιες Αρχές (πχ. Αστυνομία, Πυροσβεστική κλπ.) και εντός οκτώ (8) ημερών 

το αργότερο την εταιρεία. 

 Να βρίσκονται σε ισχύ, τα μέτρα προστασίας που ορίζει ο νόμος και οι ισχύουσες διατάξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 

 

 Πότε και πώς πληρώνω; 
Η πληρωμή των ασφαλίστρων πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της περιόδου  ασφάλισης και μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε 
με δόσεις, μέσω των παρακάτω τρόπων πληρωμής: 
Tαχυπληρωμή 
Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας 
Πάγια εντολή  
Μετρητοίς   

 

 Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η περίοδος ασφάλισης είναι ετήσια, με ημερομηνία έναρξης και λήξης που θα  συμφωνήσουμε από κοινού. 
Εφιστούμε την προσοχή σας ότι, η ενεργοποίηση της ασφάλισης ισχύει μετά την εξόφληση των ασφαλίστρων. 

 

 Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
Ασκώντας το Δικαίωμα Υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του συμβολαίου. 
Οποτεδήποτε, με έγγραφη εντολή σας προς την Εταιρεία. Επισημαίνεται ότι σε αυτήν τη περίπτωση θα επιβαρυνθείτε με την 
καταβολή βραχυπρόθεσμων ασφαλίστρων. 

 


