Αγαπητοί κύριοι,
Η allsafe σε συνεργασία με την Eurolife ERB, κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην
ασφάλιση Φωτοβολταϊκών συστημάτων, θυγατρική του ομίλου FAIRFAX, είμαστε στην
ευχάριστη θέση να σας παραθέσουμε προσφορά για την ομαδική ασφάλιση των
Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων των μελών σας.
Η προσφορά ισχύει μόνο για τα ενεργά μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ
Καλύψεις:



















Πυρκαγιά ( & από δάσος) – ζημιές από καπνό
Κεραυνός
Έκρηξη
Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς ή έκρηξης
Απεργίες, Στάσεις, Πολιτικές Ταραχές
Τρομοκρατικές ενέργειες
Κακόβουλες ενέργειες τρίτων (συμπεριλαμβάνεται και ο βανδαλισμός)
Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα
Ζημιές από χιόνι, χαλάζι, παγετό
Σεισμός
Ζημιές από βραχυκύκλωμα (έως 20% του κεφαλαίου)
Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως ή / και αναρριχήσεως
Πτώση αεροσκάφους
Πρόσκρουση οχήματος
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
Έξοδα αμοιβές αρχιτεκτόνων κλπ
Απώλεια εσόδων (600€/μήνα με max διάρκεια 6 μήνες)
Αξία αντικατάστασης (αξία καινουργούς)

Τα επί μέρους όρια ευθύνης συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και δεν το
προσαυξάνουν.
Απαλλαγές
Υλικές Ζημίες
Φυσικά / καιρικά φαινόμενα
: 10% του ποσού της ζημίας με min 300€
Κλοπή διαρρήξεως
: 10% του ποσού της ζημίας με min 300€
Σεισμός, καθίζηση, κατολίσθηση
: 2% του ποσού της ζημίας με min 1.000€
Λοιπές αιτίες
: 300€ ανά ζημιά
Απώλεια κερδών
Σεισμός & φυσικά / καιρικά φαινόμενα
: 10 ημέρες
Λοιπές αιτίες
: 5 ημέρες
Δηλαδή αποζημιώνονται ζημιές από 300€ και πάνω (ή 1000€ σε περίπτωση σεισμού,
καθίζησης, κατολίσθησης ).
Επί του συνολικού κόστους επισκευής, η ασφαλιστική δεν πληρώνει 10% (ή 2% σε
περίπτωση σεισμού κλπ). Για παράδειγμα σε περίπτωση ζημιάς από θύελλα όπου η
αντικατάσταση των πάνελ κοστίζει 500€, η Eurolife θα καταβάλλει 450€.
Στην απώλεια κερδών η Eurolife δεν πληρώνει τις πρώτες 10 ή 5 ημέρες ενώ έπειτα
καταβάλλει έως 600€/μήνα και για διάστημα ως έξι μήνες.

Ετήσιο μικτό κόστος
1,90€ ανά 1000€ ασφαλιζόμενου κεφαλαίου χωρίς σεισμό
2,50€ ανά 1000€ ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με κάλυψη σεισμού
Πχ φ/β αξίας 7.400€ και απώλεια εσόδων μήνες 6x600€=3600€, δηλαδή συνολικό
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 11.000€, χωρίς κάλυψη σεισμού και μέχρι έξι μήνες κάλυψη στην
απώλεια εσόδων το ασφάλιστρο είναι 11x1,9€=20,9€.
Αντίστοιχα, φ/β αξίας 10.200€ και απώλεια εσόδων μήνες 3x600€=1800€, δηλαδή συνολικό
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 12.000€, με κάλυψη σεισμού και μέχρι τρεις μήνες κάλυψη στην
απώλεια εσόδων το ασφάλιστρο είναι 12x2,50€=30€.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η εγκατάσταση έχει τοποθετηθεί από έμπειρο τεχνικό βάσει μελέτης από αδειούχο
μελετητή και υπό την επίβλεψη μηχανικού σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τη χρήση
πιστοποιημένων υλικών.
Το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο δεν ξεπερνά τις 50.000€

