
 

Ubezpieczenie elektrowni wiatrowych

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Polska
zezwolenie Ministra Finansów z 31 stycznia 1990, DMU-006-5-90    
Produkt: Ubezpieczenie elektrowni wiatrowych

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz informacje dotyczące umowy są podane w innych dokumentach.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Produkt obejmuje ubezpieczenia z grupy 9 i 16 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

√ Przedmiotem ubezpieczenia jest:
• elektrownia wiatrowa (homologowane i certyfikowane turbiny wiatro-

we) wraz z fundamentami, transformatorami i stacjami transformato-
rowymi. Ochrona obejmuje szkody rzeczowe wynikające z uszkodzenia 
lub zniszczenia elektrowni wskutek nienazwanych zdarzeń losowych,  
z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych;

• przychód, jaki Ubezpieczony osiągnąłby z tytułu sprzedaży energii 
elektrycznej, wytworzonej przez elektrownię ubezpieczoną od uszko-
dzeń, nieuzyskany z powodu przestoju elektrowni wskutek jej uszko-
dzenia, zniszczenia lub zakłócenia jej działalności.

√ Ubezpieczenie może uwzględniać, zgodnie z ustaleniami stron, dodatkowe 
rozszerzenia zakresu ochrony – np. włączenie utraty przychodu, za którą 
odpowiedzialność ponosi strona trzecia.

√ Suma ubezpieczenia jest ustalana przez Ubezpieczającego odrębnie dla 
każdego z ubezpieczeń wchodzących w skład produktu i stanowi górną 
granicę odpowiedzialności Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group 

√ Suma ubezpieczenia odpowiada, odpowiednio, wartości odtwo-
rzeniowej (nowej) ubezpieczonego mienia oraz wartości przy-
chodu, który Ubezpieczony osiągnąłby w maksymalnym okre-
sie odszkodowawczym (ustalanym przez Ubezpieczającego), gdyby 
szkoda nie zaistniała. Maksymalny okres odszkodowawczy to ustalony 
przez Ubezpieczającego i rozpoczynający się w dniu powstania szko-
dy maksymalny okres, w którym Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group  
może ponosić odpowiedzialność za ujemne skutki, jakie szkoda ta wy-
wierać będzie na wyniki finansowe działalności elektrowni wiatrowej.  
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 
6 miesięcy.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

X Produkt nie obejmuje ubezpieczeń obowiązkowych.
X Ubezpieczeniem nie są objęte prototypy, wszelkie narzędzia, wymienne 

nośniki danych, materiały eksploatacyjne, elementy i materiały, które ze 
względu na przeznaczenie i warunki pracy szybko zużywają się lub podle-
gają okresowej wymianie - chyba że ich zniszczenie stanowi część szkody  
w pozostałym ubezpieczonym mieniu.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

! Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. szkód:
• wynikłych z winy umyślnej Ubezpieczonego lub osób, z którymi pozo-

staje on we wspólnym gospodarstwie domowym;
• spowodowanych wadami lub usterkami sprzed zawarcia umowy ubez-

pieczenia, znanymi Ubezpieczonemu;
• będących efektem naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów 

ubezpieczenia w związku z ich normalnym użytkowaniem, a także spo-
wodowanych przez korozję, kawitację, oksydację lub powolne i syste-
matyczne oddziaływanie warunków atmosferycznych;

• za które, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, odpowie-
dzialne są osoby trzecie: dostawcy (producenci lub sprzedawcy), wyko-
nawcy, serwisanci, spedytorzy lub przewoźnicy.

! Ubezpieczenie przerw w działalności nie obejmuje m.in. strat:
• wynikłych z przerw w funkcjonowaniu ubezpieczonej elektrowni wiatro-

wej, spowodowanych szkodą materialną w elektrowni nieobjętą ochro-
ną ubezpieczeniową;

• zaistniałych wyłącznie wskutek zniszczenia albo uszkodzenia materia-
łów pomocniczych lub eksploatacyjnych;

• zaistniałych, gdy w razie szkody całkowitej ubezpieczone mienie nie 
zostało odtworzone;

• zaistniałych, gdy przerwa w działaniu elektrowni była wynikiem użytko-
wania uszkodzonych urządzeń;

• zaistniałych, gdy za utratę przychodu odpowiedzialność ponosi strona 
trzecia, np. na podstawie umowy sprzedaży lub umowy serwisowej;

• polegających na zapłacie kar umownych.
! Odpowiedzialność Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group ulega ograni-

czeniu m.in. według następujących zasad:
• w razie niedoubezpieczenia, odszkodowanie zmniejsza się proporcjo-

nalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia;
• wartość szkody jest pomniejszana o, odpowiednio, franszyzę redukcyj-

ną lub franszyzę czasową ustaloną w umowie ubezpieczenia;
• w przypadku uszkodzeń turbin z łopatami wirnika bez zabezpieczeń 

odgromowych lub z niesprawnymi zabezpieczeniami odgromowymi:
- potrąca się 25% wartości szkody, ale nie mniej niż 20 000 zł na 

każdą szkodę spowodowaną przez uderzenie pioruna;
- wartość straty pomniejsza się o kwotę obliczoną przez pomnożenie 

średniej dziennej wartości utraty przychodu w okresie odszkodo-
wawczym przez 14 dni, chyba że ustalono inną liczbę dni, oraz do-
datkowo o 25% kwoty wyliczonej jako utrata przychodu.

! Pozostałe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są określone  
w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

√ Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

• Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia składki ubezpieczeniowej.
• Ubezpieczający i Ubezpieczony mają m.in. następujące obowiązki:

• przed zawarciem umowy ubezpieczenia: 
- udzielić zgodnie z prawdą odpowiedzi na zadane przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Grouppytania;

• po zawarciu umowy ubezpieczenia:
- zawiadomić Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group o zmianach okoliczności, o które Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group zapytywało przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia;
- posiadać ważną przez cały okres ubezpieczenia umowę serwisową, zgodnie z którą przegląd powinien być przeprowadzony co najmniej raz na sześć miesięcy;
- przestrzegać regulacji mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności: przepisów prawa budowlanego, przepisów dotyczących ochrony przeciw-

pożarowej, normalizacji, certyfikacji, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi urządzeniami, zaleceń produ-
centa w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu użytkowania ubezpieczonych urządzeń, a także podejmować stosowne działania zapobiegawcze oraz 
wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia lub powiększenia się szkody;

- poinformować Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group bez wezwania o zawarciu z innym ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia dotyczącej tego samego przed-
miotu w tym samym czasie i od tego samego ryzyka;

- przechowywać dokumentację finansową, w szczególności zgodnie z ustawą o rachunkowości, oraz, na wniosek Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, umożliwić 
przedstawicielom Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group wgląd do dokumentów finansowych;



• w razie zgłoszenia roszczenia:
- użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
- niezwłocznie powiadomić Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group o zajściu zdarzenia lub powstaniu szkody i udzielić przedstawicielom Wiener TU S.A. Vienna In-

surance Group wszelkich wyjaśnień (z podaniem przyczyny, przedmiotu i zakresu szkody, okoliczności powstania oraz szacunkowej jej wartości);
- niezwłocznie powiadomić straż pożarną, policję lub inne służby, jeżeli okoliczności lub rodzaj szkody wymagają obecności tych służb w miejscu jej powstania;
- nie dokonywać zmian w miejscu szkody, w tym zachować uszkodzone mienie i udostępnić je przedstawicielowi Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group w celu prze-

prowadzenia oględzin.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być płatna jednorazowo albo w ratach. Wysokość składki i terminy jej zapłaty Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group określa w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

• Ochrona rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następ-
nego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

• Ochrona kończy się:
• z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa została zawarta;
• z chwilą przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nowego właściciela;
• z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
• z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy;
• z chwilą doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;
• z upływem ostatniego dnia dodatkowego terminu na opłacenie raty składki wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty.

Jak rozwiązać umowę?

• Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, na pisemny wniosek Ubezpieczającego.
• Oświadczenie Ubezpieczającego dotyczące rozwiązania umowy powinno być sporządzone na piśmie i dostarczone Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group za potwierdzeniem 

odbioru lub przesłane listem poleconym.


