Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
tel. 22 469 69 69
www.gothaer.pl

ANEKS NR 1
do Ogólnych warunków ubezpieczenia elektrowni fotowoltaicznych
zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 712013 z dnia 11 września 2013 roku.

§1
W Ogólnych warunkach ubezpieczenia elektrowni fotowoltaicznych wprowadza się następujące zmiany:
1) Na początku OWU, przed § 1 dopisuje się tabelę:
„Informacja o istotnych postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia,
o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rodzaj
informacji
Przesłanki,
których zaistnienie zobowiązuje
Gothaer TU S.A.
do wypłaty
odszkodowania

Numer jednostki redakcyjnej OWU
§ 2; § 3 ust 1, 3 i 4; § 4; § 6 ust 3;
§ 7 ust 1 pkt 2-3); § 9 ust 1; § 15 ust. 4;
§ 22 ust.1-3,
Załącznik do OWU Elektrowni Fotowoltaicznych
Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia elektro-wni fotowoltaicznych - o ile mają zastosowanie
w umowie ubezpieczenia
Klauzula fotowoltaiczna 1: Włączenie ryzyka strajków, lokautów, zamieszek i niepokojów społecznych – ust 1
Klauzula fotowoltaiczna 2: Włączenie ryzyka
terroru – ust. 1
Klauzula fotowoltaiczna 3: Włączenie ryzyk montażowych
Klauzula fotowoltaiczna 4: Dodatkowe limity odpowiedzialności Gothaer TU S.A.
Klauzula fotowoltaiczna 5: Dodatkowe koszty związane z postępem technologicznym
Klauzula fotowoltaiczna 6: Okres odszkodowawczy
w następstwie uszkodzenia budynku
Klauzula fotowoltaiczna 7: Automatyczne pokrycie
– ust 1

Ograniczenia
oraz wyłączenia
odpowiedzialności
Gothaer TU S.A.
uprawniające do
odmowy wypłaty
odszkodowania i
innych świadczeń
lub ich obniżenia

§ 2; § 3 ust. 5; § 4 ust. 5; § 6 ust 4; §7 ust. 1 pkt 1)
oraz ust 2-4; § 8; § 9 ust 2-3; § 13 ust. 1, 2, 5; § 14;
§15 ust.6; § 17 ust. 5 i 6; § 20 ust 3 i 5; §21 ust 3-4.
Załącznik do OWU Elektrowni Fotowoltaicznych
Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia elektrowni
fotowoltaicznych
- o ile mają zastosowanie w umowie ubezpieczenia
Klauzula fotowoltaiczna 1: Włączenie ryzyka strajków, lokautów, zamieszek i niepokojów społecznych – ust 2,-5
Klauzula fotowoltaiczna 2: Włączenie ryzyka
terroru – ust. 2 i 3
Klauzula fotowoltaiczna 3: Włączenie ryzyk montażowych – pkt 3)
Klauzula fotowoltaiczna 4: Dodatkowe limity odpowiedzialności Gothaer TU S.A. pkt 1)-6)
Klauzula fotowoltaiczna 5: Dodatkowe koszty
związane z postępem technologicznym
Klauzula fotowoltaiczna 7: Automatyczne pokrycie
– ust 2

2) w § 8 Wyłączenia odpowiedzialności Gothaer TU S.A. dopisuje się ust. 3 w brzmieniu:
„Gothaer TU S.A. stosuje wyłączenie albo ograniczenie swojej odpowiedzialności, jeżeli pomiędzy wypadkiem
ubezpieczeniowym lub szkodą a okolicznością wskazaną w postanowieniach dotyczących danego wyłączenia albo ograniczenia odpowiedzialności istnieje adekwatny związek przyczynowo - skutkowy, tj. gdy wypadek
ubezpieczeniowy lub szkoda są typowym, normalnym następstwem wspomnianej okoliczności.”
3) w § 15 Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy
a) ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo
odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a jeżeli jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Gothaer TU S.A. nie poinformował
Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, to termin 30 dni biegnie od dnia,
w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Gothaer TU S.A. udzielało ochrony
ubezpieczeniowej”
b) po ust. 5 dopisuje się nowy ust. 6 w poniższym brzmieniu:
„Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności mogą być podwyższone lub obniżone na pisemny wniosek
Ubezpieczającego pod warunkiem uzyskania zgody Gothaer TU S.A. Podwyższenie sumy ubezpieczenia lub
limitów odpowiedzialności może powodować wzrost składki za ubezpieczenie proporcjonalnie do kwoty wzrostu i okresu ubezpieczenia. W takim przypadku Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacenia dodatkowej
składki w terminie wyznaczonym przez Gothaer TU S.A. w dokumencie ubezpieczenia.”
c) Dotychczasowe ust 6 i 7 przyjmują kolejno numerację 7 i 8.
d) dopisuje się nowy ust. 9 w brzmieniu:
„W przypadku umowy grupowej, w trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo wystąpić
z ubezpieczenia, składając w Gothaer TU S.A. pisemne oświadczenie. Wystąpienie ma skutek w dniu następnym po złożeniu oświadczenia, chyba że osoba występująca z umowy ubezpieczenia ustaliła z Gothaer TU S.A.
inaczej.”
4) w § 21 Obowiązki ubezpieczającego po zajściu wypadku w ust 1 pkt 3 na końcu akapitu dopisuje się:
„Zawiadomienie o zajściu wypadku ubezpieczeniowego może zgłosić również spadkobierca Ubezpieczonego.
W tym przypadku spadkobierca jest traktowany jako uprawniony z umowy ubezpieczenia.”
5) § 25 Reklamacje i spory otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1. „Reklamację w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia może zgłosić Ubezpieczający,
Ubezpieczony lub Uprawniony z tej umowy.
2.	Reklamację można złożyć:
1) w formie pisemnej – na adres wybranej jednostki Gothaer TU S.A. lub osobiście;
2) w formie elektronicznej (e-mail: reklamacje@gothaer.pl, formularz na stronie internetowej Gothaer TU S.A.);
3) ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie).
3.	Reklamacja powinna zawierać:
1) imię, nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu kontaktowego zgłaszającego reklamację;
2) numer zgłoszenia szkody lub numer polisy;
3) przedmiot reklamacji;
4) uzasadnienie reklamacji, z podaniem ewentualnych dowodów.
4.	Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli
z uwagi na szczególne skomplikowanie sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, termin ten zostaje wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostaje poinformowany o:
1) przyczynie opóźnienia;
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
5.	O sposobie rozpatrzenia reklamacji Gothaer TU S.A. powiadamia zgłaszającego reklamację w postaci papierowej
lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym udzielenie przez Gothaer TU S.A. odpowiedzi na
reklamację pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie na wniosek Klienta.
6.	Zgłaszający reklamację może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy.
7.	Spór może zostać rozstrzygnięty przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Finansowym albo Sąd Polubowny przy
Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie wskazanym w regulaminach tych Sądów.

8.	Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego
z umowy ubezpieczenia albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub
spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
9. Gothaer TU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.”

§2
Niniejszy Aneks nr 1 został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 182/15 z dnia 22
grudnia 2015 r.
§3
Niniejszy Aneks nr 1 ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 1 stycznia 2016 r.

