De perfecte bescherming

3 in 1 Insurance
Onmiddellijke verzekeringsdekking voor uw
complete fotovoltaïsche installatie
1. Electronics insurance

a All-risk verzekering
a Dekt reparatie- en/of vervangingskosten als gevolg van schade
a Dekt ook schade van diverse bijkomende kosten
2. Verzekering tegen opbrengstderving

a Vergoedt misgelopen terugleververgoedingen en/of bij eigen

verbruik tevens kosten voor het gebruik van stroom van derden

a Vergoedt kosten voor schadebeperking
3. Verzekering tegen verminderde opbrengst

a Vergoedt niet behaalde opbrengst tijdens schade periodes
a Van toepassing zodra de opbrengst 10% of meer afwijkt van de
jaarprognose

Online afsluiten voor de
klant in slechts 3 minuten
PRIJSBEREKENING
Na invoer van 3 waarden
ONLINE OFFERTE
Na vermelding van naam en adres
ONLINE CONTRACT
Na online betaling via PayPal
creditcard of factuur

UW VOORDELEN
a Verzekeringsvoordelen boven de marktstandaard
a Eenmalig afsluiten - effectieve dekking gedurende 10 jaar, vereist
geen risicobeoordeling door de verzekeraar
a Eenmalige totaalpremie vanaf 450 euro excl. btw
a Eenvoudige online-schademelding & snelle afhandeling van
schadeclaims

Voor meer informatie bezoek onze website:
https://pv-insurance.digital-solutions.business
Kies de volgende code bij het afsluiten van de verzekering:
ZOWINNL001

In samenwerking met

Uw betrouwbare partner

Zonnepanelenverzekering
Productinformatieblad verzekeringen

Onderneming: Basler Sachversicherungs-AG, Bad Homburg
Dit informatieblad biedt een beknopt overzicht. Het informatieblad is daarom niet volledig. De volledige informatie vindt u
in de documenten van de overeenkomst (aanvraag verzekering, verzekeringsbewijs en verzekeringsvoorwaarden). Lees
alle documenten door zodat u volledig bent geïnformeerd.

Om wat voor verzekering gaat het?

Wij bieden u een zonnepanelenverzekering aan. Deze beschermt u tegen financiële risico‘s in verband met verzekerde
schade aan uw zonnepanelensysteem.

Wat is verzekerd?
Verzekerde zaken

Alle onderdelen van het verzekerde zonnepanelensysteemzijn
verzekerd, met name:

aTechnische onderdelen van het systeem, zoals

modules, collectoren, omvormers, schakel-, regel- en
bewakingsonderdelen, energieopslag;
aBeveiligings- en bewakingsvoorzieningen alsmede mobiele
periferie- en bewakingscomponenten;
aLeidingen en leidingnetwerken, ondergrondse kabels en
voorzieningen voor kabelgeleiding;
aMontagesystemen en rechtopstaande onderdelen,
verbindings- enbevestigingsmaterialen, funderingen en overige
opstallen op de verzekerde locatie die voor de exploitatie van
het verzekerde zonnepanelensysteem voorhanden zijn;
aInfrastructuurvoorzieningen, trafo‘s, trafobehuizingen,
overdrachtsstations alsmede externe bekabeling, beginnend
met de grenslocatie van de stroominjectie (uitgangsklem van
het overdrachtsstation) en eindigend met de ingangslocatie
van de energiecentrale (ingangsklem), voor zover de
verzekeringnemer hiervoor het risico draagt;
aLaadstations voor elektrische voertuigen incl. periferie

Verzekerde risico‘s

Verzekerd is de niet-voorziene verwoesting of
beschadiging van het verzekerde systeem, met name als gevolg
van:

abedieningsfouten, onhandigheid of nalatigheid, opzet van

derden, sabotage of vandalisme;
akortsluiting, stroompieken, spanningspieken of inductie;
aBrand, blikseminslag, explosie, botsing met of neerstorten
van een vliegtuig, de onderdelen of lading hiervan, alsmede
smeulen, glimmen, verschroeien, gloeien of imploderen
(inclusief de schade als gevolg van blussen, slopen, uitruimen
of kwijtraken als gevolg van een van deze gebeurtenissen);
aStorm, hagel, sneeuw, ijs of vorst;
aAardbeving;
aWater, vocht, overstroming;
aconstructie-, materiaal- of uitvoeringsfouten;
aMaatschappelijke onrust, plundering, staking, uitsluiting;
aDierenbeten;
alsmede ontvreemding van de verzekerde zaken, met name
door inbraak gepaard met diefstal, diefstal, roof of plundering.

Product of

Verzekerde kosten

De verzekeringsdekking omvat bijvoorbeeld ook de volgende
kosten:
akosten voor het opruimen van verzekerde zaken en voor het
opruimen en Afvoeren van resten van verzekerde zaken na een
verzekerd schadegeval (opruimkosten);
aKosten die moeten worden gemaakt omdat voor reparatie
of vervanging van verzekerde zaken andere zaken moeten
worden verplaatst, gewijzigd of beschermd (verplaatsings- en
beschermingskosten).
akosten voor schadegerelateerde werkzaamheden aan daken
en gevels alsmede demontage- en hermontagekosten als
gevolg van schade aan gebouwen tot maximaal 25.000 euro

Hoe hoog is het verzekerde bedrag?

aHet verzekerde bedrag is het overeengekomen bedrag dat

overeenkomt met de verzekeringswaarde. Als dat niet het
geval is, kan dit nadelige gevolgen hebben bij de berekening
van de schadevergoeding.

Wat is niet verzekerd?
Wij kunnen niet alle risico‘s dekken omdat anders de premie te
hoog zou worden. Daarom worden bepaalde zaken, risico‘s en
schades niet gedekt, zoals bijvoorbeeld schade:
r 
als gevolg van opzet van de verzekeringnemer of diens
vertegenwoordigers;
r a
ls gevolg van oorlogshandelingen van welke aard dan ook;
r a
ls gevolg van kernenergie;
r a
ls gevolg van terreur;
r 
als gevolg van normale of bedrijfsspecifieke voortijdige slijtage
of ouderdom; gevolgschade aan overige vervangende units
wordt echter wel vergoed;

Gelden er beperkingen voor de dekking?
! 
Voor interne schade bedraagt de maximale vergoeding
10.000 euro.
! Het eigen risico bedraagt 250 euro.
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