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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ SOLAR PARKS INSURANCE 
 
Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης 

 

Όροι και προϋποθέσεις ασφάλισης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων εγκατεστημένων πάνω σε στέγες κατοικιών (με σκελετό 

από μπετόν αρμέ, τοιχοποιία με τούβλο και οροφή από μπετόν αρμέ) καθώς και σε υπαίθριους περιφραγμένους χώρους εντός 

Ελληνικής Επικράτειας. 
 

• Κατηγορίες Μονάδων 
 1η Κατηγορία 
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως € 150.000 (αθροιστικά για Υλικές Ζημίες ή/ και Απώλεια Κερδών) 

 
2η Κατηγορία 
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο από € 150.001 έως € 2.000.000 (αθροιστικά για Υλικές Ζημίες ή/ και Απώλεια Κερδών) 

 

• Διάρκεια Ασφαλιστικής Κάλυψης 
1 έτος από την ημερομηνία που θα συμφωνηθεί 
 

• Περίοδος αποζημίωσης (Απώλεια Κερδών) 
12 μήνες 

 

• Έκταση Κάλυψης 
Οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη φυσική / υλική απώλεια ή ζημία Ασφαλισμένου Περιουσιακού Στοιχείου ή / και 

επακόλουθη Απώλεια Μικτών Εσόδων (εντός της περιόδου αποζημίωσης που αναγράφεται ανωτέρω) λόγω Διακοπής Παροχής 

ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ, συνεπεία άμεσης υλικής ζημίας, κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων, 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του standard Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Περιουσίας της Interasco ΑΕΓΑ 

 

Συγκεκριμένα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη υλικών ζημιών από τους κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω: 
 

• Πυρκαγιά ( & από δάσος) 

• Άμεση πτώση κεραυνού 

• Ευρεία έκρηξη 

• Πτώση αεροσκάφους (ή / και αντικειμένων που πέφτουν από αυτό) 

• Ζημιές από καπνό 

• Πρόσκρουση οχημάτων (τρίτων) 

• Απεργίες, Στάσεις, Πολιτικές Ταραχές 

• Τρομοκρατικές Ενέργειες 

• Κακόβουλες ενέργειες τρίτων (συμπεριλαμβάνεται και ο βανδαλισμός) 

• Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα 

• Ζημιές από χιόνι, χαλάζι, παγετό, βάρος χιονιού 

• Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως ή / και αναρριχήσεως (& ζημιές από κλοπή) 

• Σεισμός (πυρκαγιά & / ή κλονισμό) 

• Καθίζηση, κατολίσθηση 

• Αστική Ευθύνη, 20% επί  της ασφαλιζόμενης αξίας Υλικών Ζημιών (φωτιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, και από εργασίες 
συντήρησης και επισκευών) 

• Αποκομιδή συντριμμάτων μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της ασφαλιζόμενης αξίας Υλικών Ζημιών 

• Δαπάνες απαραίτητες για έξοδα / αμοιβές Αρχιτεκτόνων κ.λ.π., Επαγγελματιών, έξοδα αδειών μέχρι ποσού που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της ασφαλιζόμενης αξίας Υλικών Ζημιών 

• Δαπάνες απαραίτητες για την ελαχιστοποίηση και περιορισμό της καλυπτόμενης υλικής ζημίας μέχρι ποσού που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του ποσού της ζημίας 

• βραχυκύκλωμα – ιLδια ζημιLα βραχυκυκλωθεLντος (εLως 20% του κεφαλαιLου υλικωL ν ζημιωL ν) αναL  γεγονοL ς και κατ  ́εLτος  

• Αυτόματη ανασύσταση κεφαλαίων κατόπιν υλικών ζημιών με καταβολή αναλογούντος ασφαλίστρου 

• αξία αντικατάστασης (αξία καινουργούς) 
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• Απώλεια κερδών :Απώλεια μικτών εσόδων (εντός της περιόδου αποζημίωσης) λόγω διακοπής παροχής ενέργειας 

(απώλεια κιλοβατώρων) προς το δίκτυο της ΔΕΗ, συνεπεία άμεσης υλικής ζημίας, κατόπιν επέλευσης ενός εκ των 
ανωτέρω καλυπτομένων κινδύνων. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο απωλείας κερδών θα υπολογίζεται ως: ισχύς (kw) χ μέση 

αναμενόμενη παραγόμενη ενέργεια ετησίως (ώρες ) χ τιμή πώλησης kwh. 

 
Τα επιμέρους όρια ευθύνης συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και δεν το προσαυξάνουν. 

 

Απαλλαγές 
 

 
Υλικές Ζημίες 

• Φυσικά / καιρικά φαινόμενα    10% επί του ποσού εκάστης ζημίας με ελάχιστο 
         €450 ανά ζημιογόνο γεγονός 

 

• Κλοπής διαρρήξεως & ζημίες κλέπτη,   10% επί του ποσού εκάστης ζημίας με ελάχιστο 
Κακόβουλη Ενέργεια     €1.000 ανά ζημιογόνο γεγονός 

 

• Σεισμός, καθίζηση, κατολίσθηση            2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου 

                 Υλικών ζημιών ανά ζημιογόνο γεγονός 
 

• Βραχυκύκλωμα     5% επί του ποσού εκάστης ζημιάς με ελάχιστο € 300  
ανά ζημιογόνο γεγονός 

 

• Λοιπές Αιτίες      €300 ανά ζημία 
 

 
Απώλεια Κερδών 
 

• Συνεπεία Σεισμού &  
φυσικών/ καιρικών φαινομένων   5 ημέρες 

 

• Συνεπεία Λοιπών Αιτιών    3 ημέρες 
 

 
Ασφάλιστρα 
 

Κόστος Ασφάλισης (επί τοις χιλίοις) 
(συμπεριλαμβάνεται ΔΣ 20% και Φ.Α.) 

Κατηγορία  1 Κατηγορία 2 

 

• Χωρίς Σεισμό 
 

 

1,40%ο 

 

1,25%ο 

Ελάχιστα Ασφάλιστρα € 100 

   

 

• Με Σεισμό 
 

 

2,13%ο 

 

1,98%ο 

Ελάχιστα Ασφάλιστρα € 100 

 
 
Τα πιο πάνω αναφερόμενα κόστη ισχύουν επί του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών & Απώλειας Κερδών. 
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ/ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

• Η ασφάλιση βασίζεται σε καθαρό ιστορικό ζημιών. 

• Το έδαφος όπου είναι εγκατεστημένα τα κάτοπτρα θα είναι αποψιλωμένο προς αποφυγή του κινδύνου μετάδοσης πυρκαϊάς.  

•  Ύπαρξη οικονομοτεχνικής μελέτης και οικονομικής προσφοράς του εγκαταστάτη 

•  Ύπαρξη σύμβασης μεταξύ ιδιοκτήτη μονάδας και ΔΕΣΜΗΕ/ΔΕΗ.  Η προϋπόθεση αυτή     δεν έχει ισχύ  για φωτοβολταικά 
προς ιδία εκμετάλλευση ή χρήση. 

• Ύπαρξη μέτρων προστασίας έναντι κεραυνού, υπερτάσεων και επαγωγικών ρευμάτων (εσωτερική και εξωτερική) καθώς και 
θεμελιακής γείωσης. Πρέπει να υπάρχει η σχετική μελέτη και εφόσον ζητηθεί να αποστέλλεται στην εταιρία.  

• Τα μέτρα προστασίας να καλύπτουν το σύνολο των εγκαταστάσεων, να συντηρούνται κανονικά, να βρίσκονται σε εμφανή 
και άμεσα προσιτά σημεία των χώρων που προστατεύουν καθώς επίσης και να βρίσκονται πάντα σε κατάσταση άμεσης και 

ταχείας λειτουργίας  

• Σε περίπτωση θερμών εργασιών να γίνεται γραπτή ενημέρωση και αποδοχή του κίνδυνου από την εταιρία και να 
λαμβάνονται όλα τα υποχρεωτικά εκ του νόμου μέτρα προστασίας (πυρ.δια.άρθρο 7) 

• Να υπάρχει εν ισχύ συμβόλαιο συντήρησης με τον εγκαταστάτη. Ο έλεγχος και η συντήρηση των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων να γίνεται ανά 6μηνο και να βεβαιώνεται ενυπόγραφα από τεχνικό και να υπάρχει βιβλίο/δελτίο 
συντήρησης με αναλυτική περιγραφή των εργασιών συντήρησης. 

• Η κάλυψη κλοπής παρέχεται μόνο αν οι προς ασφάλιση χώροι φυλάσσονται και/η περιπολούνται από προσωπικό υπηρεσίας 
φύλαξης ή/και υπάρχει σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με εταιρία φύλαξης και//η αστυνομία και καλύπτει όλους τους 

προς ασφάλιση χώρους ή/και υπάρχει πλήρης και επαρκής περίφραξη ύψους 2μ και επαρκής νυχτερινός φωτισμός. Η 

προϋπόθεση αυτή δεν έχει ισχύ για φωτοβολταικά που έχουν τοποθετηθεί σε ταράτσα κατοικίας. 

• Η κάλυψη θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί και η δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης και είναι 
συνδεδεμένη με το δίκτυο της ΔΕΗ  

• Βάση αποτίμησης:  Υλικές ζημίες: αξία αντικατάστασης / καινουργούς 
Απώλεια κερδών: μέση αναμενόμενη παραγόμενη ενέργεια ετησίως (ώρες) χ τιμή πώλησης kwh 

χ ημέρες διακοπής λειτουργίας / 365 ημέρες. 

• Εξαιρούνται απώλειες ή ζημίες που υπάγονται στην παρεχόμενη από την κατασκευαστή εγγύηση. 

• Η κάλυψη φυσικών φαινομένων δεν ισχύει για εξοπλισμό εν υπαιθρω ο οποίος δεν έχει τέτοια προδιαγραφή  

• Εξαιρούνται οι γραμμές και τα δίκτυα διανομής ρεύματος τα οποία δεν είναι ιδιοκτησία του ασφαλισμένου  

• Δεν καλύπτονται ζημίες από φυσιολογική φθορά ή κακή χρήση  

• Εξαιρούνται ζημίες κατά την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και/η συντήρησης  

• Εξαιρούνται ζημίες μυστηριώδους εξαφάνισης χωρίς ίχνη διάρρηξης / παραβίασης του χώρου που βρίσκεται 
εγκατεστημένη  η σχετική μονάδα 

• Η κάλυψη της κλοπής δεν παρέχεται σε κινητό εξοπλισμό εν υπαίθρω 

• Απώλειες κατά την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΣΜΗΕ, εξαιρούνται της ασφάλισης αν αυτές δεν 
χαρακτηρίζονται ως απώλειες προερχόμενες από κάποιο καλυπτόμενο κίνδυνο 

• Η οποιαδήποτε μορφή αδυναμίας απορρόφησης από το δίκτυο της ΔΕΣΜΗΕ της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, δεν 
θεωρείται απώλεια για τον Ασφαλιζόμενο, και ως εκ τούτου εξαιρείται από αυτή την ασφαλιστική κάλυψη. 

• Για βοηθητικά κτίσματα / περιφράξεις δεν θα παρέχεται μεμονωμένη ασφαλιστική κάλυψη παρά μόνο σε συνδυασμό με τις 
φωτοβολταικές μονάδες / εγκαταστάσεις.  

• Η κάλυψη του σεισμού παρέχεται για κτιριακές ή οικοδομικής φύσεως εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί με νόμιμη 
οικοδομική άδεια μετά το 1960 και δεν έχουν υποστεί ζημίες από προγενέστερους σεισμούς καθώς και ο εξοπλισμός πρέπει 

να έχει σχεδιασθεί και εγκατασταθεί με αντισεισμικές προδιαγραφές 

 

 


