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5-årig forsikring på HELE solcelle-anlægget og udvidelse af garanti
Forsikringen for SOLARWATT anlæg stilles af forsikringsselskabet Ergo, der er et af de største
forsikringsselskaber i Europa. (Ergo har en samlet årlig præmieindtægt på ca. kr. 150 mia. og en egenkapital
på ca. kr. 30 mia.) Forsikringen skal betragtes som en overbygning til en i forvejen stærk garanti.
FORDELE:
Forsikring mod mekaniske eller elektriske SKADER på anlægget, f.eks. overspænding, overstrøm,
kortslutninger, vejrlig (f.eks. hagl, lyn, storm – forudsat korrekt montage)
- Forsikring mod FEJL på kontrol- og sikkerhedsudstyr tilkoblet anlægget.
- Forsikringen dækker ARBEJDSLØN i forbindelse med udskiftning/reparation.
- Forsikring mod TYVERI og røveri.
- Kompensation i tilfælde af LAVERE YDELSE end prognosen fra Solarglas. Kompensationen udløses,
hvis produktionen er under 90% af prognosen.
- Kompensation for YDELSESTAB som følge af skader på anlægget, herunder reparationsperiode op
til et halvt år.
Kompletforsikringen øger panelernes PRODUKTGARANTI fra 10 til 12 år samt udvider EFFEKT-garantien fra
90%/12 år og 80%/25 år til en lineær ydelsesgaranti med et maksimalt tab på 0,7% per år.
-

På den nye generation glas/glas-paneler, type 60M og 60P, er der 30 års produktgaranti og 30 års lineær
EFFEKT-garanti faldende til 87%.
Produktgarantien på montagestel er 10 år og på vekselrettere standard 5 år. På STECA Coolcept vekselrettere leveret som SOLARWATT vekselretter, er der dog 10 års garanti.
UNDTAGELSER:
Der er fire tilfælde hvor SOLARWATT kompletforsikringen ikke dækker:
- Forsætlige handlinger
- Skader som følge af krig
- Skader som følge af atomkraftuheld
- Normal slitage under drift
Forsikringen tegnes for fem år ved købet af anlægget og træder i kraft efter registrering ved SOLARWATT.
Efter de fem år kan forsikringen forlænges for en lav præmie. Udvidelsen af produkt- og ydelsesgarantien er
uafhængig af en evt. forlængelse af forsikringen. Der udstedes forsikringsbevis direkte fra Ergo til
forbrugeren.
Forsikringen er unik på markedet og giver optimal sikkerhed for dig som kunde og din eventuelle långiver.
Forudsætningen for at forsikringen overhovedet kan udbydes er naturligvis den høje kvalitet fra
Solarwatt..
Der er en selvrisiko på hver udbetaling på 200€ (ca. 1.500 kr.)
Solarglas ApS henviser til forsikringsbetingelserne fra Solarwatt/Ergo og kan ikke gøres ansvarlig for
skader, tab, tvister eller skrivefejl relateret til forsikringen. Forsikringen stilles fra Ergo direkte til kunden
med AON som forsikringsmægler.
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