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CERTYFIKAT 
 

POTWIERDZAJĄCY OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ POMPY CIEPŁA 
Do generalnej polisy ubezpieczenia Nr COR 326638 

 

Ubezpieczający:   Fox ESS Polska Sp. Z o.o. 

ul. Konarskiego 18 c, 44-100 Gliwice     

REGON: 387892323  NIP: 9691644614 
 
Ubezpieczony: Użytkownik pompy ciepła FOX AIR, zarejestrowany przez portal klienta; 

 
Przedmiot ubezpieczenia: POMPA CIEPŁA ze wszystkimi funkcjonalnie powiązanymi komponentami 

dostarczonymi i zainstalowanymi przez partnera Ubezpieczającego, 
zgłoszona do ubezpieczenia zgodnie z wykazem; 

  
Miejsce ubezpieczenia:   Adres  wskazany w Umowie montażu; 

 
Okres ubezpieczenia: 60 miesięcy  - zgodnie ze zgłoszeniem -  od dnia podpisania Protokołu 

Odbioru/certyfikatu uruchomienia. 
 
Zakres ubezpieczenia:         Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje   szkody  zaistniałe  w okresie ubezpieczenia i 

spowodowane zdarzeniem losowym polegające na fizycznym uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotu  
ubezpieczenia,   powodujące konieczność restytucji poprzez odbudowę, naprawę lub wymianę albo ponowny 
zakup tego przedmiotu.  

 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie ryzyka, wg nw. OWU z zachowaniem ich postanowień i wyłączeń,  
między innymi: 
 -  uszkodzenia pochodzące z zewnątrz, czyli: bezpośrednie i pośrednie skutki wyładowania atmosferycznego, 

huragan, mróz, grad, pożar, osmalenie, przypalenie, tlenie, żarzenie, implozja, wybuch, powódź, osunięcia i 
zapadanie ziemi, upadek statku powietrznego albo jego elementów ładunku, kradzież, włamanie, dewastację 
(celowe uszkodzenie przez osoby trzecie – przez osobę trzecią w tym wypadku rozumiemy osobę nie będącą ani 
Ubezpieczającym, ani Ubezpieczonym), stłuczenie, błąd eksploatacyjny, brak umiejętności a także 
-  szkody wewnętrzne, czyli awarie mechanizmów wynikające z wadliwego działania lub niezadziałania osprzętu 

elektrycznego, w tym inwerterów lub urządzeń bezpieczeństwa, zwarcie, przepięcie, przetężenie, błąd 
projektowy, wada materiałowa lub wadliwe wykonanie 
Uwaga : utrata lub zaginięcie wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem dewastacji lub rozboju z zastrzeżeniem, 
że zdarzenie musi być zgłoszone na policję, w związku z wystąpieniem bądź podejrzeniem wystąpienia czynu 
karalnego; Kradzież oraz kradzież z włamaniem, dewastacja, celowe uszkodzenie – są objęte ochroną do pełnej 
sumy ubezpieczenia – pod warunkiem, że urządzenia będą zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób , aby 
ich wymontowanie lub uszkodzenie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.  
Katastrofa budowlana – jest ubezpieczona do pełnej sumy ubezpieczenia – zgodnie z OWU  
 
Franszyza redukcyjna:   zniesiona  
Franszyza integralna:  zniesiona 

 
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group niniejszym potwierdza, że pompa ciepła zgłoszona przez 
Ubezpieczającego w Wykazie do ubezpieczenia jest objęta ochroną ubezpieczeniową zgodnie z postanowieniami 
ww. generalnej umowy ubezpieczenia wg Działu I na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Elektrowni 
Fotowoltaicznych - tekst jednolity uwzględniający zmiany zatwierdzone Uchwałą Zarządu Wiener TU S.A. Vienna 
Insurance Group nr 163/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2022, z 
zastrzeżeniem, że w §8. ust. 2 OWU zmianie na następującą treść ulega 5) za które na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialny jest Ubezpieczający występujący w roli: dostawcy, wykonawcy, 
producenta, sprzedawcy, serwisanta, spedytora oraz przewoźnika.” 

 

 

Składka ubezpieczeniowa została opłacona przez Ubezpieczającego.      
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INFOLINIA I ZGŁASZANIE SZKÓD: Szkody z tytułu niniejszej umowy należy zgłaszać bezpośrednio 

do  Centrum Alarmowego Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group telefonicznie na nr: (22) 469 69 69 lub na 
adres mailowy: szkody.korporacyjne@wiener.pl. Szkody można zgłaszać również poprzez na infolinię producenta 
FOX AIR: +48 781 852 030  lub na adres mailowy szkody@fox-air.pro. W zgłoszeniu należy podać nr polisy 

COR 326638 
 
PEŁEN TEKST OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ELEKTROWNI 
FOTOWOLTAICZNYCH    znajduje się na stronie Wiener TU SA Vienna Insurance Group: 

 
https://www.wiener.pl/sites/default/files/files-ubezpieczenia-korpo-
energiaodnawialna/elektrowniefotowoltaiczne/wiener_owu_elektrowni_fotowoltaicznych_18032022.pdf 
  
 
KLAUZULA INFORMACJNA 

Administratorem danych osobowych jest Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie 

02-675, ul. Wołoska 22A. 

 

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez 

formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora 

Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem adresu 

mailowego: iod@wiener.pl 

 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: 

1. w celu wykonania umowy ubezpieczenia, objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz kontaktów w związku z 

objęciem ochroną ubezpieczeniową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z 

dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: 

RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest w tym przypadku możliwość objęcia 

ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową; 

2. ewentualnie w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom 

ubezpieczeniowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest 

przeciwdziałanie wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań oraz możliwość przeciwdziałania i ścigania 

przestępstw popełnianych na szkodę administratora; 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do pozyskania 

danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, innym zakładom ubezpieczeń, audytorom, a 

także podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z 

administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora), w tym 

dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne, podmiotom 

przeprowadzającym likwidację szkody, i pośrednikom ubezpieczeniowym biorącym udział w procesie zawarcia 

umowy. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy 

ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych 

przepisów prawa. 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do objęcia ochroną ubezpieczeniową. Niepodanie tych danych 

skutkuje brakiem możliwości udzielenia takiej ochrony. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania. 

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. 

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych lub z 

inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 
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