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Η αγορά
Την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί σημαντική ανάπτυξη της αγοράς φωτοβολταϊκών
συστημάτων στην Ελλάδα, γεγονός που σχετίζεται με την ενσωμάτωση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει τουλάχιστον το 18% των
ενεργειακών αναγκών της χώρας μέχρι το 2020 να καλύπτεται από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας.
Σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη αποτέλεσαν τα κίνητρα που δόθηκαν από το
κράτος για την επιδότηση της αγοράς της παραγόμενης κιλοβατώρας αλλά και τα
χρηματοδοτικά προγράμματα που δημιουργήθηκαν από τις τράπεζες για την αγορά και την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ως συνέπεια, η ασφάλιση φωτοβολταϊκών
συστημάτων αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
τη δανειοδότηση από τις Τράπεζες.
Σήμερα, παρατηρείται επιβράδυνση της ανάπτυξης της αγοράς φωτοβολταϊκών, κυρίως
εξαιτίας των τροποποιήσεων στο αρχικό καθεστώς γεγονός που επηρεάζει και τις
ασφαλίσεις.
Eurolife ERB - ασφάλιση φωτοβολταϊκών
Η Eurolife ERB έχοντας ως γνώμονα την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων
ασφαλιστικών αναγκών, έχει δημιουργήσει προγράμματα ασφάλισης για εγκαταστάσεις
φωτοβολταϊκών, οικιακής αλλά και επαγγελματικής χρήσης, είτε έχουν χρηματοδοτηθεί
από τράπεζα είτε όχι. Πιο συγκεκριμένα παρέχει κάλυψη:
 Κατά τη διάρκεια συναρμολόγησης των εγκαταστάσεων, με ασφαλιστήριο Κατά
Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης (EAR).
 Κατά τη διάρκεια λειτουργίας Οικιακών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων, με
εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης με σκοπό την προστασία των
εγκαταστάσεων από κινδύνους όπως: πυρκαγιά, κλοπή, σεισμό, καιρικά
φαινόμενα, πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα, κακόβουλες ενέργειες, απώλεια
εσόδων σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας που θα προέλθει από
καλυπτόμενη υλική ζημιά στις εγκαταστάσεις κ.α.
 Αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει κάθε ποσό (συμπεριλαμβανομένων και των
δικαστικών δαπανών που επιδικάζονται σε βάρος του ασφαλισμένου) που θα
υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους η επιχείρηση ή ο ιδιώτης για αποζημίωση
λόγω σωματικής βλάβης ή υλικής ζημιάς που προκλήθηκε από τη λειτουργία της
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Λίγα λόγια για τη Eurolife ERB Ασφαλιστική
Η Eurolife ERB Ασφαλιστική είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της
ελληνικής αγοράς. Τα προϊόντα της χαρακτηρίζονται από το σύγχρονο σχεδιασμό τους και
καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε ανθρώπου για τη δημιουργία κεφαλαίου / σύνταξης,
την προστασία της ζωής του, της περιουσίας του, της επιχείρησής του καθώς και την
κάλυψη εξόδων που αφορούν την υγεία του.

