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OFERTA UBEZPIECZENIA 
w ramach Ubezpieczenia PZU Eko Energia 

 
1. Przedmiotem niniejszej OFERTY UBEZPIECZENIA w ramach Ubezpieczenia PZU Eko Energia (dalej jako „Oferta”), 

przedstawianej Klientowi przez Unima Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 
(dalej jako „UNIMA”) są warunki i zakres ubezpieczenia: 
1) instalacji fotowoltaicznej wraz z ładowarką samochodu lub magazynem energii (akumulator do fotowoltaiki); 
2) instalacji solarnej; 
3) pompy ciepła; 
oferowanych i sprzedawanych Klientowi przez UNIMA na podstawie Umowy Sprzedaży.  

2. Integralną częścią Oferty są: 
1) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Eko Energia ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu 

Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/238/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą 
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń :nr UZ/256/2021 z dnia 14 września 2021 r. (dalej jako OWU PZU 
Eko Energia); 

2) Dokument zawierający informację o produkcie ubezpieczeniowym: Ubezpieczenie PZU Eko Energia (dalej jako 
„Karta Produktu”). 

3. Użyte w Ofercie pojęcia należy rozumieć według znaczenia nadanego im w niniejszym punkcie oraz OWU PZU Eko 
Energia i Karcie Produktu, które mogą być bezpośrednio stosowane:  
1) Klient - podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, będący konsumentem lub przedsiębiorcą, 

który zawarł Umowę Sprzedaży z UNIMA; 
2) UNIMA - UNIMA ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Opolu, 

przy ulicy Ozimskiej 48, kod 45-368, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale VIII Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616076, posiadającą numer NIP: 7543062374, REGON: 
161450184;  

3) PZU - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna;  
4) Umowa Sprzedaży – Umowa sprzedaży i montażu której przedmiotem jest instalacja fotowoltaiczna o mocy do 

50 kWp lub pompa ciepła, zawarta pomiędzy Klientem i UNIMA;  
5) Produkty UNIMA – wymienione w ust. 1 produkty oferowane przez UNIMA i stanowiące przedmiot Umowy 

Sprzedaży. 
6) Dotychczasowy Klient UNIMA – podmiot, który zawarł z  UNIMA Umowę Sprzedaży i korzystał  

z Ubezpieczenia PZU Dom na podstawie zawartej przez UNIMA z PZU na jego rzecz Umowy Ubezpieczenia PZU 
Dom; 

7) Nowy Klient UNIMA – podmiot  spełniający łącznie dwie przesłanki: (i) otrzymał niniejszą ofertę, (ii) zawarł z 
UNIMA Umowę Sprzedaży po dniu 17.06.2022r., 

4. Ubezpieczenie PZU Eko Energia adresowane jest do dotychczasowych i nowych Klientów UNIMA, przy czym dla 
dotychczasowych Klientów UNIMA Ubezpieczenie PZU Eko Energia przewidziane jest wyłącznie w zakresie 
dotyczącym instalacji fotowoltaicznej, a  dla nowych Klientów, czyli takich z Ubezpieczenie PZU Eko Energia 
dostępne jest w pełnym zakresie, tzn. zarówno w odniesieniu do instalacji fotowoltaicznej, jak i pomp ciepła.  

5. Zakres ubezpieczenia wynikający z Umowy Ubezpieczenia Produktów UNIMA w ramach Ubezpieczenia PZU Eko 
Energia obejmuje: 
1) ubezpieczenie urządzeń eko od wszystkich ryzyk, zgodnie z zakresem wskazanym w OWEU PZU Eko Energia i 

Karcie Produktu; 
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2) ubezpieczenie ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z zakresem 
wskazanym w OWEU PZU Eko Energia i Karcie Produktu; 

3) ubezpieczenie ryzyka niższej produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną zgodnie z zakresem 
wskazanym w OWEU PZU Eko Energia i Karcie Produktu; 

6. Ubezpieczenie obowiązuje we wskazanym w polisie ubezpieczeniowej miejscu ubezpieczenia na terenie Polski. 
7. PZU odpowiada za wypadek ubezpieczeniowy na Produktach UNIMA, a za wypadek ubezpieczeniowy rozumie się 

niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, które powstało w okresie 
ubezpieczenia i w wyniku którego została wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia. PZU odpowiada za 
szkody spowodowane m.in. ogniem, przepięciem, gradem, huraganem, śniegiem i lodem, powodzią, dewastacją, 
stłuczeniem, uszkodzeniem przez zwierzęta, kradzieżą, awarią, akcją ratowniczą prowadzoną w związku z 
wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego, innymi wypadkami ubezpieczeniowymi, które nie są wyłączone. Pełna 
lista przypadków które Ubezpieczenie PZU Eko Energia obejmuje zostały określone w OWU PZU Eko Energia. 

8. Pełna lista przypadków których Ubezpieczenie PZU Eko Energia nie obejmuje, jak również sytuacji w których 
następuje Wyłączenie Odpowiedzialności Ubezpieczeniowej PZU (Ubezpieczyciela) – czyli zdarzenia nieobjęte 
zakresem ubezpieczenia oraz okoliczności powodujące, iż PZU nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu 
ubezpieczenia Produktów UNIMA, w ramach Ubezpieczenia PZU Eko Energia –  zostały określone w OWU PZU Eko 
Energia oraz Karcie Produktu, w szczególności: 
1) Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. przedmiotów które nie zostały wskazane w polisie, urządzeń które nie są 

kompletne i gotowe do pracy; urządzeń które znajdują się poza miejscem ubezpieczenia; przerwy 
spowodowanej innym zdarzeniem niż objęte zakresem w ubezpieczeniu urządzeń eko od wszystkich ryzyk; 
łącznej przerwy w wytwarzaniu energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną dłuższą niż 180 dni 
kalendarzowych; niższej produkcji energii która nie przekroczyła 20 % lub która nie  spadła poniżej 60% 
odpowiednio zakładanej rocznej produkcji energii elektryczne dla tej instalacji fotowoltaicznej albo średniej 
rocznej produkcji energii elektrycznej przez tę instalację fotowoltaiczną w okresie 24 miesięcy przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia; 

2) PZU nie odpowiada za szkody za które z mocy prawa lub zawartej umowy odpowiedzialny jest producent, 
sprzedawca, dostawca, instalator, zakład serwisujący lub naprawiający (np. gwarancja producenta); za szkody 
polegające na defektach estetycznych, które nie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie instalacji 
fotowoltaicznej, instalacji solarnej, pompy ciepła, takie jak: wgniecenia, zadrapania, zabarwienia, odbarwienia, 
odkształcenia, deformacje, ścierania, wyszczerbienia, odspojenia, rozdarcia, zanieczyszczenia inne niż powstałe 
w następstwie działania zwierząt (w tym ptaków); za szkody powstałe w następstwie eksploatacji lub 
normalnego zużycia, kawitacji, korozji lub utleniania przedmiotu ubezpieczenia. 

9. Umowa Ubezpieczenia Produktów UNIMA w ramach Ubezpieczenia PZU Eko Energia jest zawierana przez UNIMA 
w imieniu i na rzecz Klienta, co oznacza, iż Ubezpieczycielem jest PZU, Ubezpieczającym jest UNIMA, a 
Ubezpieczonym jest Klient.  

10. UNIMA nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczeniowej względem Klienta za zdarzenia, które wyłączone są z 
odpowiedzialności ubezpieczeniowej PZU (Ubezpieczyciela),a które zostały określone m.in. w ust. 8.  

11. Umowa Ubezpieczenia Produktów UNIMA w ramach Ubezpieczenia PZU Eko Energia jest zawierana przez UNIMA 
w imieniu i na rzecz Klienta na okres 1 roku (12 miesięcy) – dalej jako „okres ubezpieczenia” - licząc od dnia 
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Klienta, o której mowa w ust. 6 i polisie ubezpieczeniowej. Klient oraz 
UNIMA przed upływem lub po upływie okresu ubezpieczenia o którym mowa w zdaniu pierwszym mogą 
postanowić o ponownym zawarciu Umowy Ubezpieczenia w zakresie wynikającym z niniejszej oferty i w ramach 
Ubezpieczenia PZU Eko Energia na kolejny okres ubezpieczenia, na zasadach określonych w aktualnej Ofercie. 
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12. Warunkiem objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia Produktów Unima w ramach 
Ubezpieczenia PZU Eko Energia jest zapłata przelewem przez Klienta na rzecz UNIMA kwoty odpowiadającej 
wysokości składki ubezpieczenia z tego tytułu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez UNIMA w terminie 
wskazanym w tej fakturze VAT oraz na rachunek bankowy UNIMA wskazany w tej fakturze VAT.  

13. Ochrona Ubezpieczeniowa Klienta rozpoczyna się od następnego dnia roboczego po dniu zapłaty przez Klienta 
kwoty odpowiadającej wysokości składki ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia Produktów Unima w ramach 
Ubezpieczenia PZU Eko Energia. Za dzień zapłaty przez Klienta kwoty odpowiadającej wysokości składki 
ubezpieczenia UNIMA uznaje dzień zaksięgowaniu środków pieniężnych na koncie UNIMA tj. dzień kiedy na konto 
UNIMA wpłyną środki pieniężne z tytułu faktury VAT wystawionej przez UNIMA na rzecz Klienta (dzień 
uznania rachunku bankowego UNIMA).  

14. UNIMA informuje, iż Ubezpieczenie Produktów UNIMA, w ramach Ubezpieczenia PZU Eko Energia 
dotyczy tylko i wyłącznie Produktów UNIMA, na warunkach określonych w niniejszej Ofercie, OWU Eko 
Energia, Karcie Produktów oraz na warunkach szczególnych wskazanych na polisie ubezpieczenia.  

15. W przypadku zgody Klienta na zawarcie umowy Ubezpieczenia Produktów Unima, w ramach 
Ubezpieczenia PZU Eko Energia Klient otrzymuje Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz dokument 
potwierdzający zawarcie ubezpieczenia tj. Polisę Ubezpieczenia. 

16. W związku z tym, iż Umowa Ubezpieczenia Produktów Unima, w ramach Ubezpieczenia PZU Eko Energia 
jest zawierana na cudzy rachunek (tj. na rachunek Klienta), to UNIMA (jako Ubezpieczający) przekazuje 
Klientowi (jako Ubezpieczonemu) OWU PZU Eko Energia przed zawarciem umowy Ubezpieczenia z PZU 
(jako Ubezpieczycielem) oraz przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, a jeśli to nie jest możliwe – 
najpóźniej w pierwszym dniu tego okresu. OWU Eko Energia może być przekazane w wersji papierowej 
lub – jeśli Klient (ubezpieczony) się zgodzi – na innym trwałym nośniku. UNIMA może zażądać od Klienta 
dowodu, który potwierdza przekazanie OWU Eko Energia Klientowi. W przypadku jeżeli Umowa 
Ubezpieczenia jest zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, OWU Eko 
Energia jest przekazywane Klientowi wraz z polisą.  

17. UNIMA informuje, iż na podstawie umowy współpracy z dnia 11.08.2021 współpracuje z Agentem 
Ubezpieczeniowym PZU S.A. Martą Świerk, prowadzącą na podstawie zawartej z PZU S.A. umowy 
agencyjnej działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń pod firmą UBEZPIECZENIA Marta Świerk, 
ul. Główna 101, 49-330, Łosiów, NIP: 7471874475, REGON: 364290450, w związku z realizacją produktu 
ubezpieczeniowego dotyczącego ubezpieczenia Produktów Unima w ramach Ubezpieczenia PZU Eko 
Energia oferowanego niniejszą Ofertą. 

18. W zakresie Umów Ubezpieczenia Produktów Unima w ramach Ubezpieczenia PZU Eko Energia, które 
zostaną zawarte w związku z niniejszą Ofertą, czynności agencyjne (agenta ubezpieczeniowego), 
wykonywać będzie agent ubezpieczeniowy Marta Świerk (na podstawie zawartej z UNIMA umową 
współpracy z dnia 11.08.2021 o której mowa powyżej w ust. 17), wykonująca czynności agencyjne na 
podstawie posiadanego pełnomocnictwa do wykonania tych czynności.  

19. Administratorem i dystrybutorem ubezpieczenia Produktów Unima w ramach ubezpieczenia PZU Eko 
Energia jest Marta Świerk prowadzącą na podstawie zawartej z PZU SA umowy agencyjnej działalność 
gospodarczą w zakresie ubezpieczeń pod firmą UBEZPIECZENIA Marta Świerk, ul. Główna 101, 49-330, 
Łosiów, NIP: 7471874475, REGON: 364290450.  
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Informacja dla Klienta dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 
 
 
1. Informacje Dotyczące Administratora Administratorem danych osobowych jest UNIMA ENERGIA spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Opolu, zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000616076, NIP: 7543062374, działająca pod adresem 45-368 Opole, ul. 
Ozimska, tel. +48 792 301 30, adres mailowy: bok@unimaenergia.pl  

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy. Administrator przetwarza 
następujące dane osobowe:  
a. Nazwisko i imię Klienta,  
b. Adres e-mail Klienta,  
c. Adres zamieszkania Klienta,  
d. PESEL Klienta,  
e. Numer dowodu osobistego Klienta,  
f. Numer telefonu Klienta.  

3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy 
będą przechowywane do momentu wykonania przedmiotu umowy, a po upływie przez okres niezbędny do 
obsługi Konsumenta, w szczególności w ramach realizacji uprawnień Klienta z gwarancji i rękojmi za wady.  

4. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:  
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy 

Administrator przetwarza dane oraz informacji o zakresie przetwarzanych danych, 
b. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub 

niekompletne, 
c. prawo żądania od Administratora usunięcia danych, jeśli nie są przetwarzane zgodnie z celem, 
d. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu produktów i usług własnych, 
f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli dane nie są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. 
Prawa wymienione w pkt. a-f powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane 
powyżej w pkt. 1. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu identyfikacji Klienta oraz możliwości 
realizacji przedmiotu umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.  

6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
8. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):  

a. LH.pl Sp. z o.o. – przetwarzanie poczty email i formularzy kontaktowych 
ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, NIP: 7831711517, REGON: 302693647 
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9. Kancelaria prawna, zewnętrzne biuro rachunkowe, przedstawiciele handlowi, Firmy ubezpieczeniowe, firmy 
kurierskie, Poczta Polska, banki, podmioty świadczące usługi płatności przez SMS, internetowe systemy płatności, 
podmioty świadczący usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i 
utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe).  

 
 
 
 


