UW PV Comfort PLUS-VOORDELEN
IN ÉÉN OOGOPSLAG.

PV Comfort PLUS

ENERGIEOPLOSSINGEN
VAN IBC SOLAR

■

Complete dekking bij schade en opbrengstderving

EEN COMPLETE VERZEKERING MET EEN

■

Verzekeringsvoorwaarden staan tien jaar lang vast

VOLLEDIGE BESCHERMING

UW EXCLUSIEVE

■

Omvang van de dekking ver boven marktniveau

ZONNEPANELENVERZEKERING

■

De verzekeraar voert geen afzonderlijke risicocontrole uit

■

Verzekeringspremie vanaf 39,00 EUR/jaar
(eenmalige totaalpremie van 390,00 EUR) excl.
assurantiebelasting

■

snelle afhandeling van de schade

■

Halvering van het eigen risico wanneer u
reparaties laat uitvoeren door een deskundige
partner van IBC SOLAR

■

Uw eigen persoonlijke ruimte via ons
de klantenportal, www.pv-versicherung.ggw.de/nl
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Blikseminslag, hagel of marterbeten – ook uw
zonnepanelen zijn niet immuun voor kleine en
grote gevaren. Ruim 30 jaar ervaring op het gebied
van planning en aanleg van zonnepanelen heeft
ons geleerd wat de kenmerken en het nut van een
goede zonnepanelenverzekering zijn.
Omdat wij langdurige bescherming tegen risico’s
voor uw zonnepaneleninstallatie willen blijven
bieden, hebben wij samen met Gossler, Gobert &
Wolters deze zonnepanelenverzekering opgesteld.

GOSSLER, GOBERT & WOLTERS

IBC SOLAR

is een van de grootste onafhankelijke
verzekeringsmakelaars
in Duitsland. Wij adviseren bedrijven
over veiligheid, risico en pensioenmanagement. Bovendien
ontwikkelen wij in samenwerking
met onze zakelijke klanten exclusieve verzekeringsoplossingen voor de kopers
van hun producten.

werkt al sinds 1982 onafgebroken aan
toekomstbestendige zonnepaneleninstallaties,
zowel totaalsystemen als systemen op maat,
die het ons en u mogelijk maken om te profiteren
van de kracht van de zon.
Voor een duurzame, autonome en
onafhankelijke manier van leven en wonen - voor
u, uw gezin en toekomstige generaties.
IBC SOLAR B.V. | Industrieweg 1A | 6101 WS Echt
Nederland

VOLLEDIGE, SOLIDE BESCHERMING VOOR ALLE SOORTEN ZONNEPANELENINSTALL ATIES:
OP HET DAK, A AN DE GEVEL OF OP DE GROND

ZONNIGE VOORUITZICHTEN
De beste zonnepanelen verdienen
optimale dekking!
Hiermee worden uw zonnepanelen niet alleen
beschermd tegen financiële gevolgen van schade,
maar ook tegen eventuele opbrengstderving als
gevolg van schade.

UW PV Comfort PLUS-VERZEKERING
ELEKTRONICAVERZEKERING
Deze allriskverzekering vergoedt de kosten van schade als gevolg van:

ONZE BESTE VERZEKERINGSDEKKING
VOOR UW ZONNEPANELEN:

■
■

■

ontwikkeld samen met zonnepaneelspecialisten

■

■

exclusieve verzekering voor klanten van IBC SOLAR

■

■

volledige dekking tegen gunstige premies

■

■

PV Comfort Plus profiteert
u als klant van IBC SOLAR van de beste
verzekeringsvoorwaarden
en gunstige premies.
Met

Bezoek onze website
en sluit uw
PV Comfort PLUS-verzekering af op:

www.pv-versicherung.ggw.de/nl

brand, blikseminslag en explosie
hagel, storm, vorst of ijs
water, vocht of overstroming
kortsluiting, stroompieken, spanningspieken
of inductie
verlies als gevolg van diefstal (met of zonder
inbraak), roof of plundering
opzettelijk door derden (sabotage en vandalisme)

■
■
■
■

VERZEKERING VOOR
LAGERE OPBRENGST

VERZEKERING ZEGEN
OPBRENGSTDERVING
■

Vergoeding bij onderbroken bedrijf van het
zonnepaneleninstallatie als gevolg van een
verzekerde zaakschade

dierenbeten (bijv. van marters)
bedieningsfouten, onhandigheid
constructie-, materiaal- of uitvoeringsfouten
maatschappelijke onrust, plundering, staking,
uitsluiting

■

Als de reële opbrengst meer dan 10% afwijkt
van de verwachte jaarlijkse energieopbrengst
als gevolg van externe invloeden

Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz-Makler GmbH & Co. KG
Chilehaus B | Fischertwiete 1 | 20095 Hamburg | E-mail: pv-versicherung@ggw.de

