It's all about
(no) risks...
Hoe solarprojecten ﬁnancierbaar
te krĳgen en te proﬁteren van
het enorme business potentieel.

Bescherm uw PV-assets en stel uw opbrengsten veilig!
Als onafhankelĳk, wereldwĳd opererend verzekeringsagent, gespecialiseerd in PV-projecten,
biedt Solarif Insurance verzekeringen aan vanuit een netwerk van hooggekwaliﬁceerde
verzekeraars om uw werk, eigendommen en/of rendement te beschermen tĳdens de bouw en
de operationele fase op de best mogelĳke wĳze.
Solarif Insurance voorziet, behalve in construction all risk- en operational all risk-dekking (voor
schade aan eigendommen, mechanische en/of elektrische uitval en productieverlies), ook in
aansprakelĳkheidsverzekeringen, transportverzekeringen, performance bonds en verzekerde
garantie (performance warranty).
Extra zekerheid ter bescherming van uw kostbare solarinvestering kan worden verkregen door
de operational all risk-verzekering uit te breiden met elkaar complementerende verzekeringen
tegen de gevolgen van natuurrampen, instralingstekort (gebrek aan zonlicht), terrorisme en/of
politiek geweld en eigen gebrek.

“Een schip is altijd
veilig aan de kust,
maar daarvoor
is het niet
gebouwd”
Albert Einstein

Bĳ gebruik van Solarif-gecertiﬁceerde panelen biedt Solarif een extra
dekking als uitbreiding op de operational all risk-verzekering, die schade
aan panelen dekt ten gevolge van eigen gebrek.

Eigen gebrek-dekking

De eigen gebrek-dekking
Ÿ

ondersteunt de fabrieksgarantie (panelen tot max. 20 jaar,
omvormers max. 7,5 jaar)

Eigen gebrek kan ernstige schade veroorzaken. Voorbeelden

Ÿ

vergoedt eigen gebrek-gevolgschade, zoals arbeidsloon, transport-

Ÿ

vergoedt defecte panelen of omvormers ten gevolge van eigen

kosten en productieverlies, voor zover niet vergoed door de fabrikant

hiervan zĳn delaminatie (het loslaten van de verschillende
lagen), slechte soldeerverbindingen en kortsluiting.

gebrek in geval van faillissement van de fabrikant
Ÿ

zal niet worden beëindigd in geval van faillissement van de fabrikant
(insolventiedekking)

Ÿ

vormt een optionele uitbreiding op de operational all risk-verzekering

Ÿ

is alleen mogelĳk, indien Solarif-gecertiﬁceerde panelen zĳn gebruikt

Op solarif.com is een gedetailleerde beschrĳving beschikbaar van alle
verzekeringen en dekkingen die Solarif biedt.

Solarif Insurance - luister, analyseer, adviseer, arrangeer, plaats, beheer
Solarif Insurance helpt u zowel uw investering als het rendement daarop veilig te stellen door het arrangeren, beheren en leveren van op
maat gemaakte verzekeringen voor al uw PV-projecten.
kernactiviteiten

Ÿ

advisering en consultancy

Ÿ

arrangeren en afsluiten

Management. Het is de kracht van deze unieke, synergetische, strategische combinatie die het Solarif business-model zo eﬀectief en eﬃciënt
maakt, wat zich uiteindelĳk vertaalt in langetermĳnwinstgevendheid voor Solarif-klanten en zakelĳke partners. Kĳk voor meer informatie op
www.solarif.com.
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Solarif Groep bestaat uit drie volledig autonome, maar onderling verbonden, complementaire divisies: Insurance, Matchmaker en Risk

