S E G U R O
PAINEL SOLAR
FOTOVOLTAICO
cartilha resumida

Uma fonte
energética
sustentável,
econômica
e segura
De 2012 a 2019, o número de novos
sistemas de geração distribuída de
energia solar no Brasil saltou de
7 para 110.299 mil. Autorizado pela
Resolução 482 de 2012 da ANEEL, o
uso de painéis solares fotovoltaicos
em casas e empresas estão
reduzindo em até 95% o valor da
conta de energia.
O setor de energia solar vem
crescendo mais de 200% ao ano:
só em 2019 foram instaladas 95 mil
novas unidades no Brasil. Frente
à grande demanda e ao excelente
potencial brasileiro para o uso de
energia solar, a ESSOR desenvolveu
um seguro completo para cobrir
possíveis danos causados aos
painéis solares fotovoltaicos.

Seguro ideal para
garantir a operação
e lucratividade
dos projetos
de energia solar
A energia fotovoltaica é uma prioridade para diversos
países, como China, Alemanha e Estados Unidos. Porém,
nenhuma dessas nações tem a característica do Brasil: maior
incidência solar durante o ano, com altos níveis de radiação.
Um relatório recente, elaborado por uma instituição inglesa
renomada, indicou que o Brasil é líder mundial em preços
acessíveis para projetos de geração centralizada, sendo um
dos mercados de energia solar mais atrativos do mundo.
A perspectiva de capacidade total instalada de energia
solar no Brasil pode crescer de 3,4 gigawatts (GW) em
2019, para cerca de 12 GW em 2028. Nesse cenário, fazse necessário garantir a operacionalidade do sistema e
a garantia de retorno financeiro em casos de eventuais
danos ao equipamento utilizado. Por isso, o Seguro Painel
Solar Fotovoltaico da ESSOR é ideal para proteger projetos
empresariais e residenciais de energia solar.
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Conheça o Seguro
Painel Solar Fotovoltaico
OBJETIVO
Garantir o pagamento de indenização ao segurado, por
prejuízo que o mesmo possa sofrer por danos causados
aos painéis solares fotovoltaicos, em consequência dos
riscos previstos nas coberturas contratadas.
COBERTURAS
Além da cobertura básica, envolvendo danos comuns de
natureza diversa, há opções de coberturas adicionais.
• Básica
Abrange ocorrências de incêndio, como queda de
raio e/ou explosões de qualquer natureza; vendaval,
furacão, ciclone, granizo, alagamentos e inundações.
• Adicionais
Envolve proteção contra danos elétricos, assim
como casos de roubo e furto qualificado – mediante
apresentação de B.O.

Dicas importantes
Leia atentamente as Condições Gerais do Seguro
disponíveis no site www.essor.com.br
Confira todos os dados
constantes na apólice e,
em caso de divergências,
procure imediatamente
seu Corretor de Seguros.

Evite perda da cobertura
do Seguro: mantenha o
pagamento em dia e
observe as responsabilidades
do segurado.

Em caso de dúvidas, ligue: 0800 940 6166

Termos gerais do Seguro
Cotação e
contratação

Contratantes

Vigência

Via e-mail paineisfotovoltaicos@essor.com.br

Corretores de seguros e assessorias do segmento de engenharia,
fabricantes e distribuidoras de sistemas, integradores, usinas,
indústrias, cooperativas, comércios, residências, entre outros.

O seguro terá vigência de 1 (um) ano após a instalação do painel.

Renovação

O seguro poderá ser renovado de acordo com a vida útil
do equipamento.

Vida útil

Validade do painel solar fotovoltaico limitada a 15 anos.

Equipamentos
aptos
Aviso de
sinistro
Formas de
pagamento

Cancelamento

Serão aceitos painéis solares fotovoltaicos usados, mediante
análise prévia e ratificação da cobertura condicionada à inspeção
de avaliação do equipamento.
Via Portal do Corretor, com regulação interna da ESSOR e
prestadores especializados.

Boleto, parcelado em até 7x (1+6). Incidência de juros de 2% am
a partir da 5ª parcela.

Caso o segurado não realize o 1º pagamento do prêmio.
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VANTAGENS

DO SEGURO
PAINEL SOLAR
FOTOVOLTAICO
Proteção para
todo o sistema
de geração de
energia solar
O Seguro ESSOR garante
indenização por prejuízos
causados aos bens segurados
na apólice, abrangendo
os painéis fotovoltaicos e
acessórios que compõem o
kit de sistema de energia solar
fotovoltaicos. São os itens:
• Painel
• Inversor
• Estrutura
• Elétrica*

*Dispositivos que compõem o sistema de
proteção do equipamento contra surtos e
panes elétricas, que causem danos.

O Seguro Painel Solar
Fotovoltaico é indicado para:
• COBRIR EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO SISTEMA
Mesmo com longa durabilidade, danos ao sistema de energia solar demandam alto
custo de recuperação.
• SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR EM PROPRIEDADES RURAIS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
A interrupção da geração de energia nesses sistemas pode gerar prejuízos em larga
escala, ultrapassando, e muito, o custo de uma apólice de seguro.
• RESIDÊNCIAS E EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE
Projetos maiores serão analisados, caso a caso, pela ESSOR.

Dicas do

Sempre que o encontrar em nossas
páginas, contará com dicas de como
aproveitar o Seguro Painel Solar
Fotovoltaico da melhor forma possível.
Se preferir, entre em contato conosco:

essor.com.br
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O registro deste produto na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
Processo SUSEP: Seguro Painéis Fotovoltaicos - nº 15414.632267/2019-94.

Saiba mais:
0800 940 6166
essor.com.br
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