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Verzekering voor lang termijn-garantie op prestaties van de PowerGuard PV-module 
 
De verzekering dekt verkochte apparatuur van fotovoltaïsche-modules.  Het serienummer 
wordt gerapporteerd tijdens de beleidsperiode van een jaar. Als het serienummer eenmaal 
gerapporteerd is, geeft de PowerGuard-verzekering 25 jaar garantie op de prestaties van de 
PV-modules.  
 
De dekking van deze verzekering is gebaseerd op de standaard garantieverklaringen over 
kwaliteit en prestatie van BYD, waaronder: 
  
• Een productgarantie van10 jaar. 
• Een prestatiegarantie van 25 jaar 
 
De verzekering dekt PV-modules van BYD die overal in de wereld verkocht worden. In het 
beleid staat dat PowerGuard niet van zijn verplichtingen zal worden verlost, zelfs niet in het 
geval van een faillissement van BYD. 
 
Citaat: "Uw faillissement verlost ons niet van de verplichtingen die wij hebben op grond van 
dit beleid. In het geval van uw faillissement, zal de garantiehouder dezelfde rechten en 
plichten hebben als u heeft op grond van dit beleid. In geen geval zullen wij: 
 

a) enige verantwoordelijkheid hebben aan de garantiehouder, buiten de 
verantwoordelijkheid die we gehad zouden hebben aan u voor uw faillissement.  

b) worden geacht enige verplichtingen te hebben aangenomen uit de gedekte garantie. 
of 

c) enige verantwoordelijkheid hebben aan de garantiehouder binnen het door hemzelf 
verzekerde retentie-bedrag. Elke vordering die gemaakt wordt op grond van deze 
voorwaarde (E.6), wordt onderworpen aan een aparte zelf verzekerd retentie-bedrag, 
ongeacht aggregate retentie-bedragen die mogelijk deel uitmaken van dit beleid. " 
Einde citaat. 

  
 
De meest essentiële en waardevolle formulering in het beleid is het volgende onderdeel: 
 

A. Dekking 
  

1. Onder voorbehoud van enige zelf verzekerde retentie en verzekerde 
medezeggenschap, betalen wij u voor het verlies dat u oploopt of zal oplopen om: 

 
a) gedekte zonne-energie-apparatuur die schade heeft opgelopen als gevolg van 

een defect aan het product te repareren of te vervangen, of om financiële 
afwikkeling te leveren aan uw klant; 

b) in het geval dat gedekte zonne-energie-apparatuur niet voldoet aan uw 
gegarandeerde niveau van energieopbrengst, dan betalen we reparatie of 
vervanging van apparatuur zodat de energieprestaties in overeenstemming zijn 
met uw gegarandeerde niveau van energieproductie; 

 
c) leveren we financiële afwikkeling aan uw klant omdat het gegarandeerde niveau 

van energieproductie van de gedekte zonne-energie- apparatuur heeft gefaald.   
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2. In geen geval mag de dekking die wordt geboden door deze polis, meer bedragen 
dan het minste van: 

 
a) de garantievoorwaarden; 
b) de werkelijke waarde van de beschadigde zonne-energie-apparatuur;  
c) de beperkingen van aansprakelijkheid van deze polis. 
 

3. De dekking beperkt zich uitsluitend tot de verliezen die optreden tijdens de 
garantieperiode van de dekking en die aan ons zijn gemeld in overeenstemming met 
de jaarlijkse eis van verslaggeving onder voorwaarde E.4. 

 
 
Er zijn 27 uitsluitingen opgenomen in dit polis voorbeeld. De meesten zijn algemene 
uitsluitingen in de verzekeringsbranche. Hieronder een aantal belangrijke: 
  

1. Elk verlies voortvloeiend uit een garantie die niet schriftelijk door ons is geaccepteerd; 
2. Directe fysieke schade aan of vernieling van de gedekte zonne-energie- apparatuur 

door enige oorzaak of gevaar; 
3. Gevolgschade of incidentele schade van welke aard dan ook met inbegrip van, maar 

niet beperkt tot, verlies van het gebruik van zonne-energie-apparatuur, verlies van 
winst en inkomen, of enige extra kosten die u maakt met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, het verschepen, het ontvangen, het hanteren , het inspecteren, het testen 
of het installeren van zonne-energie-apparatuur; 

4. Elk verlies of schade die voortvloeit uit of veroorzaakt is door een reparatie; 
8.  De kosten voortvloeiend uit het terugroepen van producten; 
9.  Verlies binnen het zelf verzekerde retentie-bedrag; 
13. Elk verlies of schade voortvloeiend uit of veroorzaakt door gebeurtenissen die 
specifiek zijn uitgesloten door uw garantievoorwaarden;   
14. Iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiële schade, persoonlijk letsel of 
schade van reclame; 
17. Uw verplichting of plicht aan iemand anders dan de bezitter van de garantie; 
18. Enig verlies of schade als gevolg van de onderbreking van de service van zonne-
energie-apparatuur, ongeacht de oorzaak, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het 
niet beschikbaar zijn van vervangende onderdelen of vertraging van vervangende 
onderdelen,  diensten of onderhoud van apparatuur; 
27. Elk verlies of schade voortvloeiend uit het defect van een product waarbij dit gebrek 
aan u bekend was voorafgaand aan de verkoop van de zonne-energie-apparatuur waarin 
het defect zich bevond. 

 
De PowerGuard-verzekering is puur gebaseerd op de garantievoorwaarden van BYD. Als 
een verlies is uitgesloten van de garantievoorwaarden van BYD, is het ook uitgesloten van 
de PowerGuard-verzekering. 
 
Het bovenstaande is een korte beschrijving van PowerGuard- verzekering. 
 

Dit is een vertaling van een beknopte samenvatting. Aan dit document kunnen geen rechten worden 

ontleend.  


