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Procedura likwidacji – zgłaszania szkód  
w instalacjach solarnych Powiatu Suskiego 

 
 

1. Należy zabezpieczyć przedmiot szkody i użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody 
oraz zabezpieczyć bezpośrednio zagrożone mienie przed powiększeniem się następstw zdarzenia. Nie należy 
rozpoczynać prac przywracających stan poprzedni, chyba, że wynika to z konieczności dopełnienia obowiązków 
wymienionych w zdaniu poprzednim, takich jak naprawa uszkodzonej instalacji solarnej, naprawa zabezpieczeń 
zniszczonych podczas włamania itp. Jednak w tych przypadkach należy sporządzić dokumentację opisującą 
zakres wykonanych czynności oraz dokumentację zdjęciową, co umożliwi zakładowi ubezpieczeń ustalenie 
zakresu oraz związku przyczynowo-skutkowego ze zgłoszonymi okolicznościami powstania szkody. W innych 
przypadkach stan faktyczny przedmiotu szkody nie powinien być zmieniany do chwili dokonania oględzin 
przez przedstawiciela zakładu ubezpieczeń. 

 
2. Jeżeli szkoda powstała w wyniku popełnienia przestępstwa (np. w przypadku kradzieży czy dewastacji), 

należy powiadomić Policję. 
 

3. Szkodę należy zgłaszać  za pośrednictwem Maximus Broker Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 
Toruń na numer faksu (056) 664 47 06 lub mailem szkody@maximus-broker.pl (druk zgłoszenia szkody w 
załączeniu). Wówczas Państwa zawiadomienie o szkodzie przekazywana jest do zakładu ubezpieczeń, ten zleca 
swojemu przedstawicielowi (o ile jest to wymagane) dokonanie oględzin zniszczonego mienia. Pracownik 
Ubezpieczyciela dokonuje oględzin i sporządza z nich protokół. Ubezpieczyciel zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o 
działalności ubezpieczeniowej winien rozpocząć czynności likwidacyjne w terminie 7 dni od daty przyjęcia 
zawiadomienia  o szkodzie. 

 
4. Po wykonaniu oględzin miejsca i przedmiotu szkody Ubezpieczony może przystąpić do usunięcia następstw 

szkody. Kwota odszkodowania może zostać ustalona na podstawie szacunków dokonanych przez zakład 
ubezpieczeń lub na podstawie dokumentów przedłożonych przez Państwa potwierdzających wysokość poniesionej 
straty (faktury za wykonane naprawy, zakup nowych przedmiotów, itd. w zależności od rodzaju szkody).  

 
5. Likwidacja szkody kończy się wydaniem decyzji o wypłacie odszkodowania lub o jej odmowie. 
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