
   

Fjölbýli,         fjöldi hæða:      

Iðnaðarhúsnæði,            fjöldi hæða:      

Skrifstofa/verslun,         fjöldi hæða:      

  

1. Nafn vátryggingartaka (formlega skráður byggingarstjóri):                                                                                     

Kennitala:                                                     Heimilisfang:                                                                                          Póstnr:                       

Sími: Netfang:                                                                                                                 

4. Heimilisfang (staðsetning framkvæmdar):                                                                              

Sveitarfélag:                                           Númer byggingarleyfis:                                                              

Byggingarframkvæmd hefst/hófst: Áætluð verklok:   

Heildarbyggingarkostnaður kr: Stærð í fermetrum:                                                                            

2. Nafn einstaklings  sem fer með verkefni byggingarstjóra (ef fyrirtæki er skráður formlegur byggingarstjóri). 

Nafn:  Kennitala:                                                                                                     

Sími:                                         Netfang:                                                           Menntun:                                                                                                                  

3. Nafn greiðanda iðgjalds ef annar en vátryggingartaki

Nafn:                                Kennitala:                                                                           

5. Tegund framkvæmdar       

Nýbygging       Viðbygging        Viðhald   

6. Tegund húsnæðis

Einbýlishús        

Raðhús            

Parhús           

Sumarhús         

Hest/gripahús       

Annað                 

Grunnupplýsingar

Framkvæmdin

Beiðni um lögboðna starfsábyrgðartryggingu 
byggingarstjóra – stök byggingarframkvæmd.

Söluaðili:                             Ábendingar:                                    

Hvað:                                                    

7. Gerð þaks

Flatt       Hallandi       

8. Einingahús

Já       Nei      

9. Gefið stutta og greinargóða lýsingu á verkinu:                                                                                             
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10. Er vátryggingartaki byggingarstjóri allan tímann?

Já       Nei      Ef svarið er „nei“ frá hvaða tíma?                                                                                   

Spurningum 10-16 er beint til vátryggingartaka (sem er formlega skráður byggingarstjóri).

Mikilvægt:
Ef umsókn er vegna byggingarframkvæmdar sem er þegar hafin eða verið er að skipta um byggingarstjóra þarf að fylgja 
beiðninni stöðuúttekt og greinargóð lýsing á stöðu verksins.

11. Hver er reynsla vátryggingartaka af byggingarstjórn? Getið þriggja stærstu verkefna innanlands síðustu fimm árin:   

Ár               Verkstaður                                                            Tegund framkvæmdar                        Verktími (mán.)

                                                                                            

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                               

12. Hvað er vátryggingartaki núna skráður byggingarstjóri á mörgum verkefnum?                                                                           

13. Hefur vátryggingartaki verið með starfsábyrgðartryggingu byggingarstjóra í gildi hjá öðru vátryggingafélagi?

Já       Nei     

Ef svarið er „já“, hjá hvaða félagi var vátryggt og hvenær féll síðasta starfsábyrgðartrygging byggingarstjóra úr gildi? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

14. Hefur annað vátryggingafélag hafnað umsókn vátryggingartaka um byggingarstjóratryggingu?

Já       Nei     

Ef svarið er „já“, skýrið þá frekar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

15. Er vátryggingartaki með frjálsa ábyrgðartryggingu í gildi?

Já       Nei     

Ef svarið er „nei“, óskar vátryggingartaki eftir frjálsri ábyrgðartryggingu fyrir starfsemina?

Já       Nei    

16. Hefur  vátryggingartaki  sjálfur eftirlit með byggingarframkvæmdum?

Já       Nei     

Ef  „nei“, skýrið frekar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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20. Hefur þú verið sóttur til saka, dæmdur bótaskyldur
eða orðið að lúta niðurstöðu gerðardóms vegna
meintra mistaka sem byggingarstjóri?

21. Hefur þú átt í málaferlum vegna einhverra annarra
faglegra starfa?

Ef svarið er „já“ við einhverjum ofangreindra spurninga, vinsamlegast gefðu þá skýringu:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Já       Nei     Já       Nei     

Já       Nei     Já       Nei     

Undirritaður/uð lýsir hér með yfir, að upplýsingar þær sem gefnar eru og fram koma á þessari beiðni eru sannar og gefnar eftir 
bestu vitund. Undirritaður/uð gerir sér jafnframt grein fyrir, að þessar upplýsingar eru lagðar til grundvallar varðandi skilmála, 
iðgjöld og ákvörðun eigin áhættu.

Undirritaður/uð skuldbindur sig jafnframt til þess að tilkynna vátryggjanda um breytingar, sem kunna að verða á framangefnum
upplýsingum til þess að vátryggjandi geti metið einstaka tilvik og ákvarðað hvort vátryggingin geti haldið áfram óbreytt eða hvort
sérstakt tillit þurfi að taka til breyttra aðstæðna, sem gera breytingar á vátryggingarverndinni nauðsynlegar.

  Við mat á umsókn um vátryggingu þessa er aflað upplýsinga um greiðsluhæfi.

       

Staður og dagsetning

                                                                                                                      

Undirskrift vátryggingartaka (hinn formlega skráði byggingarstjóri)

                                                                                                                      
Undirskrift einstaklingsins sem fer með verkefni byggingarstjóra 
(þegar vátryggingartakinn er fyrirtæki)

Spurningum 17-21 er beint til vátryggingartakans (sem er formlega skráður byggingarstjóri) og 
einnig þess einstaklings sem fer með verkefni byggingarstjóra ef vátryggingartaki er fyrirtæki.

17. Er þér kunnugt um einhver mistök þín við 
       byggingarstjórn sem leitt gætu til bótakröfu?

18. Hafa verið gerðar bótakröfur á þig vegna
byggingarstjórnar?

Svar vátryggingartaka 
(sem er formlega skráður 
byggingarstjóri)

Svar einstaklings sem fer  
með verkefni byggingarstjóra  
(ef fyrirtæki er formlega 
skráður byggingarstjóri).

Já       Nei     Já       Nei     

Já       Nei     Já       Nei     

19. Er þér kunnugt um málaferli eða gerðardómsmál 
sem tengjast byggingarstjórn þinni?

Já       Nei     Já       Nei     
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