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Vinsamlegast tilgreinið þóknun vegna:

  Fjárhæð

Síðastliðið ár     ISK

Yfirstandandi ár (áætlað)     ISK

Komandi ár (áætlað)     ISK

Hafi fyrirtækið einhverja starfsemi erlendis, þá tilgreinið í hvaða löndum starfsemin fer fram og þóknun eftir löndum.

   

    

   

   

Bls. 1 af 3

Skírteini nr.

Söluaðili Ábending

STARFSEMIN

BeIðnI um StarFSÁBYrgðartrYggIngu tæKnI- og VerKFræðInga

nafn vátryggingartaka    Sími  

Kennitala    netfang  

Heimilisfang   Póstnúmer  

nafn greiðanda   Kennitala  

Hvaða ár var fyrirtækið stofnsett?   

er fyrirtækið hluti af samsteypu, eigandi eða hluthafi í verktakaframleiðslufyrirtæki? ef „já“, hvaða fyrirtæki?

    

   

Hefur fyrirtækið skipt um nafn, keypt eða sameinast öðru fyrirtæki á síðustu 5 árum? ef „já“, hverjum?

   

   

Hefur verkfræðistofan reglubundið samningsbundið samstarf við aðrar verkfræðistofur?  ef „já“, lýsið þá umfangi samstarfsins

   

    

   

   

ALMENNAR UPPLÝSINGAR
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Hefur umsækjandi verið með starfsábyrgðartryggingu í gildi hjá öðru vátryggingarfélagi?

Já   nei  

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

 

 

Hefur annað vátryggingarfélag hafnað umsókn um starfsábyrgðartryggingu tækni- og verkfræðinga?

Já   nei  

ef svarið er „já“, skýrið þá frekar: 

 

 

Hafa verið gerðar bótakröfur á umsækjanda, vátryggingartaka eða starfsmenn hans, eða er þessum aðilum kunnugt um hugsanlegar 

bótakröfur?

Já    nei  

ef svarið er „já“, lýsið þá nánar: 

    

  

   

 

getið þriggja stærstu verkefna innanlands síðustu fimm árin:

upphaf verks Hverskonar verksamningur Samningsfjárhæð Hlutur vátryggingartaka Verklok

BeIðnI um StarFSÁBYrgðartrYggIngu tæKnI- og VerKFræðInga

tilgreinið fjölda starfsmanna eftir starfsgreinum:

Verkfræðingar og tæknifræðingar   

arkitektar     

tækniteiknarar og mælingafólk   

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

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.

 Staður/dags.    

 undirskrift vátryggingartaka:  

BeIðnI um StarFSÁBYrgðartrYggIngu tæKnI- og VerKFræðInga

er umsækjanda, vátryggingartaka eða starfsmanna hans kunnugt um hugsanleg málaferli eða gerðardómsmál er tengjast hönnun hans?

Já    nei  

ef svarið er „já“, lýsið þá nánar: 

    

     

    

  

er umsækjanda, vátryggingartaka eða starfsmanna hans kunnugt um einhver mistök af hans hálfu sem leitt gætu til bótakröfu?

Já   nei  

ef svarið er „já“, lýsið þá nánar: 
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