Tisztelt Szakember!
A 2017-es évtől kötelezően előírt kivitelezői felelősségbiztosítás (Kr. 353/2016) minél egyszerűbb és
lehető legkedvezőbb díjú megoldására a Mapei Kft., mint a Magyar Építőipari Szakemberek
Közössége üzemeltetője a Colonnade Biztosítóval egy építőipari kivitelezői felelősségbiztosítási
programot alakított ki a Szakember Közösségi tagok számára.
A 2018-as évben a legalacsonyabb árbevételi sávban az 55 ezer Ft-os éves díj továbbra is elérhető a
12 millió Ft éves árbevételt nem meghaladó tagok számára. Ehhez a díjhoz az idei évtől 10 millió
Ft/kárigény és 30 millió Ft/év biztosítási összeg (limit) tartozik.
A Kormányrendeletben több kritériumnak is meg kell felelni, –amelyeket összefoglalva lent
olvashat– ezért szükségessé vált magasabb biztosítási összegű (limitű) opciókat kidolgozni, így a
magasabb árbevételi sávokhoz magasabb biztosítási összegek (limitek) tartoznak az alábbi
táblázatban foglaltak szerint.
A 2018-as éves díj árak nem változtak az előző évhez képest. Azonban 2018-tól a díjbekérőket a
Greco Kft. állítja ki a jelentkezők számára, így még kedvezőbben, általános forgalmi adó terhelés
NÉLKÜL kell fizetni a díjat.
Választott kártérítési limit (kárigényenként/ évente)
Biztosítási

Árbevétel (M Ft)

összeg (limit)
0-12

12-50

50-150

150-250

55.000 Ft

92.000- Ft

138.000 Ft

207.000 Ft

161.000 Ft

241.500 Ft

422.625 Ft

207.000 Ft

362.250 Ft

633.938 Ft

10 millió Ft
káronként és 30
millió Ft évente
20 millió Ft
káronként és 60
millió Ft évente
30 millió Ft
káronként és 90
millió Ft évente

Fontos tudnivaló, hogy a Mapei kivitelezői felelősségbiztosítás az egyszerűsített bejelentéshez
kötött lakóépületek építése mellett az engedélyköteles lakóépületek és a kereskedelmi célú
ingatlanok kivitelezésére is biztosítási védelmet nyújt.

A csoportos kivitelezői felelősségbiztosításra vonatkozó Colonnade Biztosító szabályzatát a
weboldalon megnézheti (Kizárások J és P pontjai feloldásra kerültek), csoportos szerződés főbb
tudnivalói a biztosított tagok számára a következők:
Szerződés tartama:

határozatlan, évfordulótól automatikusan újabb 1 évvel hosszabbodik

Szerződés területi hatálya:

Magyarország

Belépés a szerződésbe:

bármelyik hónap 1. napjától, fizetendő díj az éves díj időarányos része

Biztosítási díj megfizetése:

Szerződő ügyfél és kötvény tulajdonos Mapei Kft, aki a csoport éves
díjfizetését

Biztosító

felé

rendezi.

Továbbhárítása

egyénileg

díjbekérővel, majd befizetést követően számlával a hatályos
jogszabályok szerint közvetített szolgáltatásként, (27 %) áfával
felszámított értékben történik tagok felé. A befizetés elmaradása a
regisztráció törlését vonja maga után, a díjfizetési kötelezettséget
nem teljesítő tag a biztosító felé történő jelzéssel egyidejűleg a
biztosított körből kizárásra kerül.

Kilépés a szerződésből:

bármelyik hónap 1. napjától, az adott évre befizetett díj ebben az
esetben nem jár vissza

Utófedezet:

szerződés megszűnését követő 3 év, ezen idő alatt bejelenthetőek az
olyan kárigények, melyek okozása a biztosított időszak alatt történt.

Meghatározások, lehetséges kárigények:

Felelősségbiztosítás:

a Biztosító vállalja, hogy a Biztosított által másnak okozott kárt a
Biztosított helyett megtéríti a károsult részére, tehát nem a
Biztosított kárát fizeti, hanem a Biztosítottat mentesíti az általa
okozott kár megfizetése alól.

Tevékenységi felelősségbiztosítás:

a biztosított tevékenység (Építőipari kivitelezés és felelős
műszaki vezetés) végzése során idegen, harmadik személynek

okozott dologi (tárgyrongálás) és/vagy személyi sérüléses
kárigények megtérítése.

Példa:

a Biztosított kivitelező cég munkása a tetőről leejt egy szerszámot. Ha ez egy
ott parkoló autóra esik, akkor dologi kárról, ha egy gyalogos fejére, akkor
személyi sérüléses kárigény merül fel a kivitelező céggel szemben.

Szolgáltatói felelősségbiztosítás:

a biztosított tevékenység (Építőipari kivitelezés és felelős
műszaki vezetés) végzése során, illetve a szolgáltatás hibás
teljesítése következtében szerződéses partnernek okozott
dologi (tárgyrongálás) és/vagy személyi sérüléses kárigények
megtérítése.

Példa:

a Biztosított kivitelező cég munkása fémcsövet vág flex géppel. Izzó
fémforgácsok beleégnek a beépített nyílászárók üvegezésébe. Biztosító
megtéríti a károsodott nyílászárók cseréjének költségeit (dologi kár).

Mapei csoportos felelősségbiztosítás biztosítási szakértője:
GrECo JLT Hungary Kft. - Kockázatkezelés, biztosítási management
H-1119 Budapest Vahot u. 6. Tel.: +36 1 206-9141
Fax: +36 1 206-9102 web: www.greco.eu

Mapei csoportos felelősségbiztosítás biztosítója:

Collonade Insurance S. A: Magyarországi fióktelepe
H-1143 Budapest, Stefánia út 51. www.collonade.hu

További kérdésekkel, kérésekkel, illetve kárrendezés esetén keresse a Mapei Kft. biztosítási
szaktanácsadóját az alábbi elérhetőségek bármelyikén!
Biztosítási szaktanácsadó:

Andó György
G.Ando@greco.hu
+3620/957-3433

Üdvözlettel,
Mapei Kft.

