Tisztelt Szakember!

A 2017. január 1-től, az egyszerűsített bejelentéssel indított kivitelezésekre kötelezően előírt kivitelezői
felelősségbiztosítás (Kr. 155/2016) minél szakszerűbb és lehető legkedvezőbb díjú megoldására a
Mapei Kft., mint a Magyar Építőipari Szakemberek Közössége üzemeltetője a Colonnade Biztosítóval
építőipari kivitelezői felelősségbiztosítási programot alakított ki a tagok számára.

A Magyar Építőipari Szakember Közösség felelősségbiztosítása az alábbi részeket tartalmazza:
Tevékenységi felelősségbiztosítás: építőipari kivitelezési, felújítási, átépítési munka során idegen 3.
személynek okozott dologi és/vagy személyi sérüléses kárigények megtérítése. (Építési terület mellett
parkoló autóban keletkezett kárigény megtérítése).
Szolgáltatás felelősségbiztosítás: építőipari kivitelezési, felújítási, átépítési munka során és/vagy hibás
munkavégzéssel szerződéses partnernek (Megrendelő) okozott dologi és/vagy személyi sérüléses
kárigények megtérítése (rosszul alátámasztott vasbeton szerkezet leszakadása okozta károk,
szakszerűtlen szigetelés miatti beázás károk helyreállítása).
A fedezet automatikusan kiterjed az alvállalkozók tevékenységére és az alkalmazott vagy megbízott
felelős műszaki vezető tevékenységére is.
Munkáltató felelősségbiztosítás 3 fő dolgozóig: (5.000.000,- Ft/kárigény és 10.000.000,- Ft/év
limitekkel) fedezi a dolgozó munkahelyi balesete kapcsán a dolgozó vagy családja által a munkáltatóval
szemben támasztott kárigényt, ill. a balesettel kapcsolatos TB visszakövetelést (táppénz, műtéti
költségek, gyógyszerköltségek, kórházi költségek stb. is).
Természetesen több dolgozó esetén is lehetőség van kedvezményes munkáltatói felelősségbiztosítást
kötni a Szakember Közösségi tagok számára.
2019-es évre a Szakember Közösség csoportos felelősségbiztosítási díjak az alábbiak szerint alakulnak:
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) tartozhatnak az alábbi táblázatban
foglaltak szerint:

Választott kártérítési limit (kárigényenként/ évente)
Biztosítási

Árbevétel (Millió Ft, nettó)

összeg (limit)
0-12

12-50

50-150

150-250

65.000 Ft

92.000- Ft

115.000 Ft

159.000 Ft

149.000 Ft

199.500 Ft

299.000 Ft

230.750 Ft

370.000 Ft

550.000 Ft

10 millió Ft
kárigényenként
és 30 millió Ft
évente összesen
20 millió Ft
kárigényenként
és 60 millió Ft
évente összesen
30 millió Ft
kárigényenként
és 90 millió Ft
évente összesen

Fontos tudnivaló, hogy a Mapei kivitelezői felelősségbiztosítás az egyszerűsített bejelentéshez kötött
lakóépületek építése mellett egyéb építési, átépítési, felújítási munkákra, engedélyköteles
lakóépületek és kereskedelmi célú ingatlanok kivitelezésére is biztosítási védelmet nyújt, illetve 3 fő
dolgozóig munkáltatói felelősségbiztosítást is tartalmaz.

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 és kötvény tulajdonos Mapei Kft. A biztosítási díj megfizetése
egyénileg, elektronikus díjbekérő alapján (egyben számla is) GrECo JLT
Hungary Kft. közreműködésével történik. A befizetés elmaradása a
regisztráció törlését vonja maga után, a díjfizetési kötelezettséget nem
teljesítő tag biztosítási fedezete a biztosító felé történő jelzéssel
egyidejűleg megszűnik.

Kilépés a szerződésből:

évfordulóra történő (minden év február 1.) írásos felmondás,
minimum 30 napos felmondási idővel

Utófedezet:

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

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.

2018-as esetünk: a Biztosított kivitelező cég munkása üzlethelyiség betonpadlót csiszolt. A
nagy mennyiségű por károsította a szomszédos üzlet szolárium berendezéseit.
Biztosító megtérítette a károsodott berendezések cseréjét a szomszédos üzlet
tulajdonosa részére. (dologi kár)

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.

2018-as esetünk: a Biztosított kivitelező cég munkása fémcsöveket vágott flex géppel. A
fémforgácsok beleégtek a beépített nyílászárók üvegezésébe. Biztosító
megtérítette a károsodott nyílászárók cseréjének költségeit a Megrendelő
részére (dologi kár).

Mapei csoportos felelősségbiztosítás szerződés szaktanácsadója:

GrECo JLT Hungary Kft. - Kockázatkezelés, biztosítási management
H-1113 Budapest Nagyszőlős út 11-15. 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
szaktanácsadóit az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Andó György

Kelemen Andrea

g.ando@greco.hu

a.kelemen@greco.hu

+3620/957-3433

+3630/784-8738

Üdvözlettel,
Markovich Béla
Ügyvezető
Mapei Kft.

