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2. Hver er reynsla umsækjanda af verk- og byggingaeftirliti?

3. Hefur umsækjandi áður verið byggingarstjóri?

Vinsamlega svarið öllum eftirfarandi spurningum.
Beiðni um starfsábyrgðartryggingu byggingarstjóra

Nafn Kennitala Réttindi frá

Nafn Kennitala

Menntun

II. Vátryggingin

III. Y�rlýsingar

Nýtryggingu Breytingu á tryggingu Vátryggingin tekur gildi frá dags.Óskað er eftir 

Vátryggingin gildir fyrir (nafn byggingarstjóra): 

Fyllist út ef fyrirtæki er byggingarstjóri: Með vísan til 3. tl. 51. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, lýsir undirritaður því hér 
með y�r að fyrirtækið uppfylli skilyrði laganna til að vera byggingastjóri og taka að sér framkvæmdastjórn byggingarframkvæmda 
í eigin nafni. 

Hæfur aðili er sér um starf byggingastjóra: 

Já Nei

1. Er umsækjandi með frjálsa ábyrgðartryggingu í gildi fyrir rekstur sinn?

Ef nei, óskar vátryggingartaki eftir frjálsri ábyrgðartryggingu fyrir starfsemina?

Vátryggingartaki

I. Grunnupplýsingar

Heimilisfang

Kennitala

Póstnúmer Staður

Tengiliður

NetfangSími /  Farsími
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Beiðni skal fyllast út af byggingastjóra eða hæfum aðila þar sem það á við.

Hefur umsækjandi eða hæfur aðili starfsley� frá Mannvirkjastofnun til að starfa sem byggingarstjóri 

Menntun byggingastjóra eða hæfs aðila:

Húsasmíðameistari

Rafvirkjameistari

Tæknifræðingur

Múrarameistari

Arkitekt

Byggingarfræðingur

Pípulagningameistari

Verkfræðingur

Blikksmíðameistari

Byggingariðnfræðingur

sbr. 28. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki?

Já Nei

Já Nei

Já Nei
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Nýbygging

Viðhald, hvað?

Einbýlishús

Sumarbústaður

Skrifstofu-/verslunarhúsnæði, fermetra�öldi og �öldi hæða sem framkvæmd tekur til:

Iðnaðarhúsnæði, tegund húsnæðis og fermetra�öldi:

Parhús Raðhús Fjölbýli, �öldi íbúða sem framkvæmd tekur til:

Endurbygging Annað, hvað?

Staðsetning verks: Staður:

Annað, hvað?

Ef já, tilgreinið verk, verktímabil og byggingarkostnað þriggja stærstu verka sl. 5 ár.

Verk: Verktímabil: Byggingarkostnaður:

Verk: Verktímabil: Byggingarkostnaður:

Verk: Verktímabil: Byggingarkostnaður:

IV. Vátryggt verk
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4. Hefur umsækjandi gæðaker� í gildi? Já Nei

Já Nei

Áætluð verklok Ef verk er þegar ha�ð, þá þarf greinagóða lýsingu á stöðu verksins að fylgja með umsókn

Áætlaður heildarbyggingarkostnaður

2. Hefur umsækjandi sjálfur eftirlit með byggingarframkvæmdinni?

Er umsækjandi með undirverktaka í verkinu?

Ef já, hvað er stór hluti byggingarkostnaðar verksins í höndum undirverktaka?

Já Nei

Já Nei

1. Byggingaley�snúmer og útgáfudagsetning þess

Fjöldi hæða sem verkið tekur til:

Gerð þaks: Flatt Hallandi

Er um einingarhús að ræða?

ásamt útskrift á byggingarsögu frá byggingarfulltrúa. Einnig skulu myndir fylgja sem sýna stöðu framkvæmda. Stöðuúttekt má ekki 

vera eldri en viku gömul þegar hún berst félaginu.

Hverjir eru framkvæmdaaðilar verksins? Tilgreinið framkvæmdaaðila og þeirra verkþætti og hlutfall af heildarbyggingarkostnaði

Framkvæmdaaðili Verkþáttur Hlutfall %

Framkvæmdaaðili Verkþáttur Hlutfall %

Framkvæmdaaðili Verkþáttur Hlutfall %

Framkvæmdaaðili Verkþáttur Hlutfall %

Framkvæmdaaðili Verkþáttur Hlutfall %



VÖRÐUR  tryggingar hf
Borgartúni 25, 105 Reykjavík

sími 514 1000
fax   514 1001 www.vordur.is

vordur@vordur.is
Bls. 3/4

V. Aðrar upplýsingar
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1. Hefur vátryggingartaki verið með starfsábyrgðartryggingu byggingarstjóra í gildi hjá öðru vátryggingafélagi?

Ef já, hjá hvaða félagi var vátryggt, hvenær og af hverju féll síðasta starfsábyrgðartrygging úr gildi?

Já Nei

2. Hefur annað tryggingafélag hafnað umsókn um samskonar tryggingu?

Ef já, skýrið frá ástæðu höfnunar

Já Nei

4. Hefur umsækjandi eða vátryggingartaki vitneskju um, eða ástæðu til að ætla að á hann verði gerð krafa

sem enn er ekki komin fram?

Ef já, lýsið eðli og áætlaðri �árhæð kröfu

3. Hefur umsækjandi, vátryggingartaki eða samstarfsmenn hans, orðið bótaskyldur vegna mistaka í star�?

Ef já, lýsið eðli, �árhæð kröfu og niðurstöðu máls

Já Nei

Já Nei

Listi y�r núverandi verk sem eru í gangi:

Verk Byggingaley�snúmer og útgáfudagsetning þess

Heildarbyggingarkostnaður Staða verks Áætluð lok verks

Verk Byggingaley�snúmer og útgáfudagsetning þess

Heildarbyggingarkostnaður Staða verks Áætluð lok verks

Verk Byggingaley�snúmer og útgáfudagsetning þess

Heildarbyggingarkostnaður Staða verks Áætluð lok verks

5. Athugasemdir
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VI. Eigin yfirlýsing og undirskrift

Ég undirritaður(uð) staðfesti að upplýsingar sem fram koma á þessari vátryggingabeiðni eru réttar samkvæmt minni bestu vitund. 
Jafnframt geri ég mér grein fyrir því að rangar upplýsingar geta leitt til takmörkunar eða missis bótaréttar samkvæmt lögum um 
vátryggingasamninga nr. 30/2004. Ef breyting verður á starfseminni ber að láta félagið vita. Misbrestur á því getur leitt til takmörk-
unar eða missis bótaréttar. 

ATHUGA: Vátryggingin tekur ekki gildi fyrr en beiðnin hefur verið samþykkt af félaginu.

Staður og dagsetning Undirskrift vátryggingartaka

Undirskrift byggingastjóra / hæfs aðilaUndirskrift starfsmanns / vátryggingarmiðlara
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