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Kötelező üzemi felelősségbiztosítás – építőmesteri kötelező felelősségbiztosítás Ausztriában

A magyar építőipari vállalkozások ausztriai tevékenységének bejegyzéséhez szükséges egy ún. építőmesteri
kötelező felelősségbiztosítás meglétének igazolása. Osztrák biztosító társaságok magyar vállalkozások
részére ilyen biztosítást nem adnak ki, a magyarországi biztosítók pedig aránytalanul magas biztosítási díj
ellenében vállalják ezt a felelősségbiztosítást.
Németországban a magyar vállalkozások jelentős részének biztosítási ügyeit intéző Leister + Leister
Biztosítási Ügynökség az R + V Versicherung AG bevonásával a magyarországinál kedvezőbb biztosítási
díj ellenében nyújt biztosítást az Ausztriában vállalkozni kívánó magyar vállalkozások részére.
A R+V Versicherungnak teljes körű biztosítási engedélye van Ausztriában.
Az Ausztriára vonatkozó biztosítási feltételek megegyeznek a biztosító társaságnak a magyar cégek
németországi tevékenységéhez nyújtott felelősségbiztosítási feltételeivel.
E biztosítási konstrukcióban a magyar vállalkozás osztrák telephelyén foglalkoztatott vezető beosztású
építőmester lesz a biztosított. A biztosítótársaság az osztrák telephely címére egy előzetes, 1 hónapig
érvényes biztosítási igazolást állít ki, amelyet az osztrák hatósági tevékenység-engedélyezési eljárásnál kell
bemutatni. A biztosítótársaság szerint egy hónap alatt lebonyolódik ez az engedélyezési eljárás.
Ha megtörténik a cég tevékenységének engedélyezése, akkor a cég egy végleges biztosítási kötvényt kap,
valamint kiszámlázzák neki az éves biztosítási díjat.
Ha a cég tevékenységét az osztrák hatóságok nem engedélyezik, akkor a cégnek semmiféle fizetési
kötelezettsége nincs a biztosító felé.
A biztosítási igazolás beszerzése, valamint az osztrák engedélyezési eljárás befejeztét követően a biztosítási
kötvény kiállítása a Leister + Leister Biztosítási Ügynökségnél történik, amelynek elérhetősége:
Leister & Leister Versicherungsmakler GmbH & Co.KG
Friedhofstraße 8, 40764 Langenfeld
Telefon: +49 2173 20 79 41 0
Telefax: +49 2173 20 79 42
e-mail: mail@leister-leister.de

Budapest, 2017. november 17.
Melléklet!

Kötelező üzemi felelősségbiztosítás – építőmesteri kötelező felelősségbiztosítás
A biztosítás az alábiakat foglalja magába:

a)

Üzem tevékenysége

b)

Dologi vagy személyben esett kár

c)

Vagyoni kár

d)

Tevékenységgel összefüggő kár

e)

Bérleménnyel összefüggő kár

f)
g)

Környezetrombolással járó kár
Környezetre veszélyes anyagok kis kiszerelésben,
max. 205 l/kg tartályonként és max. 1.000 l/kg
össztárolási mennyiségben, fűtőolajtároló
berendezések
max. 30.000 literig, dízelolajtároló berendezések
max. 3.000 literig
Termékfelelősség-kockázat

h)

i)
j)

Hibás teljesítésből származó mellékköltségek
Utójavításból származó kár (pótdíj 5 %, minimum 200
euró )

k)
l)
m)

Munka- és beszállítói közösségben való részvétel
Alvállalkozó (harmadik személy megbízása)
A megbízóval szemben indított munkabér
beszedésére irányuló bírósági eljárás biztosítási
kárból fakadóan visszatartott munkabér esetén
Idegen munkagépeken okozott kár

n)

o)

Épitőmesteri kivitelező tevékenység az Osztrák
Köztársaság területén
biztosítva
biztosítási összeg: 3.000.000 euró,
évente maximum a kétszerese
biztosítva
biztosítási összeg: 1.000.000 euró,
évente maximum a háromszorosa
önrész: 2.500 euró
biztosítva
biztosítási összeg:
maximum évi 100.000 euró
önrész: 250 euró
biztosítva
maximum évi 1.000.000 euró (tűzeset, robbanás,
vízkár)
maximum évi 100.000 euró (egyéb kár)
biztosítva
biztosítva
biztosítási összeg:
maximum évi 1.000.000 euró
önrész 10 %, maximum 10.000 euró

biztosítva
biztosítási összeg:
maximum évi 3.000.000 euró
biztosítva
biztosítva:
biztosítási összeg: 50.000 euró
évente maximum a kétszerese
biztosítva
biztosítva
biztosítva,
de csak 1.000 euró feletti összegnél
biztosítva
maximum évi 30.000 euró
önrész 500 euró
biztosítási díj táblázat
Az éves bevétel 4,18 ‰-e, min. 2.070 euró
Az éves bevétel 3,80 ‰-e, min. 12.540 euró
Az éves bevétel 3,42 ‰-e, min. 22.800 euró
Az éves bevétel 3,04 ‰-e, min. 30.780 euró

Biztosítási díj számítása üzemenként
3 millió euró éves bevételig
3-6 millió euró éves bevételig
6-9 millió euró éves bevételig
9 millió euró éves bevétel felett
Vagyoni kár
(építőmesteri kötelező felelósségbiztosítás)
A fenti biztosítási díjakat 11 % osztrák biztosítási adó is terheli.

380,00 euró pótdíj

