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Kancelaria JDP - jesteśmy czołową polską kancelarią specjalizującą się w doradztwie prawnym oraz
zastępstwie procesowym dotyczącym realizacji dużych inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych,
w szczególności kolejowych, drogowych, mostowych, obiektów energetycznych, sieci przesyłowych,
obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych. Mamy unikalne kompetencje w
doradztwie związanym z realizacją dużych inwestycji infrastrukturalnych oraz prowadzeniu
złożonych sporów sądowych i arbitrażowych.
Z sukcesem doradzamy i reprezentujemy wykonawców w postępowaniach przeciwko zamawiającym
publicznym i prywatnym. Reprezentujemy również uczestników procesu budowlanego w szeregu
sporów z podwykonawcami, które dotyczą m.in. terminowości oraz prawidłowości robót
zrealizowanych przez tych podwykonawców.

Jak pozwać ubezpieczyciela, gdy nie płaci za szkodę? Jak obniżyć koszty
ubezpieczeń nie tracąc realnej ochrony ubezpieczeniowej? 

Jak broker może pomóc na etapie przetargu? 
 

Każda firma na rynku budowlanym płaci składki ubezpieczeniowe i zawiera wiele różnych
umów gwarancji ubezpieczeniowych oraz umów ubezpieczenia dla każdej swojej inwestycji.
Dlatego warto wiedzieć, na jakie pułapki jesteśmy narażeni, jak uniknąć zbędnych kosztów.
Ważne, żeby znać zachowania oraz praktyki ubezpieczycieli i wiedzieć, kiedy skierować
pozew do sądu. Dlatego warto też popatrzeć na zdarzenia na Kontrakcie przez pryzmat
ubezpieczeń, którymi wykonawca dysponuje. Skoro już opłacane są stawki to w razie
odmowy wypłaty polisy warto czasem rozważyć skierowanie pozwu do sądu.

Wstęp. Wymogi zabezpieczeń gwarancyjnych (m.in. wadia, należyte wykonanie,
wady i usterki) w standardowych zamówieniach publicznych.
Wymogi ubezpieczeń oraz rodzaje ubezpieczeń w standardowych zamówieniach
publicznych / pułapki warunków FIDIC/.
Jak pozwać ubezpieczyciela w razie odmowy wypłaty z polisy OC/CAR? Jakie
roszczenia można z tego pokryć? 
Jak obniżyć koszty ubezpieczeń nie tracąc realnej ochrony ubezpieczeniowej - rola
brokera na etapie zamówienia publicznego? 

1.

2.

3.

4.

Wojciech Bazan - adwokat, partner w Zespole
Postępowań Sądowych i Arbitrażowych w JDP

Rafał Sobczak - Broker, Dyrektor Biura Ubezpieczeń
Budowlano Montażowych Mentor S.A.

Zaproszenie kierujemy do: 
szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych, dyrektorów finansowych, dyrektorów

kontraktów, kierowników projektów.

Podanie wszystkich wymaganych danych  jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.
Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane.

UBEZPIECZENIA I GWARANCJE 
W BUDOWNICTWIE

PROGRAM:

WEBINAR POPROWADZĄ:

ZAPROSZENIE NA WEBINAR

ZAPISZ SIĘ
Udział w webinarze jest bezpłatny

https://jdpkancelaria.clickmeeting.com/ubezpieczenia-i-gwarancje-w-budownictwie/register

