
Ábyrgðasjóður 
Meistaradeildar 

Samtaka
iðnaðarins



Meistarar í Samtökum iðnaðarins eru með Ábyrgða
sjóð sem tryggir þér vel unnið verk.

Ert þú með skriflegan samning og tryggingu um fagleg 
vinnubrögð frá þínum meistara?

Það er trygging fyrir gæðum og réttum vinnubrögðum 
að skipta við meistara og fagmenn sem hafa tilskilin 
réttindi. Innan raða Samtaka iðnaðarins er starfandi 
Meistaradeild sem hefur á að skipa löggiltum fag
mönn um til hvers kyns framkvæmda.

Taktu enga áhættu þegar um fasteign er að ræða 
tryggðu þér löggiltan meistara með Ábyrgðasjóð að 
baki sér í verkið. 

Kynntu þér málið á www.si.is

Hver ábyrgist 
þinn meistara?



Tilgangur Ábyrgðasjóðs MSI er að skapa traust milli 
viðskiptavina og félagsmanna MSI.

Að baki Ábyrgðasjóði MSI standa Samtök •	
iðnaðarins og 10 meistarafélög.
Ábyrgðasjóður MSI er ætlað að skapa traust milli •	
verkkaupa og verktaka. 
Telji verkkaupi vinnubrögð verktaka ekki uppfylla •	
væntingar getur hann skotið máli sínu til 
Úrskurðarnefndar MSI 
Allir félagsmenn Meistaradeildar SI eru löggiltir •	
iðnmeistarar og eiga aðild að Ábyrgðasjóði MSI. 
Skriflegur verksamningur milli verkkaupa og •	
verksala er skilyrði þess að verkkaupi geti vísað 
máli sínu til Úrskurðarnefndar MSI. Ágreiningi 
vegna reikningagerðar, verktíma og álíka atriða 
er ekki hægt að vísa til Úrskurðarnefndar MSI. 
Einungis er úrskurðað um meint ófagleg 
vinnubrögð. 
Sjóðurinn tekur ekki á málum vegna efnisgalla •	
eða galla sem stafa af röngum upplýsingum 
framleiðenda. 
Einungis einstaklingar og húsfélög geta notið •	
bóta úr Ábyrgðasjóði MSI. 

Um Ábyrgðasjóð   
MSI 



Félag blikksmiðjueigenda
www.blikksmidjur.is

Félag skrúðgarðyrkjumeistara
www.meistari.is

Málarameistarafélagið
www.malarar.is

Meistarafélag Suðurlands
www.mfs.is

Meistarafélag iðnaðarmanna í Hafnarfirði
www.si.is/mih

Meistarafélag byggingarmanna á Norðurlandi
www.mbn.is

Löggiltir 
iðnmeistarar
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Meistarafélag húsasmiða
www.mfh.is

SART - Samtök rafverktaka
www.sart.is

Félag dúklagninga- og veggfóðrarameistara
www.dukur.is

Múrarameistarafélag Reykjavík
www.murarameistarar.is

www.si.is


