
 

  ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 

«ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍՊԸ 

Խորհրդի 15.07.2021 թվականի թիվ 43 որոշմամբ 

 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՎԻԱՏՈՄՍԻ ՉԵՂԱՐԿՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
Փաստաթղթի կոդ` Պ750-01-10 

Խմբագրություն՝ 01 

(Ակտիվի դաս՝ Հրապարակային) 

 

 

  



 
 

ԱՎԻԱՏՈՄՍԻ ՉԵՂԱՐԿՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 

2 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.1. Ավիատոմսի չեղարկման ապահովագրության պայմանները (այսուհետ` Պայմաններ) մշակված են 

համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության 

մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) և այլ իրավական ակտերի (միասին այսուհետ՝ ՀՀ օրենսդրություն): 

1.2. «ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերությունը 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տրված թիվ 0006 (0009) լիցենզիայի հիման 

վրա իրականացնում է «Ֆինանսական վնասների ապահովագրություն» դասի ապահովագրություն` սույն 

Պայմանների հիման վրա կնքելով Ավիատոմսի չեղարկման ապահովագրության պայմանագիր կամ 

Վկայագիր: 

2. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

2.1. Ապահովագրող` «ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍՊԸ (այսուհետ՝ Ընկերություն). 

2.2. Ապահովադիր՝ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, որը համաձայն սույն Պայմանների, 

ապահովագրության պայմանագիր է կնքել է Ապահովագրողի հետ. 

2.3. Ապահովագրված անձ՝ Ապահովադրի կողմից Պայմանագրում նշված մինչև 85 տարեկան ֆիզիկական 

անձ, ում հետ կապված ապահովագրական պատահարի առաջացումը հանդիսանում է Պայմանագրի 

առարկա: Ապահովագրված անձը հանդիսանում է շահառու, ով իրավունք ունի ապահովագրական 

պատահարի տեղի ունենալու դեպքում ստանալ ապահովագրական հատուցում. 

2.4. Շահառու՝ ապահովագրության պայմանագրով կամ Վկայագրով նախատեսված անձ, ով 

ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում ունի ապահովագրական հատուցում 

ստանալու իրավունք: Սույն Պայմանների հիման վրա կնքված ապահովագրության պայմանագրի 

շրջանակներում Շահառուն Ապահովագրված անձն է: Ապահովագրված անձի մահվան դեպքում նրա 

ժառանգները ճանաչվում են որպես Շահառու. 

2.5. Պայմանագիր՝ սույն Պայմանների հիման վրա կնքված ապահովագրության պայմանագիր կամ 

Վկայագիր. 

2.6. Ապահովագրական պատահար՝ Պայմանագրի գործողության ընթացքում Պայմանագրով նախատեսված 

դեպք կամ իրադարձություն, որի տեղի ունենալը կրում է հավանական, անսպասելի և (կամ) 

պատահական բնույթ և որի տեղի ունենալու պարագայում Ապահովագրողը պարտավորվում է 

Ապահովադրին (Ապահովագրված անձին) վճարել ապահովագրական հատուցում. 

2.7. Ապահովագրության տարածք՝ Պայմանագրում նշված տարածք, որտեղ տեղի ունեցած դեպքը կարող է 

դիտարկվել որպես ապահովագրական պատահար: Սույն Պայմաններով ապահովագրության տարածք է 

հանդիսանում ամբողջ աշխարհը. 

2.8. Ապահովագրական գումար՝ Ապահովագրողի կողմից վճարման ենթակա հնարավոր ապահովագրական 

հատուցման առավելագույն չափ. 

2.9. Ապահովագրավճար` Պայմանագրով սահմանված չափով Ապահովադրի կողմից Ապահովագրողին 

հնարավոր ապահովագրական հատուցման դիմաց վճարվելիք գումար. 

2.10. Ապահովագրական սակագին` Ապահովագրական գումարի նկատմամբ ապահովագրավճարի 

դրույքաչափ՝ տոկոսային արտահայտությամբ. 

2.11. Չհատուցվող գումար (ֆրանշիզա)` Ապահովադրի մասնակցության չափը վնասի հատուցմանը, որը 

սահմանվում է Պայմանագրով կոնկրետ գումարի կամ Ապահովագրական գումարի նկատմամբ տոկոսի 

տեսքով: Պայմանագրով կարող է սահմանվել պայմանական կամ ոչ պայմանական չհատուցվող գումար. 

2.11.1. Պայմանագրում պայմանական չհատուցվող գումար սահմանված լինելու դեպքում 

Ապահովագրողն ազատվում է փաստացի վնասների կամ կորուստների հատուցման 

պարտականությունից, եթե այդ վնասի չափը չի գերազանցում Պայմանագրով սահմանված 

չհատուցվող գումարի չափը, և պարտավոր է վճարել Ապահովագրական հատուցումն 

ամբողջությամբ, եթե դրա մեծությունը գերազանցում է չհատուցվող գումարի չափը: 

2.11.2. Պայմանագրում ոչ պայմանական չհատուցվող գումար սահմանված լինելու դեպքում 

Ապահովագրողն ազատվում է Պայմանագրով սահմանված ոչ պայմանական չհատուցվող 

գումարի մասով հատուցում իրականցնելուց՝ անկախ վնասի և կորստի չափից: 

2.12. COVID-19՝ Կորոնավիրուսային հիվանդություն 2019․  
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2.13. Ավիատոմս՝ ամրագրված և ❲կամ❳ վճարված ավիատոմս, որի առնվազն մեկ ուղղությունը Հայաստանի 

Հանրապետությունն է։ 

3. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏ 

3.1. Սույն ապահովագրության շրջանակներում ապահովագրության օբյեկտ են հանդիսանում 

Ապահովագրված անձի գույքային շահերը՝ կապված մինչև մեկնումը նրա մոտ COVID-19 ախտորոշմամբ 

և բուժմամբ պայմանավորված Ավիատոմսի չեղարկման հետևանքով առաջացած ծախսերի հետ: 

4. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ (ՌԻՍԿԵՐ) 

4.1. Համաձայն սույն Պայմանների՝ Ապահովագրական պատահար է համարվում Ավիատոմսի չեղարկման 

հետ կապված ծախսերի առաջացումը, որը հետևանք է մինչև մեկնումն Ապահովագրված անձի մոտ 

COVID-19 ախտորոշման և բուժման։ 

4.2. Ապահովագրողը հատուցում է մինչև մեկնումն Ապահովագրված անձի մոտ COVID-19 ախտորոշման 

հետևանքով նրա Ավիատոմսի չեղարկման դեպքում ավիաընկերության կողմից կիրառվող 

տույժի/տուգանքի (չվերադարձվող կամ պահվող գումարի) չափով, բայց ոչ ավել, քան 

Ապահովագրական գումարը։ 

5. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

5.1. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՉԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ հետևյալ ծախսերի 

համար՝ 

5.1.1. Ապահովագրված անձի մոտ COVID-19 ախտորոշմամբ չպայմանավորված, ցանկացած այլ 
պատճառով ավիատոմսի չեղարկման դեպքում առաջացած ծախսերը, 

5.1.2. Ապահովագրված անձի կողմից կանխամտածված, հակաօրինական գործողությունների 
իրականացման հետևանքով ապահովագրական պատահարի առաջացման հետ կապված ծախսերը, 

5.1.3. չլիցենզավորված կամ ՀՀ օրոնսդրությամբ սահմանված ցանկում չներառված բժշկական 

հաստատության (լաբորատորիայի❳ կամ բժշկի կողմից COVID-19 ախտորոշման հետևանքով 
ավիատոմսի չեղարկման դեպքում առաջացած ծախսերը, 

5.1.4. մինչև Պայմանագրի կնքումը Ապահովագրված անձի մոտ COVID-19 ախտորոշման հետևանքով 
ավիատոմսի չեղարկման դեպքում առաջացած ծախսերը։ 

6. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐ, ՉՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐ 

6.1. Ապահովագրական գումարն Ապահովագրողի և Ապահովադրի (այսուհետ՝ Կողմեր) ընդհանուր 

համաձայնությամբ Պայմանագրով սահմանված գումարն է: 

6.2.  Ապահովագրական գումարն ինքնաշխատ կերպով նվազում է իրականացված ապահովագրական 

հատուցման չափով: 

6.3. Ապահովադիրը կարող է հանդես գալ Ապահովագրական գումարը մեծացնելու պահանջով՝ վճարելով 

համապատասխան չափով Ապահովագրավճար: 

7. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ, ԴՐԱ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳ, ՉՎՃԱՐՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ 

7.1. Ապահովագրավճարը հաշվարկվում է Ապահովագրողի կողմից Պայմանագրի գործողության ողջ 

ժամկետի համար Ապահովագրական սակագնի հիման վրա, որը ձևավորվում է Ապահովադրի կողմից 

ընտրված ծածկույթից, Չհատուցվող գումարի տեսակից ու մեծությունից, գործողության ժամկետից և 

ապահովագրական ռիսկի վրա ազդող այլ գործոններից: 

7.2. Ապահովագրավճարն Ապահովադրի կողմից վճարվում է միանվագ, կանխիկ կամ փոխանցումով` 

Պայմանագրի կնքման պահին, եթե Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ: 

7.3. Եթե Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 3-օրյա ժամկետում Ապահովադիրը չի վճարում 

Ապահովագրավճարը, ապա ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ միակողմանի լուծելու 

Պայմանագիրը, եթե Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ: 

7.4. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ հրաժարվել ապահովագրական հատուցում իրականացնելուց, 
եթե Ապահովադիրն Ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու պահի դրությամբ 
Ապահովագրավճարի գծով Ապահովագրողի նկատմամբ ունի ժամկետանց պարտավորություններ։ 
Սույն կետով սահմանված Ապահովագրողի իրավունքը գործում է մինչև Ապահովադրի կողմից 
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Ապահովագրավճարի գծով ունեցած պարտավորության մարման օրվան հաջորդող երկրորդ 

աշխատանքային օրվա ժամը 00:00-ն։ 

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ԿԱՐԳ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ 

8.1. Պայմանագիրն Ապահովագրողի և Ապահովադրի միջև կնքված փաստաթուղթ է, ըստ որի 

Ապահովագրողն Ապահովագրավճարի դիմաց պարտավորվում է Պայմանագրով և սույն Պայմաններով 

սահմանված կարգով Շահառուին տրամադրել ապահովագրական հատուցում: 

8.2. Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր՝ Ապահովադրի կողմից բանավոր կամ գրավոր դիմումի հիման վրա: 

8.3. Պայմանագիրը կնքելու համար ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ Ապահովադրից պահանջել. 

8.3.1. ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի բնօրինակը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական 

գրանցման վկայականի և դրա ներդիրների բնօրինակները, 

8.3.2. Ապահովագրված անձի անձնագրի բնօրինակը, 

8.3.3. Ապահովագրված անձի համար գնված/ամրագրված ավիատոմսը, 

8.3.4. տրամադրել գրավոր տեղեկություն, որն ուղղակի կամ անուղղակի կարող է որոշակի ազդեցություն 

ունենալ Ապահովագրողի կողմից Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու 

հավանականության և դրա հետևանքով հնարավոր վնասների չափերի կանխորոշման վրա, 

8.3.5. այլ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն, որոնք անհրաժեշտ են ապահովագրական ռիսկի ճշգրիտ 

գնահատման, ինչպես նաև Պայմանագրի կնքման համար: 

8.4. Պայմանագրի գործողության ժամկետը սահմանվում է Պայմանագրով՝ Կողմերի փոխադարձ 

համաձայնությամբ։ 

8.5. Պայմանագիրը կնքվում է մինչև 1 (մեկ) տարի ժամկետով:  

8.6. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Պայմանագիրը երկկողմանի ստորագրելու և կնքելու օրվա հաջորդ 

օրը, եթե այլ բան նախատեսված չէ Պայմանագրով: 

8.7. Պայմանագրի և սույն Պայմանների միջև անհամապատասխանությունների դեպքում գերակա է 

Պայմանագիրը, իսկ սույն Պայմանների և նրա թարգմանությունների տարընթերցման դեպքում 

նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: 

9. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ, ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

9.1. Ապահովագրության պայմանագիրը դադարում է ՝ 

9.1.1. Եթե դրա ուժի մեջ մտնելուց հետո անհետացել է ապահովագրական պատահարի ի հայտ գալու 

հավանականությունը և ապահովագրական ռիսկի գոյությունը դադարել է ապահովագրական 

պատահարից տարբեր այլ հանգամանքների բերումով: Այս դեպքում Ապահովագրողը հետ է 

վերադարձնում պայմանագրի չլրացած օրերին համամանորեն հաշվարկված ապահովագրավճարը:   

9.1.2. Եթե Ապահովագրողի կողմից ամբողջ ծավալով կատարվել են Պայմանագրով սահմանված 

պարտավորությունները, 

9.1.3. Եթե լրացել է դրա գործողության ժամկետը,  

9.1.4. Եթե Ապահովագրողը ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով լուծարվել է, 

9.1.5. Եթե Դատարանի կողմից որոշում է կայացվել Պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ, 

9.1.6. ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ դեպքերում: 

9.2. Ապահովադրի կողմից մինչև Պայմանագրի գործողության մեջ մտնելը Պայմանագրից հրաժարվելու 

դեպքում Ապահովագրողին վճարված ապահովագրավճարները ենթակա են վերադարձման վճարված 

ապահովագրավճարի 70 (յոթանասուն) %-ի չափով։ 

9.3. Պայմանագրի գործողության մեջ մտնելուց հետո Ապահովադրի կողմից Պայմանագրից հրաժարվելու 

դեպքում Ապահովագրողին վճարված ապահովագրավճարները վերադարձման ենթակա չեն: 

9.4. Պայմանագրի կորստի դեպքում Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) դիմումի հիման վրա նրան է 

տրվում Պայմանագրի կրկնօրինակը։ 

9.5. Պայմանագիրն առոչինչ կամ անվավեր է համարվում ՀՀ օրենսդրությամբ, Պայմաններով կամ 

Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

10. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

10.1. ԱՊԱՀՈՎԱԴԻՐՆ ❲ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԱԾ ԱՆՁԸ❳ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ` 
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10.1.1. Ապահովագրողից պահանջել պետական գրանցումը և գործունեության թույլտվությունը 

հավաստող փաստաթղթերը (պետական գրանցման վկայական, լիցենզիա), 

10.1.2. Ապահովագրողի հետ իր հարաբերություններն իրականացնել ապահովագրական միջնորդի 

(բրոքերի կամ գործակալի) միջոցով, 

10.1.3. Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում ստանալ ապահովագրական հատուցում, 

10.1.4. Պայմանագրի կորստի դեպքում՝ դիմումի համաձայն ստանալ դրա կրկնօրինակը, 

10.1.5. Պայմաններով սահմանված կարգով վաղաժամկետ լուծել Պայմանագիրը: 

10.2.  ԱՊԱՀՈՎԱԴԻՐԸ ❲ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԱԾ ԱՆՁԸ❳ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է`  

10.2.1. Ապահովագրողին հայտնել ապահովագրական ռիսկի աստիճանը որոշող հավաստի և ճշգրիտ 

իրեն հայտնի բոլոր տեղեկությունները, 

10.2.2. Ապահովագրողին հայտնել նույն ռիսկերն այլ ապահովագրության 

պայմանագրերով/վկայագրերով ապահովագրված լինելու մասին, 

10.2.3. Պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետում վճարել Ապահովագրավճարը, 

10.2.4. Պատահար տեղի ունենալու դեպքում Պայմաններով սահմանված կարգով և ժամկետում հայտնել  

Ապահովագրողին, 

10.2.5. Պայմանների մասին տեղեկացնել Ապահովագրված անձին, 

10.2.6. Պայմանագրի գործողության ընթացքում Ապահովագրողին անհապաղ տեղեկացնել այնպիսի 

հանգամանքների մասին, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կարող են ազդել 

ապահովագրական ռիսկի գնահատման վրա, 

10.2.7. Ապահովագրողին ապահովել իրեն հայտնի այն տեղեկատվությամբ, որն անհրաժեշտ է 

Ապահովագրական պատահարի հետ կապված հանգամանքները պարզելու համար, ինչպես նաև 

չխոչընդոտել վերջիններիս՝ նման տեղեկություններ ձեռք բերելու և դրանց ծանոթանալու 

գործընթացին: 

10.2.8. կատարել սույն Պայմաններով և Պայմանագրով սահմանված իր բոլոր պարտավորությունները:  

10.3. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ` 

10.3.1. ստուգել Ապահովադրի կողմից ներկայացված տեղեկությունները, ինչպես նաև հետևել և 

պահանջել Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) կողմից Պայմանագրի պահանջների և 

պայմանների կատարումը, 

10.3.2. Պայմանագիր կնքելուց առաջ պահանջել համապատասխան փաստաթղթեր, 

10.3.3. Ապահովադրի հետ իր հարաբերություններն իրականացնել ապահովագրական միջնորդի 

(բրոքերի կամ գործակալի) միջոցով,  

10.3.4. հետաքննել Ապահովագրական պատահարի հանգամանքները, անհրաժեշտության դեպքում 

կատարել հարցում երրորդ անձանցից, ստանալ և օգտագործել բժշկական և (կամ) 

ապահովագրական գաղտնիք պարունակող ցանկացած տեղեկատվություն և փաստաթուղթ։ 

10.3.5. ապահովագրական հատուցման վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար կասեցնել կամ 

երկարաձգել ապահովագրական հատուցման գործընթացը, եթե ի հայտ են եկել այնպիսի 

հանգամանքներ, որոնց պատճառով Ապահովագրողն անհրաժեշտ է համարում ստանալ հավելյալ 

տեղեկություն Ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ՝ դրա մասին գրավոր կամ բանավոր 

ծանուցելով Ապահովադրին (Ապահովագրված անձին), 

10.3.6. ապահովագրական հատուցման ենթակա գումարը վճարելիս այն հաշվանցել Պայմանագրի գծով 

կետանցված Ապահովագրավճարի հետ, 

10.3.7. պահանջել Պայմանագրով սահմանված Ապահովագրավճարի չափի փոփոխություն, Պայմանագրի 

դադարեցում կամ Պայմանագրի դրույթների փոփոխություն, եթե Պայմանագրի գործողության 

ընթացքում տեղի է ունեցել ապահովագրական ռիսկի մեծացում, 

10.3.8. մերժել ապահովագրական հատուցման իրականացումը, եթե Ապահովադիրը (Ապահովագրված 
անձը) չի կատարել կամ ոչ պատշաճ է կատարել սույն Պայմաններով սահմանված իր 
պարտավորությունները, ինչպես նաև եթե Ապահովագրված անձը Պայմանագրի կնքման պահին 
գտնվել է Հայաստանի Հանրապետության կամ Արցախի Հանրապետության տարածքներից դուրս 
(բացառությամբ Պայմանագրի ավարտով պայմանավորված դրա վերակնքման դեպքի) և 
հետագայում ներկայացրել է հայտ վերջինիս գծով, 
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10.3.9. մերժել ապահովագրական հատուցման վճարումը ՀՀ օրենսդրությամբ, Պայմանագրով կամ 
Պայմաններով սահմանված կարգով:  

10.4. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է` 

10.4.1. Ապահովադրի պահանջով ներկայացնել պետական գրանցումը և ապահովագրությամբ զբաղվելու 

թույլտվությունը (լիցենզիան) հավաստող փաստաթղթերը, 

10.4.2. Ապահովադրին ծանոթացնել Պայմանների հետ և տրամադրել դրա օրինակը, 

10.4.3. Ապահովադրին տրամադրել Պայմանագրի օրինակը, 

10.4.4. Պայմանագրով և Պայմաններով սահմանված դեպքերում, կարգով և ժամկետում իրականացնել 

ապահովագրական հատուցում: 

10.5. ԿՈՂՄԵՐԸ և ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԱԾ ԱՆՁԸ  ՊԱՐՏԱՎՈՐ ԵՆ չհրապարակել, չբացահայտել և (կամ) երրորդ 

անձին չտրամադրել իրենց հայտնի դարձած բժշկական, ֆինանսական և ապահովագրական գաղտնիք 

հանդիսացող և (կամ) պարունակող ցանկացած տեսակի տեղեկություն՝ բացառությամբ ՀՀ 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի, և իրենց հայտնի դարձած տեղեկությունը չօգտագործել ի 

օգուտ սեփական և (կամ) երրորդ անձանց շահերին, ինչպես նաև միմյանց տնտեսական դիրքին վնաս 

հասցնելու համար: 

10.6. Ապահովադիրը (Ապահովագրված անձը) ու Ապահովագրողն ունեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

նաև այլ իրավունքներ ու պարտականություններ: 

11. ԿՈՂՄԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԻ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 

11.1. Պատահարի տեղի ունենալու դեպքում ԱՊԱՀՈՎԱԴԻՐԸ և (ԿԱՄ) ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԱԾ ԱՆՁԸ 

ՊԱՐՏԱՎՈՐ ԵՆ. 

11.1.1. ԱՆՀԱՊԱՂ (ԱՌԱՋԻՆ ԻՍԿ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ) ՀԱՅՏՆԵԼ դրա մասին 

Ապահովագրողին Պայմանագրում նշված հեռախոսահամարով, իսկ պատահարը տեղի 

ունենալուց հետո ՈՉ ՈՒՇ, ՔԱՆ 10 (ՏԱՍԸ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ընթացքում այդ մասին 

գրավոր՝ ապահովագրական հատուցում ստանալու համար դիմում ներկայացնելով, տեղեկացնել 

Ապահովագրողին, եթե Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ, 

11.1.2. Ապահովագրական պատահարի հետ կապված գործընթացներում այլ կողմերի հետ 

հարաբերություններում ապահովել իր իրավունքների և շահերի պատշաճ պաշտպանությունը: 

11.1.3. Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար Ապահովագրողին ներկայացնել հետևյալ 

փաստաթղթերը` 

 Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) կողմից գրավոր դիմում` հատուցում    ստանալու 

վերաբերյալ, 

 Պայմանագրի բնօրինակը (Ապահովագրողի պահանջով), 

 Ապահովագրված անձի անձնագիրը, 

 կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության դրական 

արդյունքը հավաստող սերտիֆիկատ, որով հաստատվել է Ապահովագրված անձի մոտ տվյալ 

հիվանդության առկայությունը, 

 բժշկի (բժշկական հաստատության) կողմից Ապահովագրված անձի առողջական վիճակի 

մասին պատշաճ վավերացված տեղեկանք, որը կհավաստի Ապահովագրված անձի կողմից 

տվյալ Ապահովագրական պատահարի գծով բժշկին (բժշկական հաստատությանը) դիմելու 

ամսաթիվը, նշանակված բուժումը, 

 Ավիատոմսի չեղարկումը հավաստող փաստաթղթերը, Ավիատոմսի չեղարկման արդյունքում 

ավիաընկերության կողմից դրամական միջոցների գանձման կամ չվերադարձման 

բովանդակությունը և մեծությունը հաստատող փաստաթղթեր՝ դրամական միջոցների 

գանձման/հետվերադարձի ակտեր, կտրոններ, վաուչերներ և դեպքն ապահովագրական 

ճանաչելու և ❲կամ❳ ծախսերի չափը որոշելու համար այլ փաստաթղթեր, 

 Ապահովագրողի պահանջով այլ փաստաթղթեր: 

11.2. Ապահովադիրը (Ապահովագրված անձը) ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ապահովագրական հատուցման համար 

պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը (բացառությամբ՝ գրավոր դիմումի) ներկայացնել 

Ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ Ապահովագրողին ԳՐԱՎՈՐ ԴԻՄՈՒՄ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱՆԻՑ ՀԵՏՈ 3 (ԵՐԵՔ) ԱՄՍՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ: 
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11.3. Սահմանված ժամկետում Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) կողմից Պայմաններով անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը չներկայացնելու կամ գրավոր որևէ միջնորդություն 11.2 կետով սահմանված 3 (երեք) 
ամիս ժամկետը երկարաձգելու մասին չներկայացնելու դեպքում, Ապահովագրողը Պայմանների 
համաձայն Ապահովադրի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 
կատարելու հիմքով ԿԱՐՈՂ Է ՄԵՐԺԵԼ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄԸ, սույն 
կետում սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

11.4. Ապահովադիրը (Ապահովագրված անձը) կրում է իր կողմից Ապահովագրողին ներկայացված 

փաստաթղթերի (ներառյալ՝ պատճենների) իսկության, հավաստիության և ոչ կեղծ լինելու բոլոր 

իրավական հետևանքների ռիսկերը: 

11.5. Սույն Պայմաններով սահմանված ժամկետում Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) կողմից 
Պայմաններով անհրաժեշտ փաստաթղթերը չներկայացնելու կամ սահմանված 3 (երեք) ամիս 
ժամկետը երկարաձգելու մասին գրավոր որևէ միջնորդություն չներկայացնելու դեպքում 
Ապահովագրողը, Պայմանների համաձայն, Ապահովադրի կողմից ստանձնած 
պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով ԿԱՐՈՂ Է ՄԵՐԺԵԼ 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄԸ՝ սույն կետում սահմանված ժամկետը լրանալուց 
հետո: 

11.6. Այն դեպքում, երբ Ապահովադիրը (Ապահովագրված անձը) գրավոր միջնորդություն է ներկայացնում 

փաստաթղթերի ներկայացման խոչընդոտների կամ այլ պատճառաբանությամբ սահմանված 

ժամկետը երկարացնելու մասին, Ապահովագրողը, ելնելով տվյալ գործի հանգամանքներից, կարող է 

այդ ժամկետը երկարաձգել ևս 6 (վեց) ամիս ժամկետով:  

11.7. Ապահովագրողն Ապահովագրական պատահարին առնչվող և սույն Պայմաններով սահմանված բոլոր 

անհրաժեշտ փաստաթղթերն ստանալուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում 

կայացնում է ապահովագրական հատուցում տրամադրելու կամ մերժելու վերաբերյալ որոշում:  

11.8. Ապահովագրողը Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) պահանջով ապահովագրական հատուցում 

տրամադրելու վերաբերյալ որոշումը հաստատելուց հետո առավելագույնը 10 (տասը) 

աշխատանքային օրվա ընթացքում այն  առձեռն կամ փոստային ծառայության միջոցով տրամադրում 

է Ապահովադրին (Ապահովագրված անձին):  

11.9. Ապահովագրական հատուցման մերժման դեպքում Ապահովագրողը կայացնում է պատճառաբանված 

որոշում, որը 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրված նամակով ուղարկվում է 

Ապահովադրին (Ապահովագրված անձին)` նրա մշտական բնակության կամ գործունեության 

հասցեով:  

11.10. Ապահովագրական հատուցում իրականացնելու մասին որոշում կայացնելու օրվանից հետո 10 (տասը) 

աշխատանքային օրվա ընթացքում Ապահովագրողը վճարում է ապահովագրական հատուցում: 

11.11. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ՄԵՐԺԵԼ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԿԱՄ ՀԵՏ 
ՊԱՀԱՆՋԵԼ ԱՅՆ, եթե պարզվի, որ Պայմանագրի գործողության ընթացքում Ապահովադրի կողմից 
Ապահովագրողին տրամադրվել են ապահովագրական ռիսկի գնահատման վրա ազդող կեղծ 
տեղեկություններ կամ այն դեպքերում, երբ Ապահովագրված անձի (Ապահովադրի) կողմից 
իրականացվել են միտումնավոր գործողություններ, որոնք ուղղված են եղել կամ նպաստել են 
Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալուն: 

11.12. Եթե Պայմանների համաձայն ապահովագրական հատուցման պահանջի ժամանակ գոյություն ունի 

այլ ապահովագրության պայմանագիր/վկայագիր, որով հատուցվում է նույն պատահարի հետևանքով 

առաջացած վնասը, ապա Ապահովագրողը հատուցում է իրականացնում իր համամասնական բաժնի 

չափով: 

12. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

12.1. Պայմանագրի գործողության ընթացքում առաջացող բոլոր վեճերը լուծվում են Պայմանագրի կողմերի 

միջև անմիջական բանակցությունների միջոցով: Բանակցությունների միջոցով համաձայնություն ձեռք 

չբերելու դեպքում վեճերը կարող են լուծվել ՀՀ-ում գործող Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին 

դիմելու միջոցով կամ դատական կարգով` ՀՀ օրենսդրությանը համաձայն: 

12.2. Վեճերի առաջացման դեպքում Պայմաններով չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 


