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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 

 

ԲԱԺԻՆ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.1 Մասնագիտական պատասխանատվության ապահովագրության պայմանները (այսուհետ՝ 

Պայմաններ) մշակված են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքին, «Ապահովագրության և 

ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքին, և այլ իրավական ակտերին 

համապատասխան: 

1.2 «ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ ընկերության  

կողմից իրականացվող Մասնագիտական պատասխանատվության ապահովագրությունը 

ներառվում է «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով 

սահմանված ոչ կյանքի ապահովագրության տեսակի «Ընդհանուր պատասխանատվության 

ապահովագրության» դասի մեջ:  

1.3 Պայմանների և ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տրված թիվ 0006 (0009) լիցենզիայի հիման վրա 

«ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ 

ընկերությունը իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ կնքում է Մասնագիտական 

պատասխանատվության ապահովագրության  պայմանագիր կամ վկայագիր: 

1.4 Պայմանները կցվում են Պայմանագրին` հանդիսանելով դրա անբաժանելի մասը, և պարտադիր են 

Ապահովագրողի և Ապահովադրի (այսուհետ՝ Կողմեր), Շահառուի համար: 

1.5 Պայմանագրի Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ կարող են Պայմանագրով 

նախատեսել Պայմանների առանձին դրույթների փոփոխում, չկիրառում կամ այլ դրույթներ, որոնք 

չեն հակասում ՀՀ օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին: 

ԲԱԺԻՆ 2.  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

2.1. Ապահովագրող` «ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍՊԸ. 
2.2. Ապահովադիր` Ապահովագրողի հետ ապահովագրության պայմանագիր կամ վկայագիր կնքած 

գործունակ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմին կամ հիմնարկ. 
2.3. Ապահովադրի աշխատակից` անձ, որն Ապահովադրի հետ գտնվում է աշխատանքային կամ 

քաղաքացիական իրավահարաբերությունների մեջ` համաձայն կնքված աշխատանքային կամ 

քաղաքացիաիրավական պայմանագրի. 
2.4. Պայմանագիր՝ ապահովագրության պայմանագիր կամ վկայագիր. 
2.5. Ապահովագրական գումար` Ապահովագրողի կողմից հնարավոր բոլոր ապահովագրական 

հատուցումների իրականացման առավելագույն չափ. 
2.6. Ապահովագրավճար` Պայմանագրով սահմանված չափով Ապահովադրի կողմից Ապահովագրողին 

հնարավոր ապահովագրական հատուցման համար վճարվելիք գումար. 
2.7. Ապահովագրական պատահար՝ Պայմանագրի գործողության ընթացքում տեղի ունեցած 

իրադարձություն, որի ի հայտ գալու դեպքում Ապահովագրողը պարտավորվում է վճարել 

ապահովագրական հատուցում Շահառույին. 
2.8. Շահառու (Տուժող)՝ անձ, որին Ապահովագրական պատահարի հետևանքով հասցվել է վնաս. 
2.9. Ապահովագրության տարածք՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն, եթե այլ 

բան նախատեսված չէ Պայմանագրով. 
2.10. Չհատուցվող գումար (ֆրանշիզա)` Ապահովադրի մասնակցության չափը վնասի հատուցմանը 

(վնասի վերականգնմանը), որը սահմանվում է Պայմանագրով՝ կոնկրետ գումարի կամ 

Ապահովագրական գումարի նկատմամբ տոկոսի տեսքով: Չհատուցվող գումարը կարող է լինել 

պայմանական կամ ոչ պայմանական. 

2.10.1. պայմանական չհատուցվող գումար՝ Ապահովագրողը ազատվում է ապահովագրական 

հատուցման պատասխանատվությունից, երբ ապահովագրական հատուցման գումարը չի 

գերազանցում Պայմանագրով սահմանված չհատուցվող գումարի չափը, և պարտավոր է 

վճարել ապահովագրական հատուցումն ամբողջությամբ, երբ ապահովագրական հատուցման 

գումարը գերազանցում է չհատուցվող գումարի չափը. 

2.10.2. ոչ պայմանական չհատուցվող գումար՝ Ապահովագրողը չհատուցվող գումարի չափով 

ազատվում է ապահովագրական հատուցում իրականցնելուց: 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 

 

ԲԱԺԻՆ 3. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏ 

3.1. Ապահովագրության օբյեկտ են հանդիսանում Ապահովադրի՝ ՀՀ օրենսդրությանը կամ այլ 

իրավական ակտերին չհակասող գույքային շահերը, որոնք կապված են նրա (նրա աշխատակցի) 

մասնագիտական գործունեության իրականացման ընթացքում կամ դրա արդյունքում երրորդ անձի 

կյանքին, առողջությանը, գույքին կամ ֆինանսական միջոցներին պատճառված նյութական վնասի 

հատուցման հետ, պայմանով, որ մասնագիտական գործունեությունն իրականացվել է ունենալով 

համապատասխան թույլտվություն, լիցենզիա կամ որակավորում: 

3.2. Ապահովագրողն Ապահովագրական գումարի սահմաններում հատուցում է նաև այն խելամիտ 

ծախսերը, որոնք կապված են դատական և արտադատական կարգով գործերի վարման հետ և որոնք 

առաջացել են մասնագիտական գործունեության ընթացքում հասցված վնասի հետևանքով, եթե դա 

նախատեսված է Պայմանագրով: 

ԲԱԺԻՆ 4. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ, ՌԻՍԿԵՐ 

4.1. Ապահովագրական պատահար են համարվում այն իրադարձությունները (բացառությամբ Բաժին 5-

ում նշված դեպքերի), որոնք հետևանք են Ապահովադրի՝ Պայմանագրով սահմանված 

մասնագիտական գործունեության իրականացման ընթացքում թույլ տրված սխալների, 

անփութության, անուշադրության, վրիպումների և ❲կամ❳ բացթողումների, և որոնց պատճառով 

երրորդ անձի (անձանց) կողմից պահանջ է ներկայացվել պատճառված վնասի հատուցման համար, 

պայմանով, որ՝ 

4.1.1. վնասը պատճառվել է Պայմանագրի գործողության ընթացքում և Պայմանագրում նշված 

ապահովագրության տարածքում, 

4.1.2. գոյություն ունի պատճառահետևանքային անմիջական կապ հատուցման ենթակա վնասի և 

պատահարի միջև, 

4.1.3. տվյալ պատահարի հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ հայտը ներկայացվել 

է ՀՀ օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

ԲԱԺԻՆ 5. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

5.1. Ապահովագրական պատահար չի հանդիսանում և Ապահովագրողը չի հատուցում ուղղակի կամ 

անուղղակի վնասը, որը հետևանք է. 

5.1.1. փաստի, իրադրության, իրադարձության կամ պատահարի, որը մինչև Պայմանագրի կնքումը  

հայտնի է եղել Ապահովադրին, կամ Ապահովադիրը պետք է ակնկալեր, որ այն կարող էր  

հանգեցնել ապահովագրական պատահարի, 

5.1.2. պատահարի առաջացմանն ուղղված Ապահովադրի, նրա աշխատակցի կամ Շահառուի 

կանխամտածված, դիտավորյալ կամ հանցավոր գործողության կամ անգործության, ՀՀ 

օրենսդրությանը, իրավական ակտի նորմի կամ նորմատիվային փաստաթղթի կոպիտ խախտման, 

5.1.3. այնպիսի ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կողմից, որի նկատմամբ Ապահովադիրն ի 

պաշտոնե իրականացնում է ղեկավարում (կառավարում), Ապահովադրին պատճառված վնասի  

հատուցման վերաբերյալ հայցի ներկայացման, 

5.1.4. վերահսկողության, որն ի պաշտոնե իրականացվում է Ապահովադրին վերահսկողի կամ  

ղեկավարողի կամ այն անձի կողմից, որի փայատեր է հանդիսանում Ապահովադիրը կամ որի հետ 

առկա է փոխկապակցվածություն (ազգակցական կամ ընտանեկան կապ), 

5.1.5. Պայմանագրի կնքման ժամանակ Ապահովադրի կողմից ապահովագրության օբյեկտի վերաբերյալ 

կանխամտածված ձևով կեղծ և ապահովագրական ռիսկի գնահատման համար էական 

տեղեկատվության ներկայացման,  

5.1.6. պատահարի առաջացման վերաբերյալ Պայմանագրով և (կամ) Պայմաններով սահմանված կարգով 

և ժամկետում Ապահովադրի (Շահառուի) կողմից Ապահովագրողին չտեղեկացման կամ 

ապահովագրական հատուցման վերաբերյալ որոշման կայացման համար անհրաժեշտ 

տեղեկատվության կամ փաստաթղթի չտրամադրման կամ պատահարի առաջացման պայմանների, 

բնույթի կամ վնասի չափի որոշման աշխատանքներում Ապահովագրողի կամ նրա ներկայացուցչի  

գործողություններին խոչնդոտման, 
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5.1.7. Ապահովադրի ❲նրա աշխատակցի❳ գործունեության իրականացման թույլտվության կամ 

լիցենզիայի գործողության ժամկետի լրանալուց կամ դադարեցումից հետո կամ կասեցված լինելու 

ընթացքում մասնագիտական գործունեություն իրականացնելիս թույլ տված սխալների կամ 

բացթողումների, 

5.1.8. Ապահովադրի, նրա աշխատակցի կամ Շահառուի կողմից պատահարի առաջացմանն ուղղված 

կանխամտածված անօրինական գործունեությունը, որը որակվում է դատարանի կամ քննչական 

մարմինների փաստաթղթերի համաձայն, 

5.1.9. Ապահովադրի (նրա աշխատակցի) կողմից ծառայություններ մատուցելու ընթացքում ՀՀ 

օրենսդրությամբ կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով վերահսկողությունը 

չպահպանելու, 

5.1.10. Ապահովադրի` համապատասխան գործողության համար չլիազորված աշխատակցի 

գործողությունների, 

5.1.11. Ապահովադրի ❲նրա աշխատակցի❳ կողմից օրենքների, գերատեսչական և արտադրական 

կանոնների, կանոնակարգերի, նորմերի և նորմատիվային փաստաթղթերի խախտման, 

5.1.12. պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ այդ մարմինների 

պաշտոնատար անձանց անօրինական գործողությունների (անգործության), 

5.1.13. Ապահովադրի (նրա աշխատակցի) ալկոհոլի, թմրանյութերի կամ տոքսիկ նյութերի կամ հոգեմետ 

դեղերի ազդեցության տակ գտնվելու, 

5.1.14. Ապահովադրի (նրա աշխատակցի) մոտ տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման 

հիմունքներով կամ այլ` օրենքով կամ այլ պայմանագրային հիմքով գտնվող գույքի ոչնչացման 

(վնասման) արդյունքում, 

5.1.15. ՀՀ օրենսդրության, այլ իրավական ակտերի կամ Պայմանագրի համաձայն ապահովագրական 

հատուցումը բացառող հանգամանքների: 

ԲԱԺԻՆ 6. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐ 

6.1. Ապահովագրական գումարը սահմանվում է Կողմերի միջև փոխադարձ համաձայնությամբ: 

6.2. Ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում ապահովագրական հատուցումը 

վճարվում է Պայմանագրով սահմանված ապահովագրական գումարի սահմաններում: 

6.3. Եթե Պայմանագրի գործողության ընթացքում Ապահովագրողը կատարել է ապահովագրական 

հատուցում, ապա Ապահովագրական գումարը նվազեցվում է կատարված հատուցման չափով: 

6.4. Ապահովադիրը կարող է դիմել Ապահովագրողին Ապահովագրական գումարի չափը մեծացնելու 

պահանջով՝ վճարելով համապատասխան չափով Ապահովագրավճար, որն իրականացվում է 

լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: 

ԲԱԺԻՆ 7. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ, ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳ, ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ 

7.1. Ապահովագրավճարը հաշվարկվում է Ապահովագրողի կողմից Պայմանագրի գործողության ողջ 

ժամկետի համար՝ ելնելով ապահովագրական սակագնից (ապահովագրական գումարի նկատմամբ 

ապահովագրավճարի դրույքաչափ), որը ձևավորվում  է Ապահովադրի կողմից ընտրված ծածկույթից, 

Չհատուցվող գումարի տեսակից և մեծությունից, գործողության ժամկետից  և ապահովագրական 

ռիսկի վրա ազդող այլ գործոններից:  

7.2. Ապահովադիրն ապահովագրավճարը կարող է վճարել միանվագ կամ մաս-մաս, կանխիկ կամ 

փոխանցումով: Ապահովագրավճարի վճարման կարգը և ձևը որոշվում են Կողմերի փոխադարձ 

համաձայնությամբ և սահմանվում են Պայմանագրով։ 

7.3. Եթե Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 14-օրյա ժամկետում Ապահովադիրը չի վճարում 

միանվագ կամ առաջին հերթական ապահովագրավճարը, ապա Ապահովագրողն իրավունք ունի 

միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը, եթե Պայմանագրով նախատեսված չէ այլ ժամկետ կամ 

ապահովագրավճարի վճարման տարաժամկետման հնարավորություն: 

7.4. Եթե Ապահովադիրը Պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետում չի վճարել հերթական 

ապահովագրավճարը, ապա ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ապահովագրավճարի վճարման 

համար սահմանված ժամկետից 5 (հինգ) օր  հետո ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ` 

առանց այդ մասին ապահովադրին ծանուցելու: 
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7.5. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒՑ, եթե Ապահովագրական պատահարը տեղի ունենալու պահին Ապահովադիրն 

Ապահովագրավճարի գծով ունի ժամկետանց պարտավորություններ։  

 

ԲԱԺԻՆ 8․ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ԿԱՐԳ, ԺԱՄԿԵՏ, ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳ 

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

Ապահովագրողն Ապահովագրավճարի դիմաց պարտավորվում է Պայմանագրով և Պայմաններով 

սահմանված կարգով 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. Ապահովադրի թույլտվության, լիցենզիայի և կամ մասնագիտական գործունեություն 

իրականացնելու իրավունքի այլ փաստաթուղթ, 

8.3.3. այլ փաստաթղթեր և տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են ապահովագրական ռիսկի ճշգրիտ 

գնահատման համար։ 

8.4. Պայմանագիր կնքելիս Ապահովադիրը պետք է Ապահովագրողին հայտնի իրեն հայտնի բոլոր այն 

հանգամանքների մասին, որոնք էական նշանակություն ունեն ռիսկի գնահատման համար: 

8.5. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում այն երկկողմանի ստորագրելու և կնքելու պահից, եթե այլ բան 

նախատեսված չէ Պայմանագրով: 

8.6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը սահմանվում է 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: 

ԲԱԺԻՆ 9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

9.1. ԱՊԱՀՈՎԱԴԻՐՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ՝ 

9.1.1. Ապահովագրողից պահանջել պետական գրանցումը և գործունեության թույլտվությունը 

հավաստող փաստաթղթերը (պետական գրանցման վկայական, լիցենզիա), 

9.1.2. Ապահովագրողի հետ իր հարաբերություններն իրականացնել ապահովագրական միջնորդի 

միջոցով, 

9.1.3. Պայմանագրի համաձայն ստանալ ապահովագրական հատուցում, 

9.1.4. Պայմանագիրը կորցնելու դեպքում՝ գրավոր դիմումի հիման վրա ստանալ դրա կրկնօրինակը, 

9.1.5. Պայմաններով սահմանված կարգով վաղաժամկետ լուծել Պայմանագիրը։ 

9.2. ԱՊԱՀՈՎԱԴԻՐԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է՝ 

9.2.1. Պայմանագիրը կնքելիս ինչպես նաև դրա գործողության ընթացքում Ապահովագրողին հայտնել 

ապահովագրական ռիսկի աստիճանը որոշող հավաստի և ճշգրիտ իրեն հայտնի բոլոր 

տեղեկությունները, 

9.2.2. Պայմանագրում նշված կարգով և ժամկետում վճարել ապահովագրավճարը (կամ դրա մի մասը), 

9.2.3. Ապահովագրողին հայտնել ապահովագրական օբյեկտի գծով առկա այլ ապահովագրության 

պայմանագրերի մասին, 

9.2.4. երրորդ անձանց կողմից վնասի հատուցման վերաբերյալ պահանջի ներկայացման (պատահարի 

առաջացման) դեպքում այդ մասին հայտնի Պայմաններով և Պայմանագրով սահմանված կարգով և 

ժամկետներում, 

9.2.5. պատահարի առաջացման դեպքում անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել վնասի կանխման կամ 

նվազեցման ուղղությամբ, 

9.2.6. Ապահովագրողին ներկայացնել պատահարի վերաբերյալ իրեն հայտնի բոլոր տեղեկությունները 

և փաստաթղթերը, որոնք հնարավորություն կտան պարզել պատահարի առաջացման 

պատճառներն ու վնասի չափը, 
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9.2.7. առանց Ապահովագրողի համաձայնության երրորդ անձին չվճարել կամ չտալ վնասի հատուցման 

վերաբերյալ որևէ ուղղակի կամ անուղղակի պարտավորության իրականացման երաշխիքներ,  

9.2.8. պատճառված վնասի չափի որոշման ժամանակ ապահովել Ապահովագրողի կամ նրա 

ներկայացուցչի պարտադիր մասնակցությունը, 

9.2.9. կատարել ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով, Պայմաններով և Պայմանագրով իրեն 

վերապահված այլ պարտականություններ: 

9.3. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ՝ 

9.3.1. ստուգել Ապահովադրի կողմից ներկայացված տվյալների իսկությունը և Ապահովադրի կողմից 

ռիսկի աստիճանի գնահատման կամ վնասի չափի որոշման վրա ազդող կանխամտածված սխալ 

տեղեկություններ ներկայացնելու փաստը, ապացուցելու դեպքում վաղաժամկետ դադարեցնել 

Պայմանագրի գործողությունը, 

9.3.2. ինքնուրույն պարզել, իսկ անհրաժեշտության դեպքում հրավիրել անկախ մասնագետի 

(փորձագետի)՝ ռիսկի աստիճանը կամ պատճառված վնասի հանգամանքները և (կամ) չափը 

որոշելու համար, 

9.3.3. Ապահովադրի հետ իր հարաբերություններն իրականացնել ապահովագրական միջնորդի միջոցով, 

9.3.4. հարցում կատարել համապատասխան լիազոր (իրավասու) մարմիններ ապահովագրական 

պատահարի տեղի ունենալու փաստը և պատճառները հաստատող փաստաթղթեր կամ այլ 

տեղեկությունները ստանալու նպատակով, 

9.3.5. ավելացնել ապահովագրավճարի չափը կամ դադարեցնել Պայմանագիրը, եթե Պայմանագրի 

գործողության ընթացքում տեղի է ունեցել ապահովագրական ռիսկի մեծացում, 

9.3.6. Ապահովագրական հատուցման գումարը վճարելիս այն հաշվանցել Պայմանագրի գծով 

կետանցված ապահովագրավճարի գումարի հետ ❲Պայմանագրով նախատեսված լինելու դեպքում❳, 

9.3.7. ՀՀ օրենսդրության, այլ իրավական ակտերի, Պայմանների և Պայմանագրի համաձայն մերժել 

ապահովագրական հատուցման վճարումը, 

9.3.8. Պայմաններով սահմանված կարգով վաղաժամկետ լուծել Պայմանագիրը։ 

9.4. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է՝ 

9.4.1. Ապահովադրին ծանոթացնել Պայմաններին և Պայմանագրին, 

9.4.2. Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում ապահովագրական հատուցում վճարել 

Ապահովադրին, 

9.4.3. Ապահովագրական գումարի և պատճառված վնասի մեծության սահմաններում հատուցել 

Ապահովադրի այն ծախսերը, որոնք ողջամտության սահմաններում կատարվել են 

ապահովագրական պատահարի ընթացքում վնասների կանխման կամ նվազեցման նպատակով 

կամ Ապահովագրողի ցուցումներին համապատասխան, 

9.4.4. կատարել ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով, Պայմաններով և Պայմանագրով իրեն 

վերապահված այլ պարտականություններ: 

9.5. Ապահովագրողը, Ապահովադիրը և Շահառուն պարտավոր են չհրապարակել, չբացահայտել և 

(կամ) երրորդ անձին չտրամադրել իրենց հայտնի դարձած բժշկական, առևտրային, բանկային և 

ապահովագրական գաղտնիք հանդիսացող և (կամ) պարունակող ցանկացած տեսակի 

տեղեկություն՝ բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի, և իրենց հայտնի 

դարձած տեղեկությունը չօգտագործել սեփական և (կամ) երրորդ անձանց շահերին, ինչպես նաև 

միմյանց տնտեսական դիրքին վնաս հասցնելու համար: 

ԲԱԺԻՆ 10. ԿՈՂՄԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

10.1. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԴԻՐԸ (ՇԱՀԱՌՈՒՆ) 

ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ ԱՆՀԱՊԱՂ ❲ԱՌԱՋԻՆ ԻՍԿ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ) 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՈՎ ՀԱՅՏՆԵԼ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻՆ, իսկ 

ՊԱՏԱՀԱՐԸ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՈՉ ՈՒՇ, ՔԱՆ 2 ❲ԵՐԿՈՒ❳ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ 

ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԳՐԱՎՈՐ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻՆ: Եթե Ապահովադիրն Ապահովագրողին 

չի հայտնել պատահարի մասին սույն կետում նշված կարգով և ժամկետում, ապա ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԸ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ։ 
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10.2. Ապահովադիրը պարտավորվում է իր կողմից կամ իր անունից չընդունել, չառաջարկել, չխոստանալ 

կամ չվճարել որևէ հատուցման պահանջ` առանց Ապահովագրողի կողմից գրավոր 

համաձայնության, հակառակ դեպքում ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ՄԵՐԺԵԼՈՒ 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ։ 

ԲԱԺԻՆ11. ՎՆԱՍԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 

11.1. Ապահովագրական հատուցումն իրականացվում է Ապահովագրողի կողմից ՀՀ օրենսդրությանը, այլ 

իրավական ակտերին, Պայմաններին և Պայմանագրին համապատասխան՝ հիմք ընդունելով 

Ապահովադրի (Շահառուի) գրավոր դիմումը, ինչպես նաև պատճառված  վնասի առաջացման 

հանգամանքները և (կամ) չափը հավաստող՝ համապատասխան լիազորված մարմնի (մարմինների) 

կողմից հաստատված փաստաթուղթը (փաստաթղթերը): 

11.2. Ապահովագրական հատուցում ստանալու նպատակով Ապահովադիրը և ❲կամ❳ Շահառուն պետք է 

ներկայացնի Ապահովագրողին հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

11.2.1. Ապահովագրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ Ապահովագրողի սահմանած ձևի դիմում, 

11.2.2. Պայմանագրի բնօրինակը ❲Ապահովագրողի պահանջով❳, 

11.2.3. պատահարի առաջացման պատճառը և հանգամանքները հավաստող փաստաթղթեր, 

11.2.4. Ապահովագրողի պահանջով վերջինիս տրամադրել Ապահովադրի անունից պետական 

մարմինների կամ դատարանի առջև հանդես գալու լիազորություն, 

11.2.5. Ապահովագրողի պահանջով՝ այլ տեղեկություններ և ❲կամ❳ փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են 

Ապահովագրական պատահարի կարգավորման համար: 

11.3. Ապահովադիրը (Շահառուն) պարտավոր է ապահովագրական հատուցում ստանալու համար 

պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնել պատահարի վերաբերյալ Ապահովագրողին 

գրավոր դիմում ներկայացնելու օրվանից 3 ❲երեք❳ ամսվա ընթացքում: 
11.4. Ապահովագրողը պատահարի առաջացումից հետո իրավունք ունի դիմելու անկախ 

փորձագետների՝ ապահովագրական պատահարի պատճառները բացահայտելու և վնասի չափը 

ճշտելու համար, և ապահովագրական հատուցման չափը որոշելիս հիմնվելու վերջիններիս 

եզրակացությունների վրա, ինչպես նաև անձամբ հետաքննելու և պարզելու ապահովագրական 

պատահարի հանգամանքները և պատճառները: 

11.5. Անհրաժեշտության դեպքում տեղի ունեցած պատահարի վերաբերյալ տեղեկություն 

ստանալու նպատակով Ապահովագրողը կարող է դիմել իրավապահ մարմինների, պետական 

մարմինների, կազմակերպությունների կամ այլ անձանց, ովքեր տիրապետում են պատահարի 

վերաբերյալ տեղեկատվությանը: 

11.6. Վնասի չափը որոշում է Ապահովագրողն, իր կողմից կազմած եզրակացութան և համապատասխան 

լիազորված մարմիններից ստացված փաստաթղթերի, ինչպես նաև ապահովագրական պատահարի 

վերաբերյալ Ապահովադրի կողմից ներկայացված տեղեկության և փաստաթղթերի հիման վրա: 

11.7. Վնասի չափը կարող է որոշվել Ապահովադրի կամ նրա ներկայացուցչի մասնակցությամբ: 

11.8. Սեկ կամ մի քանի ապահովագրական պատահարների հետևանքով տրվող ապահովագրական 

հատուցման գումարը չի կարող գերազանցել Պայմանագրով նախատեսված ապահովագրական 

գումարի չափը: 

11.9. Ապահովագրական հատուցման վճարման մերժումը կարող է բողոքարկվել դատական 

կարգով: 

11.10. Ապահովագրական հատուցման վճարումը կարող է հետաձգվել, եթե Ապահովադրի, նրա 

ներկայացուցչի կամ Շահառուի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ՝ կապված պատահարի 

առաջացման հետ, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով, Պայմաններով կամ 

Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում:  

11.11. Ապահովագրողն ապահովագրական պատահարին առնչվող և Պայմաններով սահմանված ԲՈԼՈՐ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒՑ ՀԵՏՈ 5 ❲ՀԻՆԳ❳ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ 

ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՄ 

ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՈՒՄ: 

11.12. Ապահովագրողը, Ապահովադրի (Շահառուի) պահանջով, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 

 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ 3 (ԵՐԵՔ) 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՎ ԿԱՄ ՓՈՍՏԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ Է ԱՊԱՀՈՎԱԴՐԻՆ (ՇԱՀԱՌՈՒԻՆ):   

11.13. Ապահովագրական հատուցում տրամադրելու վերաբերյալ ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՕՐՎԱՆԻՑ 5 

(ՀԻՆԳ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՄԻԱՆՎԱԳ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄԸ, եթե Ապահովագրողը և 

Ապահովադիրը (Շահառուն) ապահովագրական հատուցման վճարման այլ կարգ կամ ժամկետ չեն 

համաձայնեցրել: 

11.14. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԿԱՄ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԵՐԺՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԸ ԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է ՊԱՏՃԱՌԱԲԱՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄ, ՈՐԸ ՀՆԳՕՐՅԱ 

ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ՊԱՏՎԻՐՎԱԾ ՆԱՄԱԿՈՎ ԱՌԱՔՎՈՒՄ Է ԱՊԱՀՈՎԱԴՐԻՆ (ՇԱՀԱՌՈՒԻՆ)` ՆՐԱ 

ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵՈՎ:  

ԲԱԺԻՆ 12.  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳ 

12.1. Պայմանագրի գործողությունը դադարում է Պայմանագրի ժամկետը լրանալու պահից։ 

12.2. Պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարում է հետևյալ դեպքերում. 

12.2.1. Ապահովադրի, եթե նա իրավաբանական անձ է՝ լուծարման, իսկ եթե ֆիզիկական անձ է`մահվան 

դեպքում, 

12.2.2. Պայմանագրից Ապահովադրի վաղաժամկետ հրաժարվելու դեպքում, 

12.2.3. եթե վերացել է Ապահովագրական պատահարի վրա հասնելու հնարավորությունը և 

ապահովագրական ռիսկի գոյությունը դադարել է Ապահովագրական պատահարից տարբեր այլ 

հանգամանքների բերումով, 

12.2.4. Համապատասխան մասնագիտական գործունեության իրականացման լիցենզիան չեղյալ 

համարվելու դեպքում, եթե լիցենզիան չի տրվել Ապահովադրին սահմանված կարգով կամ այն 

տրվել է ոչ հավաստի և ոչ լիարժեք տվյալների հիման վրա, ընդ որում այս դեպքում Ապահովադրի 

կողմից վճարված ապահովագրավճարները ենթակա չեն վերադարձման, 

12.2.5. Համապատասխան մասնագիտական գործունեության իրականացման ընթացքում իրավական 

ակտերը խախտելու կամ այլ հիմքով լիցենզիայից զրկվելու հետևանքով, ընդ որում այս դեպքում 

Ապահովադրի կողմից վճարված ապահովագրավճարները ենթակա չեն վերադարձման, 

12.2.6. Պայմանագրով նախատեսված բոլոր պարտավորություններն Ապահովագրողի կողմից 

կատարելու դեպքում, 

12.2.7. ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով, Պայմաններով կամ Պայմանագրով նախատեսված 

այլ դեպքերում։ 

12.3. Ապահովագրողի պահանջով Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման դեպքում Ապահովադրին են 

վերադարձվում ապահովագրավճարներն ամբողջությամբ, բացառությամբ Պայմանագրով և սույն 

Պայմաններով նախատեսված դեպքի:  

12.4. Ապահովադրի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով, Պայմաններով կամ 

Պայմանագրով նախատեսված իր պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 

կատարելու հետևանքով Ապահովագրողը վաղաժամկետ լուծում է Պայմանագիրը և Ապահովադրին 

վերադարձնում Պայմանագրի գործողության չլրացած ժամկետին համամասնորեն հաշվարկված 

Ապահովագրավճարը, որի հիմք է հանդիսանում Ապահովագրավճարի 50 (հիսուն) տոկոսը՝ 

(Պայմանագրով սահմանված Ապահովագրավճար * 50 (հիսուն) տոկոս / Պայմանագրի գործողության 

օրեր) * Պայմանագրի չլրացած օրեր, եթե Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ: 

12.5. Ապահովադիրն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու Պայմանագիրն՝ այդ մասին ոչ պակաս, 

քան 15 օր առաջ ծանուցելով Ապահովագրողին: 

12.6. Ապահովադրի նախաձեռնությամբ Պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծվելու դեպքում` 

Ապահովադրին վերադարձվում է Պայմանագրի չլրացած ժամկետին համամասնորեն հաշվարկված 

Ապահովագրավճարը: Այս դեպքում Ապահովադրին վերադարձվում է Պայմանագրի գործողության 

չլրացած ժամկետին համամասնորեն հաշվարկված Ապահովագրավճարը, որի հիմք է հանդիսանում 

Ապահովագրավճարի 70 (յոթանասուն) տոկոսը՝ (Պայմանագրով սահմանված Ապահովագրավճար * 

70 (յոթանասուն) տոկոս/Պայմանագրի գործողության օրեր) * Պայմանագրի չլրացած օրեր, եթե 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 

 

Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:  

12.7. Այն դեպքում, երբ Ապահովադրի կողմից Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծումը պայմանավորված է 

Ապահովագրողի կողմից Պայմանագրի պայմանների խախտմամբ, ապա վերջինս Ապահովադրին է 

վերադարձնում վճարված Ապահովագրավճարը՝ Պայամանագրի չլրացած ժամկետին 

համամասնորեն, եթե Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ: 

12.8. Ապահովադրի կողմից Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման դեպքում վերջինիս վճարված 

Ապահովագրավճարը չի վերադարձվում, եթե Ապահովադիրը տվյալ Պայմանագրի գծով դիմել է 

ապահովագրական հատուցում ստանալու համար և ապահովագրական հատուցման պահանջն 

Ապահովագրողի կողմից դեռևս չի կարգավորվել (մինչև ապահովագրական պահանջի 

կարգավորումը) կամ ստացել է ապահովագրական հատուցում, եթե Պայմանագրով այլ բան 

նախատեսված չէ: 

12.9. Ապահովագրողի լուծարման դեպքում, Ապահովադրին է վերադարձվում Պայմանագրի 

գործողության չլրացած ժամկետին համամասնորեն հաշվարկված Ապահովագրավճարը: 

12.10. Պայմանագիրն առոչինչ կամ անվավեր է համարվում ՀՀ օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով, 

Պայմաններով կամ Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

ԲԱԺԻՆ 13․  ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

13.1. Պայմանագրի գործողության ընթացքում առաջացող բոլոր վեճերը լուծվում են Պայմանագրի Կողմերի 

միջև անմիջական բանակցությունների միջոցով: Բանակցությունների միջոցով 

համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են Ֆինանսական համակարգի 

հաշտարարին դիմելու միջոցով կամ դատական կարգով՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն: 

13.2. Վեճերի առաջացման դեպքում Պայմաններով չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են ՀՀ 

օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով: 


