
 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 
 Տնօրինություն 10․06.2021թ. թիվ 16 որոշմամբ 

(գործում է 14.06.2021թ.-ից) 

«24»  

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
Խմբագրություն` MH01 

 (Ակտիվի դաս՝ հրապարակային) 

1.  «24» ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1. 24 ժամյա գրաֆիկով հեռախոսակապ բժիշկ-փորձագետի հետ 

2. Արյան ընդհանուր քննություն 

3. Մեզի ընդհանուր քննություն 

4. Էլեկտրասրտագրություն 

5. Որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների ՈւՁՀ  

6. Գլյուկոզայի և ընդհանուր խոլեսթերինի որոշում արյան մեջ  

7. Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ  

8. Կանանց համար՝ գինեկոլոգի խորհրդատվություն, PAP թեստ  

9. Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա  

10. Տղամարդկանց համար՝ ուրոլոգի խորհրդատվություն, ուրոլոգի ցուցման դեպքում՝ PSA 

թեստ  

11. Թերապևտի խորհրդատվություն  

12. Սրտաբանի խորհրդատվություն 

13. ՔԿԱ մասնագետի խորհրդատվություն  

14. Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն  

15. Վիրաբույժի խորհրդատվություն 

16. Ակնաբույժի խորհրդատվություն  

17. Դժբախտ պատահարի հետևանքով մարմնական վնասվածքների բուժման ծախսերի 

փոխհատուցում՝ 400.000 ՀՀ դրամի սահմաններում, 

18. Հանկարծակի սուր թունավորում հետևանքով առաջացած խնդիրների բուժման ծախսերի 

փոխհատուցում՝ 400.000 ՀՀ դրամի սահմաններում, 

19. Դժբախտ պատահարի հետևանքով 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի հաշմանդամության 

կարգավիճակի ձեռքբերման դեպքում հատուցման տրամադրում: Մասնավորապես՝ 1-ին 

կարգի հաշմանդամության դեպքում՝ 1 միլիոն ՀՀ դրամ, 2-րդ կարգի հաշմանդամության 

դեպքում՝ 700.000 ՀՀ դրամ, 3-րդ կարգի հաշմանդամության դեպքում՝ 500.000 ՀՀ դրամ,  

20. Դժբախտ պատահարի հետևանքով մահվան դեպքում՝ հատուցման տրամադրում 1 

միլիոն ՀՀ դրամի չափով, 

21. Վիրահատական ծառայությունների զեղչեր՝ համագործակցող բժշկական 

հաստատություններում, 

22. Օպտիկական ծառայությունների զեղչեր՝ համագործակցող օպտիկայի խանութ-

սրահներում, 

23. Էսթետիկ և ֆիզիոթերապևտիկ  ծառայությունների զեղչեր՝ համագործակցող էսթետիկ 

կենտրոններում, 

24. Ատամնաբուժական ծառայությունների զեղչեր՝ համագործակցող 

ատամնաբուժարաններում: 
 

Ապահովագրավճար՝ 24 000 ՀՀ դրամ 

* 2-ից 16-րդ կետերում նշված ծառայությունները տրամադրվում են ապահովագրության պայմանագրի 
գործողության ընթացքում մեկ անգամ։ 



 

 

2. ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ* 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ  ՀԱՍՑԵ, Ք․ ԵՐԵՎԱՆ 

«Կրիոգեն կլինիկա» բժշկական կենտրոն Բաբայան 36 

«Ցիտո» բժշկական կենտրոն Հրաչյա Ներսիսյան փող., 14/1 շենք 

«Շենգավիթ» բժշկական կենտրոն Մանանդյան 9 

«Աջափնյակ» բժշկական կենտրոն Աբելյան փող., 8/1 շենք 

 
3․  ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԶԵՂՉԵՐԻ ՑԱՆԿ* 

ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

«Քանաքեռ-Զեյթուն» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ 20% 

«Շենգավիթ» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ 15% 

«Նորք Մարաշ» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ 5% 

«Բեսթ լայֆ» բժշկական կենտրոն ՍՊԸ 7% 

ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

«Դեմիրճյան» ատամնաբուժարան 15 - 20%՝ թերապևտիկ և վիրաբուժական բուժման 

համար, 10%՝ օրդոպեդիկ և օրթոդոնտիկ բուժման 

համար 

«Օրթո լայն» ատամնաբուժարան  10% 

«Ինտելեկտ» ստոմատոլոգիական կենտրոն 10% 

«Իմպլանտում» ստոմատոլոգիական կլինիկա 15% 

ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

«Լ-Օպտիկ» 30%՝ շրջանակների և արևային ակնոցների համար 

«Հայկ օպտիկ» 10% 

ԷՍԹԵՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

«Լիտտե» էսթետիկ բժշկության և 

ժամանակակից կոսմետոլոգիայի կենտրոն 
20% 

ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

«Աքսիոմեդ» վնասվածքաբանական-

վերականգնողական կլինիկա 
20% 

«Լիմֆ» վերականգնողական կենտրոն 15% 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
* Գործընկեր բժշկական հաստատությունների, զեղչ տրամադրող գործընկերների ցանկը և զեղչերի չափերը կարող են 

փոփոխվել ապահովագրության պայմանագրի գործողության ընթացքում: Յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում 
ընկերության ինտերնետային կայքում կատարվում  է համապատասխան թարմացում: 

Ցանկով սահմանված զեղչը չի կիրառվում այն դեպքում, երբ Ապահովագրված անձը ապահովագրության պայմանագրի 

կնքմանը նախորդող 10 ❲տաս❳ օրվա ընթացքում գործընկեր բժշկական հաստատությունում ստացել է բժշկական 
ծառայություն կամ դիմել է բժշկական ծառայություն ստանալու համար։ 

 
Ծրագիրը կարգավորվում է Ընկերության Խորհրդի կողմից հաստատված ««Առողջ անհատ» 
ապահովագրության պայմաններ»-ով: 


