ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱԿԻՐՃ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
Ինչն է ապահովագրվում
Ընտանիքի ապահովագրության պայմանագրով Դուք կարող եք ստանալ դրամային փոխատուցում, եթե Ձեր կամ Ձեր ընտանիքի
անդամների կյանքին կամ առողջությանը պատճառվել է վնաս, որն առաջացել է դժբախտ պատահարի կամ սխալ բժշկական
մանիպուլյացիայի հետևանքով: Հատուցումը իրականացվում է վնասի չափով՝ առավելագույնը 1,500,000 ՀՀ դրամի չափով մեկ
պայմանագրի գծով: Յուրաքանչյուր ապահովագրված անձի գծով հատուցման առավելագույն գումարը չի կարող գերազանցել
500,000 (հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը:
Որո՞նք ենք ապահովագրական դեպքերը՝
Դժբախտ պատահարը
Պայմանագրով
նախատեսված
անսպասելի,
հանկարծակի իրադարձությունն է, որը տարբերակվում
է ըստ առաջացման բնույթի, վայրի և ժամանակի`






Մարմնական վնասվածք
Սուր թունավորում
Դժբախտ պատահարի արդյունքում I, II, III
խմբի հաշվանդամության ձեռք բերում
«Հաշմանդամ
երեխա»
կարգավիճակի
ձեռքբերում
Մահ դժբախտ պատահարի արդյունքում

Սխալ բժշկական Մանիպուիլիացիաները
Բուժաշխատողների կողմից թույլ տրված և իրավասու
մարմինների կողմից հաստատված շեղումներն են
բժշկագիտությամբ
սահմանված
մանիպուլյացիաների
իրականացման տեխնիկայից, որոնք առաջացրել են
հիմնական/լրացուցիչ Ապահովագրված անձի առողջության
համար բացասական հետևանքներ`
 Գլխուղեղի,
ողնուղեղի,ներքին
օրգանների
վնասում,
 Ոսկրերի կոտրվածք
 Հոդախախտ, վերք, կտրվածք
 Այրվածք, ցրտահարություն, էլեկտրահարություն
 Սեղմում, օրգանի լրիվ կամ մասնակի կորուստ

Բացառություններ`
 Միջուկային պայթյունի, ճառագայթման կամ ռադիոակտիվ վարակման ներգործության արդյունքում առաջացած
իրադարձությունները,
 Քաղաքացիական պատերազմի, ցանկացած տիպի ժողովրդական հուզումների կամ գործադուլների, ահաբեկչական
գործողությունների նմանատիպ, կամ դրանց հավասարեցվող իրադարձությունների (անկախ պատերազմի կամ այլ
իրադարձությունների հայտարարված լինելու հանգամանքից), ինչպես նաև զորաշարժերի կամ այլ ռազմական
միջոցառումների արդյունքում առաջացած իրադարձությունները,
 14 տարեկան և բարձր տարիք ունեցող հիմնական/լրացուցիչ
Ապահովագրված անձի ինքնասպանության
(ինքնասպանության փորձի) արդյունքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիմնական/լրացուցիչ Ապահովագրված
անձը հասցվել էր նման վիճակի երրորդ անձանց անօրինական գործողությունների արդյունքում,
 14 տարեկան և բարձր տարիք ունեցող հիմնական/լրացուցիչ Ապահովագրված անձի կողմից դիտավորյալ հանցանք
գործելու հետևանքով,
 14 տարեկան և բարձր տարիք ունեցող հիմնական/լրացուցիչ
Ապահովագրված անձի կամ Շահառուի
(հիմնական/լրացուցիչ Ապահովագրված անձի ժառանգի) կողմից դիտավորյալ գործողությունների հետևանքով, որոնք
ուղղված են ապահովագրական պատահարի առաջացմանը:
Ո՞վ կարող է կնքել ապահովագրության պայմանագիր
18-70 տարեկան ցանկացած անձ
Ո՞վ կարող է ապահովագրվել
3-70 տարեկան ընտանիքի անդամ
Ապահովագրված անձի ընտանիքի անդամներ են հանդիսանում`
 կինը (ամուսինը),
 երեխաները (այդ թվում` որդեգրված),
 ամուսինների (և կնոջ, և ամուսնու) ծնողները
 ամուսինների (և կնոջ, և ամուսնու) քույրերն ու եղբայրները, ովքեր Հիմնական Ապահովագրված անձի հետ միասին
վարում են ընդհանուր տնտեսություն։
Ի՞նչ պետք է անել Ապահովագրական պատահարի դեպքում
1. Անհապաղ (առաջին իսկ հնարավորության դեպքում) հայտնել Ապահովագրական ընկերությանը ապահովագրական
պատահարի առաջացման մասին` զանգահարելով (012) 88 88 88 շուրջօրյա հեռախոսահամարով:
2. Ապահովագրական ընկերությանը ներկայացնել դիմում-պահանջագիր ապահովագրական հատուցման մասին, ինչպես
նաև ապահովագրության պայմաններով սահմանված այլ ուղեկցող փաստաթղթեր;
Ապահովագրական պատահարի առաջացման դեպքում ապահովագրական հատուցումը կատարվում է համաձայն
Ապահովագրական ընկերության Ապահովագրության պայմանների: Ապահովագրության պայմանների մասնամասներին կարող
եք ծանոթանալ` այցելելով ապահովագրական ընկերության ստորև նշված web կայք:
Ապահովագրության շրջանակներում
պաշտպանող դրամապանակ:

տրամադրվում

է

բանկային

քարտերը

RFID

հանցագործություններից
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Հասցե՝ ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1
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