ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՃԱՐՆԵՐ

Սակագին և պայմանագրի այլ էական պայմաններ

Ապահովագրության դասեր

1. Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝ Բանկի վարկառունների
համար (1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի հաշմանդամություն, մահ)
2. Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝ կամավոր վաճառք (1-ին, 2րդ, 3-րդ կարգի հաշմանդամություն, մահ)
3. Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն ապահովագրվող ռիսկ`
ֆիզիկական վնաս ու առևանգում
4. Հրդեհից և բնական աղետներից ապահովագրություն
5. Գույքին հասցված այլ վնասներից ապահովագրություն

0.16%, նվազագույնը 1,000 ՀՀԴ

0.185%, նվազագույնը 1,000 ՀՀԴ

(առավելագույն
ապ․գումար 10,000,000 ՀՀԴ)

2,5%, չհատուցվող գումար - 1%, նվազագույն 50,000 ՀՀԴ, Չհատուցվող գումար գողության դեպքում 10%,
հակաառևանգման համակարգի առկայության դեպքում՝ 5%, Անսահմանափակ վարորդներով, ՀՀ, ԼՀՂ,
Վրաստան
0,16%, նվազագույնը 2,000ՀՀԴ; չհատուցվող գումար - 1%, նվազագույն 100,000 ՀՀԴ: Երկրաշարժի դեպքում 2%, նվազագույն 400,000 ՀՀԴ

6. Ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող
պատասխանատվության ապահովագրություն

համաձայն աղյուսակ 1-ի

15օր տարվա մեջ

Չհատուցվող
գումար
50 Եվրո

30օր տարվա մեջ

50 Եվրո

60օր տարվա մեջ

50 Եվրո

8,000 ՀՀԴ

90 օր տարվա մեջ

50 Եվրո

12,500 ՀՀԴ

90 օր տարվա մեջ

0 Եվրո

14,000 ՀՀԴ

Ժամկետ
7. Աջակցության ապահովագրություն: Ապահովագրական ծածկույթ` 30,000
Եվրո:

8. Ուղեբեռի կորուստ
9. Կամավոր բժշկական ապահովագրություն («Ամրագրված դրամական
հատուցմամբ առողջության ապահովագրության» ծրագիր՝ բժշկական
անհետաձգելի ցուցումով Պայմանների հավելվածում նշված հիվանդության
գծով վիրահատական միջամտության դրամական փոխհատուցում)
10․ Արտերկրում բուժման ծախսերի հատուցմամբ առողջության
ապահովագրության ծրագիր (Չարորակ նորագոյացություններ, կորոնար
զարկերակի շունտավորում, սրտի փականի փոխարինում, օրգանի կամ դոնորի
կենդանի հյուսվածքի փոխարինում, նեյրովիրաբուժություն, ոսկրածուծի
փոխպատվաստում)
11. Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն "ԸՆՏԱՆԻՔ" ծրագիր
(ռիսկեր համաձայն Հավելված 8-ի 2.1.1 կետի՝ մարմնական վնասվածք, 1,2,3
խմբի հաշմանդամություն, "Հաշմանդամ երեխա" կարգավիճակ" ձեռք բերում,
մահ)
12․ Բնակարան ակտիվ (ֆիքսված տարբերակով)
(Բնակարանի ներքին հարդարանքի և/կամ ինժեներական սարքավորումների
վնասմանաԱպահովագրական ռիսկերը՝ հրդեհ, պայթյուն,
կայծակնահարում,տրանսպորտային միջոցների վրաերթ և/կամ կենդանու հետ
բախում, թռչող սարքերի, դրանց մասերի կամ բեռի վայր ընկնել,
սեփականության նկատմամբ հանցագործություն, Ապահովադրին (Շահառուին)
չպատկանող հարևան տարածքներից ջրի և այլ հեղուկների ներթափանցում:
Երրորդ անձանց (հարևանների) կյանքին, առողջությանը և/կամ գույքին վնասի
պատճառումը հրդեհի, պայթյունի, ջրի արտահոսքի և այլ ռիսկերի ի հայտ գալու

Ապ. վճար
4,500 ՀՀԴ
5,000 ՀՀԴ

Ապահովագրական գումար

Ապ. վճար

1000 USD

6000 ՀՀԴ

Ծրագիր

Ապահովագրական գումար

Ապահովագրավճար

Մինիմեդ +

400,000 ՀՀԴ

18,500 ՀՀԴ

Ապահովագրողի կողմից սահմանված չափով****

Ծրագիր

Ապահովագրական գումար

Ապահովագրավճար

ԴՊ Ընտանիք

500,000 ՀՀԴ

6,200 ՀՀԴ

Ապահովագրական գումար
Ծրագիր

Բնակարան ակտիվ
(ֆիքսված տարբերակով)

Ներքին հարդարանք և ինժեներական

Քաղաքացիական

սարքավորումներ

պատասխանատվություն

2,000,000 ՀՀԴ

500,000 ՀՀԴ

Ապահովագրավճար

9,300 ՀՀԴ

13. Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության "Ընտանիք" ծրագիր և
Բնակարան ԱԿՏԻՎ (ֆիքսված տարբերակով)***

Ծրագիր

Ապահովագրական գումար

Ապահովագրավճար

ԴՊ Ընտանիք

1,000,000 ՀՀԴ

6,800 ՀՀԴ

Ներքին հարդարանք և
ինժեներական
սարքավորումներ

2,000,000 ՀՀԴ

5,120 ՀՀԴ

14․ Արտասահման մեկնողների (աջակցության) ապահովագրություն (վճարային
քարտի քարտապանների համար)

Ժամկետ

Չհատուցվող
գումար

Ապ. վճար

30 օր տարվա մեջ

0 Եվրո

5,000 ՀՀԴ ³

*տվյալ դասով ապահովագրության պայմանագրերը կնքվում են Ընկերությունում, իսկ միջնորդավճարը սահմանվում է յուրաքանչյուր կնքված պայմանագրի համար առանձին:
**Տաքսիների և հանրային տրանսպորտի ապահովագրությունը իրականացվում է բացառապես Ընկերությունում:
¹ տնային կահույք, էլեկտրոնիկա և կենցաղային տեխնիկա, ձայնա-տեսա-ֆոտոլուսանկարչական սարքավորումներ, երաժշտական գործիքներ, հագուստ և այլ գույք:
² այլ անձանց կյանքին, առողջությանը կամ գույքին պատճառված վնասների դեպքում:
*** ԴՊ Ընտանիք ծրագրով ապահովագրության պայմանագրերը կնքվում են Բանկի Visa Gold ծեռք բորող վճարային քարտի քարտապաններին, իսկ Բնակարան Ակտիվ (ֆիքսված տարբերակով)
ապահովագրության պայմանգրերը տրամադրվում է հիփոթեքային վարկերի վարկառունների համար, որոնց ապահովագրավճարները հաճախորդի փոխարեն վճարում է Ապահովագրողին Գործակալը:
**** Ապահովագրողը պարտավոր է ծանուցել Գործակալին Առողջության ապահովագրություն «Արտերկրում բուժման ծախսերի հատուցմամբ» ծրագրի շրջանակներում ապահովագրավճարների փոփոխության
վերաբերյալ գրավոր եղանակով՝ ոչ ուշ, քան փոփոխությունը կատարելուց հետո հաջորդող 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
³ Արտասահման մեկնողների (աջակցության) ապահովագրության պայմանագրով 65-ից 70 տարեկան անձանց գծով ապահովագրավճարը կրկնապատկվում է

