Հավելված 1
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

Ապահովագրող՝ «ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ

ԴԻՄՈՒՄ № ______

Ամսաթիվ՝ «____» _____________ 20____ թ
1. Դիմումատու
Անուն, ազգանուն, ծննդյան ամսաթիվ՝
Անձնագիր կամ նույնականացման քարտի №
Հասցե
Հեռ./e-mail՝
Բանկային վավերապայմաններ՝
2. Շահառու (նշեք «V» նշանով)
Այլ անձի դեպքում նշեք.

□ Ապահովադիրն է □ Այլ անձ է

Անուն, ազգանուն (անվանում),
Հասցե
Հեռ./e-mail՝
Բանկային վավերապայմաններ՝
3. Ապահովագրության օբյեկտը գրավի առարկա է թե՞ ոչ
Եթե «Այո», ապա նշեք.
Գրավի պայմանագրի №

կնքված՝

Վարկային պայմանագրի №

կնքված՝

(նշեք «V» նշանով)

□ Այո

□Ոչ

Գրավառու՝
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը հանդիսանում են սեփականություն թե՞ վարձակալված են՝

□

□

Սեփականություն

Վարձակալված

4. Այլ տեղեկություն
Բերքը(երը) այլ ապահովագրության պայմանագրի(երի) առարկա է(են) թե՞ ոչ
Եթե «Այո», ապա ներկայացրեք մանրամասները.
Ապահովագրող

Ապահովագրված բերք(եր)

(նշեք «V» նշանով)

Ապահովագրական ռիսկ(եր)

□

Այո

□ Ոչ

Ապահովագրության
գործողության ժամկետ

5. Բերք, ռիսկեր, ապահովագրության ժամկետ (նշեք «V» նշանով).
Բերք

Ապահովագրական ժամանակաշրջան

Առանձնահատկություններ

Ծիրան

Դասական/ավանդական
տեխնոլոգիա

Խաղող

Գինի, կոնյակ,
ունիվերսալ բուսաձևեր

Մարտի 1 – Օգոստոս 25 (գարնանային ցրտահարություն)
Մարտի 1 – Օգոստոս 25 (կարկուտ, հրդեհ, գարնանային ցրտահարություն)
Ապրիլի 1 – Օգոստոս 25 (կարկուտ, հրդեհ)
Մարտի 1 – Հոկտեմբերի 30 (գարնանային ցրտահարություն)
Մարտի 1 – Հոկտեմբերի 30 (կարկուտ, հրդեհ, գարնանային ցրտահարություն)
Ապրիլի 1 – Հոկտեմբերի 30 (կարկուտ, հրդեհ)

6. Հողատարածքի/դաշտի/այգու առանձնահատկությունները* (յուրաքանչյուր հողատարածք պետք է արտացոլվի նոր տողի մեջ).

5

6

7

Ծառերի/ խաղողի
վազերի տարիքը,
տարեկան

4

Բերքի տեսակ
(յուրաքանչյուր
տեսակ ներկայացվում է
առանձին)

3

Մարզ

Գյուղապետարան
կամ քաղաքապետարան կամ
համայնք

2

Հողատարածքի
բարձրությու, մ

Ապահովագըրված
տարածք, հա

Գտնվելու վայր

Լայնություն

1

GPS կոորդինատները
Երկայնություն

ինչպես նշված
է կադաստրային
վկայականի մեջ

№

8

9

1

Պայմանագրի գործողության ժամկետը համակցված (կարկուտ, հրդեհ, գարնանային ցրտահարություն) ռիկսերի համար սահմանված է Մարտի 1 – Օգոստոս 25, հաշվի
առնելով, որ կարկուտ և հրդեհ ռիսկի համար սահմանվում է գործողության ժամկետ Ապրիլի 1 – Օգոստոս 25, գարնանային ցրտահարության համար Մարտի 1 – Օգոստոս 25:
Պայմանագրի գործողության ժամկետը համակցված (կարկուտ, հրդեհ, գարնանային ցրտահարություն) ռիկսերի համար սահմանված է Մարտի 1 – Հոկտեմբերի 30, հաշվի
առնելով, որ կարկուտ և հրդեհ ռիսկի համար սահմանվում է գործողության ժամկետ Ապրիլի 1 – Հոկտեմբերի 30, գարնանային ցրտահարության համար Մարտի 1 –
Հոկտեմբերի 30

2

Տարածքի մակերես ըստ գտնվելու վայրի, հա

Վայր 1 ___________________ Վայր 2 ___________________ Վայր 3 ___________________

Ապահովագրության ենթակա ընդհանուր տարածքը, հա՝ _________________
Սույն կետի աղյուսակի 1-7-րդ կետերը կարող են չլրացվել, եթե հողատարածքի սեփականության վկայականը ներառում է նշված
կետերով պահանջվող տեղեկատվությունը:
7. Ապահովագրական գումարը (նշեք «V» նշանով):
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000

Ծիրան,
ՀՀ դրամ մեկ
հեկտարի համար

Խաղող,
ՀՀ դրամ մեկ
հեկտարի համար

750,000
1,000,000
1,250,000
1,500,000
1,800,000

8. Բերքատվություն (վերջին 3 տարիների ընթացքում, ըստ Դիմումատուի հայտարարության).
Բազմազանություն

Տարի

Միջին բերքատվություն, տոննա մեկ
հեկտարից (ապահովադրի կողմից
ներկայացված )

Ապահովագրվող բերքատվություն (ապահովագրվող
հողատարածքից ապահովադրի կողմից կանխատեսվող
բերքատվություն), տոննա մեկ հեկտարից (ապահովադրի
կողմից ներկայացված)

1.
20____

2.
3.
1.

20____

2.
3.
1.

20____

2.
3.

□

□

9. Ապահովագրության օբյեկտի նախնական զննում նշանակված է թե՞ ոչ
Այո
Ոչ (Լրացվում է Ապահովագրողի կողմից)
Եթե «Այո», խնդրում ենք նշել Զննման ձևի №______________________, Զննման ամսաթիվը՝ ______________________
10. Լրացուցիչ տեղեկություն (նշեք «V» նշանով)
Ունե՞ք արդյոք հողատարածքի/դաշտի/այգու սեփականությունը հավաստող որևէ իրավական փաստաթուղթ՝
ապահովագրության դիմելու համար:
Ունե՞ք արդյոք ապահովագրված բերքի աճեցման 3 տարվա կամ ավելի փորձ:
Հանդիսանում ե՞ք արդյոք ներկայումս գործող այլ գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագրի կողմ:
Ունե՞ք արդյոք հողատարածքի/դաշտի/այգու ոռոգման համակարգ:
Անցած 3 տարիների ընթացքում ունեցել ե՞ք հողատարածքի/դաշտի/այգու նշված բերքի վնաս(ներ) կարկուտի,
գարնանային ցրտահարության կամ հրդեհի հետևանքով:
(Եթե «Այո», խնդրում ենք նշել պատճառը, ամսաթիվը և վնասի մոտավոր չափը):
Տարի

Վնասի պատճառը

□ Այո
□ Այո
□ Այո
□ Այո
□ Այո

□ Ոչ
□ Ոչ
□ Ոչ
□ Ոչ
□ Ոչ

Վնասի չափը

Ուշադրություն
1) Տրամադրված տեղեկությունը օգտագործվելու է ապահովագրության ծածկույթի տրամադրման հնարավորության և ռիսկերի
գնահատման և ապահովագրական գումարը որոշելու համար: Ցանկացած կողմնակալ, կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկություն
կարող է հանգեցնել որոշակի ռիսկերի սխալ գնահատմանը և, հետևաբար, ապահովագրական հատուցման մերժմանը:
2) Ապահովագրողին տրամադրված կանխամտածված ապատեղեկատվությունը կարող է հանգեցնել ապահովագրության պայմանագրի
դադարեցմանը և ռիսկի առաջացման դեպքում հատուցման վճարման մերժմանը:
3) Սույն դիմումին կից պետք է ներկայացնեք լրացուցիչ տեղեկություններ/փաստաթղթեր՝
3.1) կադաստրային վկայականի կամ դաշտի, այգու քարտեզի պատճեները, որտեղ ներկայացված են ապահովագրության համար
հողատարածքի մասին տեղեկություններ.
3.2) հողատարածքի սեփականությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները.
3.3) Հանրային ծառայության համարանիշի, նույնականացման քարտի կամ անձնագրի պատճենը:
Հայտարարություն
Սույնով հաստատում եմ, որ այս Դիմումի մեջ լրացված տվյալները ճիշտ են և որևէ տվյալ սխալ կամ կեղծ չէ և Ապահովագրողին
ցանկացած դիտավորյալ ապատեղեկատվություն տրամադրելը կարող է հանգեցնել հատուցման վճարման մերժմանը:
Ես տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որպեսզի այս Դիմումը հիմք հանդիսանա Գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագրի
համար և կազմի նրա անբաժանելի մասը:
Խաղողի ապահովագրության դեպքում ես հաստատում եմ, որ խաղողի այգիները վնասված չեն ֆիլոքսերայից (որդալվիճ):
Դիմումատու
(Անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

Ապահովագրող
(Ներկայացուցչի անունը, ազգանունը, պաշտոնը և ստորագրությունը)

Ամսաթիվ՝ «_______» ___________20____ թ.

