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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ
1. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈւԹՅԱՆ ՍՈւԲՅԵԿՏՆԵՐԸ
2. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈւԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ
3. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ
4. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
5. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈւԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ/ՎԿԱՅԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
6. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՄԱՍԻ
ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
7. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈւԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ/ՎԿԱՅԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ, ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
8. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈւՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ
9. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈւՑՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
10. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈւՑՄԱՆ ՄԵՐԺՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
11. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈւԹՅՈւՆԸ
12. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈւԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
13. ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈւՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԸ
Սույն ապահովագրության պայմանները (այսուհետ` Պայմաններ) մշակված են համաձայն ՀՀ Քաղաքացիական
օրենսգրքի, «Ապահովագրության և Ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի և համապատասխանում
են ՀՀ ԿԲ կողմից շնորհված թիվ ԱՊՈ 0009 Լիցենզիայի Առողջության ապահովագրություն դասին:
Սույն Պայմանները հանդիսանում են վերջիններիս համաձայն կնքված ապահովագրության պայմանագրերի
անբաժանելի մասը։
Սույն Պայմանների դրույթները կարող են փոփոխվել (բացառվել և/կամ լրացվել) ապահովագրության պայմանագիր
կնքելու պահին կամ դրա գործողության ժամկետի ընթացքում, ինչի մասին նշվում է ապահովագրության
պայմանագրում: Նման փոփոխությունները չեն կարող հակասել ՀՀ օրենսդրությանը:
Սույն Պայմանների համաձայն ապահովագրությունը գործում է միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում,
եթե այլ բան նախատեսված չէ ապահովագրության պայմանագրով։
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1. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈւԹՅԱՆ ՍՈւԲՅԵԿՏՆԵՐԸ
1.1. Համաձայն սույն Պայմանների և ՀՀ գործող օրենսդրության` «ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ» Ապահովագրական
ՓԲԸ (այսուհետ` Ապահովագրող) կնքում է բժշկական ապահովագրության պայմանագրեր (այսուհետ`
Պայմանագիր/Վկայագիր) իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ (այսուհետ` Ապահովադիր)` տրամադրելով
վերջիններիս կամ իրավաբանական անձանց աշխատողներին (Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված
դեպքերում նաև ընտանիքի անդամներին) առողջության հետ կապված բժշկական և այլ ծառայությունների
հատուցում` համաձայն սույն Պայմաններից բխող Ապահովագրողի կողմից առաջարկվող ապահովագրության
ծրագրերի (այսուհետ` Ծրագիր)։
1.2. Ապահովագրության սուբյեկտներն են` Ապահովագրողն, Ապահովադիրն, Ապահովագրված անձը։
1.3. Ապահովադիրը կնքում է Ապահովագրողի հետ Պայմանագիր իր օգտին կամ երրորդ անձանց օգտին (այսուհետ՝
Ապահովագրված անձինք)։ Ապահովադիրներ կարող են հանդիսանալ`
ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք, որոնք գրանցված են և գործում են ՀՀ օրենսդրության
համաձայն,
գործունակ ֆիզիկական անձինք` ՀՀ քաղաքացիներ, օտարերկրյա քաղաքացիներ։
1.4. Սույն Պայմանների համաձայն` Պայմանագրերը/Վկայագրերը կնքվում են ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիներ
հանդիսացող Ապահովագրված անձանց օգտին` ՀՀ քաղաքացիների, ՀՀ տարածքում գտնվող օտարերկրյա
քաղաքացիների։
1.5. Պայմանագրով/Վկայագրով Շահառու է հանդիսանում Ապահովագրված անձը, եթե Պայմանագրով Վկայագրով
այլ բան նախատեսված չէ։
2. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈւԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ
2.1. Սույնով ապահովագրության օբյեկտ է հանդիսանում ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող Ապահովադրի կամ
Ապահովագրված անձի գույքային շահը` կապված ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում
Ապահովագրված անձի առողջության հետ կապված բժշկական և այլ ծառայությունների ստացման ծախսերի հետ։
3. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ
3.1. Ապահովագրական ռիսկն առաջանալու որոշակի հավանականությամբ և պատահականությամբ
ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու հետևանքով առաջացող վնասի հնարավոր մեծությունն է։
3.2. Ապահովագրական պատահար է հանդիսանում Ապահովագրված անձի` Պայմանագրի/Վկայագրի պայմանների
համաձայն և դրա գործողության ժամանակահատվածում փաստացի հաստատված Բժշկական հաստատություն
և/կամ Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված կամ Ապահովագրողի հետ համաձայնեցված այլ հաստատություն
դիմելն՝ առողջական վիճակի վատթարացման, վնասվածքի, թունավորման, առողջության պահպանման և բժշկական
օգնության ցուցաբերման կարիք ունեցող այլ իրավիճակների կապակցությամբ։ Ծառայությունները տրամադրվում են
Ապահովագրված անձին Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված Ծրագրի համաձայն, որը հավելվածի տեսքով
կցվում է Պայմանագրին/Վկայագրին և հանդիսանում է Պայմանագրի/Վկայագրի անբաժանելի մասը:
3.3. Եթե այլ բան նախատեսված չէ Պայմանագրով/Վկայագրով, ապահովագրական պատահար չի ճանաչվում
Ապահովագրված անձի առողջության հետ կապված բժշկական կամ այլ ծառայություն ստանալու համար դիմելը՝
3.3.1. կապված սուր իրավիճակների և վնասվածքների հետ, որոնք առաջացել են կամ ստացվել են ալկոհոլի,
թմրադեղերի կամ տոքսիկ, հոգեներգործուն դեղերի և/կամ նյութերի ազդեցության հետևանքով,
3.3.2. կապված վնասվածք ստանալու կամ այլ պաթոլոգիական վիճակի հետ, որն առաջացել է Ապահովագրված անձի
կողմից հակաիրավական գործողություններ կատարելու արդյունքում, ինչը պետք է հաստատված լինի
համապատասխան իրավասու մարմինների որոշմամբ` կապված Ապահովագրված անձի` սեփական առողջությանը
դիտավորյալ վնաս պատճառելու, ինքնասպանության փորձերի և Ապահովագրված անձի այլ դիտավորյալ
գործողությունների հետ` ուղղված ապահովագրական պատահարի առաջացմանը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
Ապահովագրված անձը հասցվել է այդ վիճակին այլ անձանց հակաիրավական գործողությունների հետևանքով, ինչը
ևս պետք է հաստատված լինի համապատասխան մարմինների որոշումներով։
3.3.3. կապված վնասվածք ստանալու կամ այլ պաթոլոգիական վիճակի հետ, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն
պատճառվել է այլ անձի կողմից ձեռնարկված գործողության արդյունքում, ով գործել է դե յուրե կամ դե ֆակտո
իշխանության բռնազավթման գործողություններ կատարող կամ դրան նպաստող ահաբեկչություն կամ բռնություն
նախաձեռնած կազմակերպության անունից կամ դրա հետ միասին,
3.3.4. առաջացած պատերազմական գործողությունների, ինչպես նաև զորաշարժերի և այլ զինվորական
միջոցառումների, քաղաքացիական պատերազմի, ահաբեկչական գործողությունների, ցանկացած տեսակի
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ժողովրդական հուզումների կամ գործադուլների, բնական աղետների, բնական կամ տեխնիկական բնույթի
արտակարգ իրավիճակների, էկոլոգիական աղետների հետևանքով։
3.4. Եթե Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ, ապահովագրման ենթակա չեն այն անձինք, ովքեր
Պայմանագրի/Վկայագրի կնքման պահին`
3.4.1. 65 (վաթսունհինգ) տարեկանից բարձր են,
3.4.2. հանդիսանում են առաջին կամ երկրորդ խմբերի հաշմանդամներ,
3.4.3. հիվանդ են ՁԻԱՀ-ով կամ հանդիսանում են ՄԻԱՎ վարակակիրներ,
3.4.4.
հաշվառված
են
նարկոլոգիական,
նյարդահոգեբանական,
թոքախտային,
ուռուցքաբանական,
մաշկավեներական (վեներական հիվանդությունների պատճառով) դիսպանսերներում, ՁԻԱՀ և ՄԻԱՎ-ի բուժման և
պրոֆիլակտիկայի կենտրոններում,
3.4.5. գտնվում են ստացիոնար հսկողության տակ,
3.4.6. հետախուզման մեջ գտնվող կամ ազատազրկման դատապարտված անձինք։
3.5. Եթե Պայմանագրով/Վկայագրով ապահովագրվել է 3.4. կետի 3.4.3. և/կամ 3.4.4. և/կամ 3.4.6. ենթակետերում նշված
կատեգորիաներից ցանկացածի տակ ընկնող անձ, ապա Պայմանագիրը/Վկայագիրը տվյալ Ապահովագրված անձի
գծով համարվում է լուծված, իսկ ապահովագրությունը գործողության մեջ չմտած կնքման օրվանից և
ապահովագրավճարի վերադարձ չի կատարվում:
4. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈւՄԱՐ
4.1. Ապահովագրական գումարն Ապահովագրողի կողմից վճարման ենթակա հնարավոր ապահովագրական
հատուցման առավելագույն չափն է։
4.2. Ապահովագրական գումարը սահմանվում է Ապահովադրի և Ապահովագրողի համաձայնությամբ՝ ելնելով
Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված բժշկական ծառայությունների ցանկից և արժեքից։
5. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈւԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ/ՎԿԱՅԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
5.1. Պայմանագիրը/Վկայագիրը կնքվում է մինչև մեկ տարի ժամկետով, եթե Պայմանագրով/Վկայագրով այլ բան
նախատեսված չէ։ Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության ժամկետի սկիզբը և ավարտը նշվում են
Պայմանագրում/Վկայագրում։
5.2. Պայմանագիրը/Վկայագիրն ուժի մեջ է մտնում դրա կնքման պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ
Պայմանագրով/Վկայագրով։
5.3.
Պայմանագրի/Վկայագրի
գործողությունն
ավարտվում
է
Պայմանագրում/Վկայագրում
որպես
ապահովագրության
գործողության
ավարտի
ամսաթիվ
նշված
ամսաթվի
ժամը
23:59-ին,
եթե
Պայմանագրով/Վկայագրով կամ այլ հանգամանքներով,
որոնց տեղի ունենալու դեպքում նախատեսված է
ապահովագրության ժամկետի ավարտի ամսաթվից շուտ Պայմանագրի/Վկայագրի դադարեցում, այլ բան
նախատեսված չէ:
6. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՄԱՍԻ
ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
6.1. Ապահովագրավճարը Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանված չափով և պայմաններով Ապահովադրի կողմից
Ապահովագրողին հնարավոր ապահովագրական հատուցման դիմաց վճարվելիք գումարն է, որն Ապահովադիրը
պարտավոր է վճարել Ապահովագրողին՝ Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում։
Ապահովագրավճարի հերթական մասը հանդիսանում է ապահովագրավճարի մաս՝ դրա տարաժամկետ վճարման
դեպքում։
6.2. Ապահովագրական սակագինը սահմանված ապահովագրական գումարի նկատմամբ կիրառվող
ապահովագրավճարի դրույքաչափն է։
6.3. Ապահովագրողն, ապահովագրավճարի չափը որոշելիս, կիրառում է իր կողմից հաստատված ապահովագրական
սակագները` հաշվի առնելով ապահովագրության օբյեկտը և ապահովագրական ռիսկի բնույթը։
6.4. Պայմանագիր/Վկայագիր կնքելիս Ապահովագրողը հիմնական ապահովագրական սակագների նկատմամբ
իրավունք ունի կիրառելու ճշգրտող գործակիցներ՝ հաշվի առնելով բժշկական և այլ ծառայությունների ցանկը և
որակը, Բժշկական հաստատությունները, սպասարկող ընկերությունները և այլ հաստատությունները, ծածկույթի
գործողության գոտիները, գտնվելու տարածքներն, Ապահովագրված անձանց գործունեության բնույթը, նրանց սեռը,
տարիքը, ինչպես նաև Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) կողմից հարցաթերթիկում նշված տեղեկությունները,
նախնական բժշկական զննության արդյունքներն, ապահովագրավճարի վճարման կարգը և պարբերականությունը և
Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված այլ պայմաններ։
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6.5. Պայմանագիրը/Վկայագիրը կնքելիս ապահովագրավճարի (ապահովագրավճարի հերթական մասի) վճարման
ենթակա չափի որոշման նպատակով Ապահովագրողը կարող է առաջարկել Ապահովադրին (Ապահովագրված
անձին) լրացնել հարցաթերթիկ կամ անցնել նախնական բժշկական զննությունն։ Եթե Կողմերի միջև չկա այլ
նախապայման, նախնական բժշկական զննությունն անցկացվում է Ապահովագրողի հաշվին։ Նախնական բժշկական
զննությունն անցկացվում է համապատասխան լիցենզիա ունեցող Բժշկական հաստատությունում՝ Ապահովագրողի
ընտրությամբ։
6.6. Եթե Ապահովագրված անձը հրաժարվում է Ապահովագրողի պահանջով լրացնել հարցաթերթիկ և/կամ անցնել
նախնական բժշկական զննություն, Ապահովագրողն իրավունք ունի մերժել տվյալ Ապահովագրված անձի կողմից
ներկայացված ապահովագրության պայմանագրի կնքման ցանկացած հայտ և/կամ Պայմանագրի/Վկայագրի կնքման
պահից մինչև նախնական բժշկական զննությունն ընկած ժամանակահատվածում տվյալ Ապահովագրված անձի
գծով ներկայացված ապահովագրական հատուցման ցանկացած հայտ քանի դեռ տվյալ Ապահովագրված անձը չի
կատարել նշված պահանջը:
6.7. Պայմանագրով/Վկայագրով Ապահովադիրը կարող է վճարել ապահովագրավճարը միանվագ (մեկ վճարմամբ
Պայմանագրի/Վկայագրի ամբողջ ժամկետի համար) կամ տարաժամկետ (ապահովագրավճարի հերթական մասի
վճարման տեսքով)։ Ապահովագրավճարն (ապահովագրավճարի հերթական մասը) Ապահովադիրը վճարում է
կանխիկ դրամով Ապահովագրողի դրամարկղ, Ապահովագրողի իրավասու ներկայուցուցչին կամ անկանխիկ`
Ապահովագրողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Ապահովագրավճարի վճարման օր է համարվում
Ապահովագրողի կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի դրամարկղ այն վճարելու օրը կամ Ապահովագրողի կամ նրա
լիազորված
ներկայացուցչի
հաշվարկային
հաշվին
դրամական
միջոցների
ստացման
օրը,
եթե
Պայմանագրով/Վկայագրով այլ բան նախատեսված չէ։
6.8. Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանված ժամկետում և չափով Ապահովադրի կողմից ապահովագրավճարը
(ապահովագրավճարի հերթական մասը) չվճարելու դեպքում Ապահովագրողն իրավունք ունի չսահմանել լրացուցիչ
ժամկետ ապահովագրավճարի վճարման համար, չծանուցել այդ մասին Ապահովադրին: Ապահովագրավճարի
վճարման համար լրացուցիչ ժամկետ չսահմանելու և
այդ մասին Ապահովադրին չծանուցելու դեպքում
Ապահովագրողն իրավունք ունի չվճարել Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանված ապահովագրավճարի հերթական
մասի վճարման ամսաթիվ հանդիսացող օրվան հաջորդող օրվա 00:00 ժամից հետո տեղի ունեցած
իրադարձությունների հետևանքով առաջացած վնասների դիմաց ապահովագրական հատուցումներ:
6.9. Ապահովագրողի կողմից լրացուցիչ ժամկետ սահմանելու մասին ծանուցում ուղարկելու դեպքում
Ապահովադիրը պարտավոր է վճարել կետանցված ապահովագրավճարը ծանուցման մեջ նշված ժամկետում:
Ապահովադրի կողմից լրացուցիչ ժամկետում ապահովագրավճարը չվճարելու դեպքում Ապահովագրողն իրավունք
ունի միակողմանի լուծելու ապահովագրության պայմանագիրը՝ առանց Ապահովադրին այդ մասին ծանուցելու:
6.10. Պայմանագրով/Վկայագրով ապահովագրավճարի տարաժամկետ վճարում նախատեսված լինելու դեպքում,
ելնելով ֆինանսական շուկայի փոփոխություններից` Ապահովագրողն իրավունք ունի իրականացնել
ապահովագրավճարի վերահաշվարկ` հիմք ընդունելով ստորև բերված բանաձևը և ներկայացնելով լրացուցիչ հաշիվ
վերահաշվարկված ապահովագրավճարի և բազային ապահովագրավճարի տարբերության չափով.
ՎԱՎ = ԲԱՎ / ՏՕՓ x ՎՕՓ
ՎԱՎ-ն` վերահաշվարկված ապահովագրավճար,
ԲԱՎ-ն` Պայմանագրում/Վկայագրում/Պայմանագրին/Վկայագրին կից լրացման մեջ նշված բազային/լրացուցիչ
ապահովագրավճար,
ՏՕՓ-ն` Պայմանագրի/Վկայագրի/Պայմանագրին/Վկայագրին կից լրացման տրամադրման օրվա դրությամբ
սահմանված ԱՄՆ դոլարի փոխարժեք,
ՎՕՓ-ն` ապահովագրավճարի հերթական մասի վճարման օրվա դրությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ԱՄՆ
դոլարի անկանխիկ վաճառքի համար հրապարակված փոխարժեք:
6.11. Եթե Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության ընթացքում ՀՀ օրենսդրության մեջ փոփոխությունների
արդյունքում տեղի ունենա բժշկական ծառայությունների և/կամ դեղորայքի գնագոյացման վրա ազդող
հարկատեսակների ավելացում, Ապահովագրողը, ելնելով Պայմանագրի/Վկայագրի վնասաբերության մակարդակից,
իրավունք ունի վերանայել Պայմանագրի/Վկայագրի գծով յուրաքանչյուր Ապահովագրված անձի գծով
ապահովագրավճարը` հարկատեսակի ավելացման չափով:
7. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈւԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ, ԴՐԱ ԿՆՔՄԱՆ, ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
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7.1. Ապահովագրության Պայմանագիրը/Վկայագիրը կնքվում է գրավոր ձևով սույն Պայմանների հիման վրա, որոնք
հանդիսանում են Պայմանագրի/Վկայագրի անբաժանելի մասը։ Պայմանագրում/Վկայագրում կարող են
նախատեսվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող և սույն Պայմաններում չնշված այլ դրույթներ։ Պայմանների և
Պայմանագրի/Վկայագրի դրույթների միջև տարբերությունների առկայության դեպքում նախապատվությունը տրվում
է Պայմանագրին/Վկայագրին, եթե այն չի հակասում ՀՀ գործող օրենսդրությանը։
7.2. Պայմանագրի/Վկայագրի կնքման համար Ապահովադիրը կարող է դիմել Ապահովագրողին վերջինիս կողմից
սահմանված համապատասխան ձևի գրավոր դիմումի միջոցով, որտեղ զետեղվում են ապահովագրության
Պայմանագրի/Վկայագրի կնքման համար անհրաժեշտ տվյալները, կամ այլ մատչելի ձևով հայտնել
Պայմանագրի/Վկայագրի կնքման մտադրության մասին (բանավոր դիմում, ֆաքս, էլ.փոստ և այլն)։
7.3. Եթե Պայմանագիրը/Վկայագիրը կնքելուց հետո պարզվի, որ Ապահովադիրը հայտնել է ակնհայտ սուտ
տեղեկություններ այն հանգամանքների վերաբերյալ, որոնք ունեն էական նշանակություն ապահովագրական
պատահար տեղի ունենալու հավանականության և վերջինիս տեղի ունենալու դեպքում հնարավոր վնասների չափը
(ապահովագրական ռիսկ) որոշելու համար, ապա Ապահովագրողն իրավունք ունի պահանջելու անվավեր ճանաչել
Պայմանագիրը/Վկայագիրը։
7.4. Սույն Պայմաններում ներառված դրույթները, որոնք ընդգրկված չեն Պայմանագրի/Վկայագրի տեքստում,
պարտադիր են Ապահովադրի համար, եթե Պայմանագրում/Վկայագրում ուղղակիորեն նշված է սույն Պայմանների
կիրառման մասին, ընդ որում` սույն Պայմանների մեկ օրինակ տրվում է Ապահովադրին, որի վերաբերյալ
համապատասխան նշում է կատարվում Պայմանագրում/Վկայագրում։
7.5. Պայմանագիրը/Վկայագիրը կարող է ներառել տարբեր Ծրագրեր, որոնք հավելվածի տեսքով կցվում են
Պայմանագրին/Վկայագրին:
Պայմանագրով/Վկայագրով կոնկրետ Ծրագրի շրջանակներում բժշկական և այլ
ծառայությունների ցանկը, ինչպես նաև ցանկացած Ծրագրերի համադրումը կարող են ունենալ ինքնատիպ
անվանում։
7.6. Պայմանագրում/Վկայագրում կարող է սահմանվել պայմանական կամ ոչ պայմանական չհատուցվող գումար։
Պայմանական չհատուցվող գումարի դեպքում Ապահովագրողն ազատվում է Ապահովագրված անձին բժշկական և
այլ ծառայությունների տրամադրման հետ կապված ծախսերի հատուցումից, եթե դրանց չափը չի գերազանցում
պայմանական չհատուցվող գումարը, իսկ եթե հատուցման ծախսերը գերազանցում են չհատուցվող գումարի
մեծությունը, ապա Ապահովագրողը պարտավորվում է վճարել հատուցումն ամբողջությամբ։ Ոչ պայմանական
չհատուցվող գումարի դեպքում Ապահովագրողի պարտականությունները որոշվում են ծախսերի չափով`
հաշվանցելով չհատուցվող գումարը։ Չհատուցվող գումարը որոշում են Կողմերը՝ ապահովագրական գումարի
նկատմամբ տոկոսի տեսքով կամ կոնկրետ գումարով։
7.7. Պայմանագրի/Վկայագրի հետ միաժամանակ Ապահովադրին (Ապահովագրված անձին) կարող է հանձնվել
ապահովագրական քարտ (պլաստիկ և/կամ այլ)։ Ապահովագրական քարտը համարվում է անվանական
փաստաթուղթ և ներառում է հետևյալ տեղեկությունները` Պայմանագրի/Վկայագրի (ապահովագրական քարտի)
սերիան և համարը, Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության ժամկետի ավարտը, բժշկական և այլ
հաստատությունների տեղեկատվական հեռախոսահամարներն, Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) անունը,
ազգանունը, անձնագրի սերիան և համարը, Ապահովագրողի կոնտակտային հեռախոսահամարները և այլ
տեղեկություններ։
7.8. Ապահովադրին (Ապահովագրված անձին) արգելվում է փոխանցել
Պայմանագիրը/Վկայագիրն
(ապահովագրական քարտն) այլ անձի վերջինիս կողմից Պայմանագրով/Վկայագրով ծառայություններ ստանալու
նպատակով։ Պայմանագրում/Վկայագրում որպես Ապահովագրված անձ չնշված անձանց մատուցված
ծառայությունների ծախսերն Ապահովագրողի կողմից չեն հատուցվում։
7.9. Եթե Պայմանագրի/Վկայագրի կնքման պահին Ապահովադրի աշխատող հանդիսացող անձը չի ընդգրկվում
Պայմանագրի/Վկայագրի ներքո ապահովագրվող անձանց ցուցակում, ապա Պայմանագրի գործողության ընթացքում
այլևս չի կարող ապահովագրվել: Բացառություն են կազմում այն անձինք, ովքեր Պայմանագրի/Վկայագրի կնքման
պահին հանդիսացել են ուսնակ, փորձնակ կամ գտնվել են փորձաշրջանում և Պայմանագրի/Վկայագրի
գործողության ընթացքում դարձել են Ապահովադրի աշխատող:
7.10. Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում ապահովագրական քարտերը
վերադարձվում են Ապահովագրողին դադարեցման օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում։
7.11. Պայմանագիրը/Վկայագիրը վաղաժամկետ դադարում է, և Ապահովագրված անձը կորցնում է
Պայմանագրի/Վկայագրի գծով ծառայություններ ստանալու իրավունքը`
7.11.1. եթե Պայմանագրի/Վկայագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու
հնարավորությունը և ապահովագրական ռիսկի առկայությունը դադարել են ապահովագրական պատահարից
տարբեր հանգամանքների բերումով, մասնավորապես` Ապահովագրված անձի մահվան դեպքում,
7.11.2. Ապահովագրողի կողմից Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանված պարտականություններն ամբողջ ծավալով
կատարելու դեպքում, մասնավորապես` Պայմանագրի/Վկայագրի գծով ապահովագրական գումարի ամբողջ չափով
ապահովագրական հատուցում իրականացնելու դեպքում,
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7.11.3. իրավաբանական անձ հանդիսացող Ապահովադրի սնանկ ճանաչվելու դեպքում՝ համապատասխան որոշման
ուժի մեջ մտնելու պահից,
7.11.4. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Ապահովագրողի լուծարման դեպքում,
7.11.5. ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում, այդ թվում` դատարանի որոշմամբ:
7.12. Պայմանագիրը/Վկայագիրը կարող է լուծվել հետևյալ դեպքերում.
7.12.1. կողմերի համաձայնությամբ,
7.12.2. Ապահովադրի նախաձեռնությամբ,
7.12.3.
Ապահովադրի
կողմից
Պայմանագրի/Վկայագրի/Պայմանների
դրույթների
խախտման
համար
Ապահովագրողի նախաձեռնությամբ,
7.12.4. Ապահովագրողի կողմից Պայմանագրի/Վկայագրի/Պայմանների դրույթների խախտման համար
Ապահովադրի նախաձեռնությամբ,
7.12.5. Պայմանագրով/Վկայագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:
7.13. Պայմանագիրը/Վկայագիրը կարող է Ապահովագրողի կողմից վաղաժամկետ լուծվել Ապահովադրի կողմից
Պայմանագրով/Վկայագրով և/կամ սույն Պայմաններով սահմանված կարգով և ժամկետներում ապահովագրավճարը
կամ
ապահովագրավճարի
հերթական
մասը
չվճարելու
դեպքում`
ապահովագրության
չվճարված
ժամանակահատվածի (ժամկետի) սկզբի ամսաթվից:
7.14. Պայմանագիրը/Վկայագիրը լուծելու մտադրության մասին կողմերը պարտավոր են ծանուցել միմյանց ոչ
պակաս, քան Պայմանագրի/Վկայագրի վաղաժամկետ լուծման ենթադրվող ամսաթվից 15 (տասնհինգ) օր առաջ, եթե
Պայմանագրով/Վկայագրով այլ բան նախատեսված չէ:
7.15. Ֆիզիկական անձ Ապահովադիրն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու
Պայմանագիրը/Վկայագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում (այսուհետ`
մտածելու ժամանակ):
7.16. Մտածելու ժամանակը չի կիրառվում հետևյալ դեպքերում.
7.16.1. Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության ժամկետը և/կամ Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված
ապահովագրության գործողության ժամկետը չի գերազանցում 1 (մեկ) ամիսը,
7.16.2. Պայմանագրի/Վկայագրի կնքմանը հաջորդող 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում ֆիզիկական անձ
Ապահովադիրը դիմել է ապահովագրական հատուցում ստանալու պահանջով:
7.17. Պայմանագիրը/Վկայագիրը Պայմանների 7.15 կետի համաձայն լուծելու դեպքում Պայմանագիրը/Վկայագիրը
համարվում է լուծված ֆիզիկական անձ Ապահովադրի կողմից Պայմանագիրը/Վկայագիրը լուծելու մասին
Ապահովագրողին ծանուցելու օրվան հաջորդող օրվանից:
7.18. Սույն Պայմանների
7.12. կետի
7.12.2. և 7.15 ենթակետերով սահմանված պայմաններով
Պայմանագիրը/Վկայագիրը լուծելու դեպքում վերադարձման ենթակա ապահովագրավճարից նվազեցվում են
Ապահովագրված անձի գծով Ապահովագրողի պարտականությունների կատարման հետ կապված ծախսերը
Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված ընդամենը ապահովագրավճարի 20%-ի (քսան տոկոսի) չափով`
համաձայն հետևյալ բանաձևի, եթե Պայմանագրով/Վկայագրով այլ բան նախատեսված չէ.
ՎԱ = ԸԱ*ՉԺ/ԳԺ – ԸԱ*0.2
ՎԱ` վերադարձման ենթակա ապահովագրավճար,
ԸԱ` ընդամենը ապահովագրավճար` համաձայն Պայմանագրի/Վկայագրի,
ՉԺ` Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության չլրացած ժամկետ,
ԳԺ` Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության ժամկետ:
7.19. Եթե Պայմանագիրը/Վկայագիրը լուծելու արդյունքում վերադարձման ենթակա ապահովագրավճարի վճարման
պահին Պայմանագրի/Վկայագրի գծով առկա է Ապահովադրի ապահովագրավճար վճարելու պարտավորություն, այդ
թվում պայմանավորված Պայմանագրով/Վկայագրով ապահովագրավճարի տարաժամկետ վճարում նախատեսված
լինելով, ապա վերադարձման ենթակա ապահովագրավճարը նվազեցվում է նշված պարտքի չափով: Եթե չվճարված
ապահովագրավճարի գծով պարտքը գերազանցում է վերադարձման ենթակա ապահովագրավճարի մեծությունը,
ապա ապահովագրավճարի վերադարձ չի իրականացվում, Ապահովադրի պարտքը նվազեցվում է վերադարձման
ենթակա ապահովագրավճարի չափով և Ապահովադիրը պարտավորվում է 10 (տասն) աշխատանքային օրվա
ընթացքում վճարել մնացած գումարը:
7.20. Սույն Պայմանների 7.12. կետի 7.12.4. ենթակետով սահմանված պայմաններով Պայմանագիրը/Վկայագիրը
լուծելու դեպքում ապահովագրված օբյեկտի գծով Ապահովագրողի պարտականությունների կատարման հետ
կապված ծախսերը վերադարձման ենթակա ապահովագրավճարից չեն նվազեցվում, եթե Պայմանագրով/Վկայագրով
այլ բան նախատեսված չէ:
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7.21. Ապահովագրողի կողմից վերադարձվող ապահովագրավճարի գումարը կարող է չնվազեցվել ընդամենը
ապահովագրավճարի 20%-ի (քսան տոկոսի) չափով, եթե Ապահովադրի նախաձեռնությամբ Պայմանագրի/Վկայագրի
դադարեցումը պայմանավորված է.
Ապահովագրված անձի մեկ այլ Ապահովագրված անձով և միևնույն ապահովագրության տեսակով
փոխարինման անհրաժեշտությամբ, կամ,
Պայմանագրի/Վկայագրի որևիցե Ապահովագրված անձի մասով Պայմանագրի/Վկայագրի դադարեցման
պահանջով, սակայն դադարեցման պահին Ապահովադիրն ունի Ապահովագրողի հետ գործող նմանատիպ
(դադարեցման ենթակա պայմանագրի հետ միևնույն ապահովագրատեսակով) 15 (տասնհինգ) և ավելի գործող
ապահովագրության Պայմանագրեր/Վկայագրեր և/կամ Ապահովագրված անձ։
7.22. Սույն Պայմանների 7.12. կետի 7.12.3. ենթակետով սահմանված պայմաններով Պայմանագիրը/Վկայագիրը
լուծելու դեպքում Ապահովադրի կողմից Ապահովագրողին վճարված ապահովագրավճարը վերադարձման
ենթական չէ, եթե Պայմանագրով/Վկայագրով այլ բան նախատեսված չէ:
7.23. Պայմանագրի/Վկայագրի լուծման կամ վաղաժամկետ դադարման դեպքում, երբ այդպիսի լուծման կամ
վաղաժամկետ դադարման հետևանքները նախատեսված չեն սույն Պայմաններով և/կամ Պայմանագրով/Վկայագրով
և/կամ ՀՀ օրենսդրությամբ, Ապահովադրի կողմից Ապահովագրողին վճարված ապահովագրավճարը վերադարձման
ենթակա չէ, եթե Պայմանագրով/Վկայագրով այլ բան նախատեսված չէ:
7.24. Այն դեպքում, երբ Ապահովադրին վերադարձման ենթակա գումարի հաշվարկի արդյունքում ստացվում է
բացասական թվային գումար, ապա վերադարձման ենթակա գումարը սահմանվում է զրո (ապահովագրավճարի
վերադարձ չի իրականացվում):
7.25. Պայմանների 7.12. կետի 7.12.2. ենթակետով սահմանված պայմաններով տվյալ Ապահովագրված անձի գծով
Պայմանագիրը/Վկայագիրը լուծելու դեպքում, եթե Պայմանագրի/Վկայագրի լուծման կամ վաղաժամկետ
դադարեցման պահի դրությամբ Ապահովագրողի կողմից իրականացվել է ապահովագրական հատուցում և/կամ
Ապահովագրողն ստացել է ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող իրադարձությունների գծով
ապահովագրական հատուցում վճարելու գծով հայտ, ապահովագրության չլրացած ժամկետի համար
Ապահովադրին ապահովագրավճարի վերադարձ չի իրականացվում, եթե Պայմանագրով/Վկայագրով այլ բան
նախատեսված չէ:
7.26. 7.12.1. և 7.12.2. ենթակետերով սահմանված պայմաններով Պայմանագիրը/Վկայագիրը լուծելու դեպքում
Ապահովադրի և Ապահովագրողի փոխադարձ համաձայնությամբ կարող են սահմանվել Պայմանագրի/Վկայագրի
դադարեցման գծով վերադարձվող ապահովագրավճարի հաշվարկի այլ սկզբունքներ։
7.27. Ապահովագրողն իրավունք չունի պահանջել Պայմանագրի/Վկայագրի լուծում, եթե ապահովագրական ռիսկի
մեծացմանը բերող հանգամանքներն արդեն վերացել են։
7.28. Պայմանագրի/Վկայագրի պայմանների փոփոխությունը կատարվում է Ապահովադրի և Ապահովագրողի
երկկողմանի համաձայնությամբ՝ կողմերից մեկի դիմումի հիման վրա, և ձևակերպվում է լրացուցիչ
համաձայնագրով, որը ստորագրվում է Կողմերի կամ նրանց լիազորված ներկայացուցիչների կողմից և հանդիսանում
է Պայմանագրի/Վկայագրի անբաժանելի մասը։ Եթե Կողմերից որևէ մեկը համաձայն չէ Պայմանագրում/Վկայագրում
փոփոխությունների կատարմանը, ապա Կողմերը որոշում են Պայմանագրի/Վկայագրի նախկին պայմանների
համաձայն դրա վաղաժամկետ լուծման կամ գործողության ժամկետի շարունակության հարցը։
7.29. Եթե սույն Պայմանները հաստատելուց հետո ընդունվում է օրենք կամ այլ իրավական ակտ, որի դրույթները
տարբերվում են սույն Պայմանների հաստատման պահին գործող օրենքների կամ այլ իրավական ակտերի
դրույթներից, ապա գործում են այն օրենքների կամ իրավական ակտերի դրույթները, որոնք գործել են սույն
Պայմանների հաստատման պահին, եթե այլ բան նախատեսված չէ ՀՀ գործող օրենսդրությամբ:
8. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈւԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ/ՎԿԱՅԱԳՐՈՎ ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈւՆՔՆԵՐՆ Ու
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ
8.1. Ապահովադիրն իրավունք ունի`
8.1.1. ընտրել ցանկացած համադրությամբ և բժշկական ու այլ ծառայությունների ընդգրկմամբ Ծրագրեր,
Պայմանագրով/Վկայագրով ծառայություններ տրամադրող Բժշկական և այլ հաստատություններ՝ Ապահովագրողի
կողմից առաջարկվածների թվից և նրա հետ համաձայնեցնելով,
8.1.2. Ապահովագրողի հետ փոխադարձ համաձայնությամբ փոփոխել ապահովագրական ռիսկերի, Ծրագրերի,
Բժշկական և այլ հաստատությունների ցանկը, փոփոխել Ծրագրերը, ապահովագրական գումարի չափը՝ լրացուցիչ
համաձայնագիր կնքելու և, անհրաժեշտության դեպքում, լրացուցիչ ապահովագրավճարի վճարման պայմանով։
8.1.3. Պայմանագրին/Վկայագրին կից լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու եղանակով կատարել փոփոխություններ
ապահովագրված անձանց ցանկում՝ Ապահովագրողին տրամադրելով անհրաժեշտ տեղեկություններ,
8.1.4. Պայմանագրի/Վկայագրի (ապահովագրական քարտի) գործողության ընթացքում դրա կորստի դեպքում,
ստանալ դրա կրկնօրինակը:
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8.1.5. Ապահովագրողին ուղղված գրավոր դիմումի հիման վրա միակողմանի լուծել Պայմանագիրը/Վկայագիրը սույն
Պայմաններով և ՀՀ գործող օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում:
8.2.Ապահովադիրը պարտավոր է`
8.2.1. Ապահովագրողին հայտնել ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող իրադարձության մասին
անհապաղ, սակայն ոչ ուշ, քան 24 (քսանչորս) ժամվա ընթացքում, բացառությամբ շտապ և անհետաձգելի
բուժօգնության դեպքերի, հեռախոսով կամ գրավոր, այդ թվում` Ապահովագրողի ինտերնետային կայքում հայտն
առցանց գրանցելով կամ էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով: Նշված ժամկետի խախտման դեպքում Ապահովադիրը
կամ Ապահովագրված անձն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում պարտավոր է գրավոր հիմնավորել ուշացման
պատճառը` կից ներկայացնելով ուշացումը հավաստող փաստաթղթեր:
8.2.2. Պայմանագիրը/Վկայագիրը կնքելիս և դրա գործողության ընթացքում Ապահովագրողին տրամադրել ամբողջ
տեղեկատվությունը Պայմանագրի/Վկայագրի կնքման և կատարման, ինչպես նաև ապահովագրական պատահար
տեղի ունենալու հավանականության և
դրա տեղի ունենալու դեպքում հնարավոր վնասների չափերի
(ապահովագրական ռիսկի աստիճանի) որոշման հետ կապված հանգամանքների մասին,
8.2.3. Ապահովագրված անձանց իրազեկել Պայմանագրի/Վկայագրի դրույթների, սույն Պայմանների, Ծրագրերի,
ինչպես նաև բժշկական և այլ ծառայությունների տրամադրման կարգի մասին, քանի որ Ապահովագրված անձն է
կրում Պայմանագրով/Վկայագրով, սույն Պայմաններով սահմանված իր պարտականությունների չկատարման ռիսկը,
8.2.4. վճարել ապահովագրավճարը (ապահովագրավճարի հերթական մասը) Պայմանագրով/Վկայագրով
սահմանված ծավալով և ժամկետներում,
8.2.5. ապահովել Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված փաստաթղթերի պահպանումը,
8.2.6. սեփական պատասխանատվության և իրավասության շրջանակներում կիրառել ապահովագրական ռիսկի
մեծացմանը բերող հանգամանքները վերացնելուն ուղղված միջոցառումներ` հնարավորության դեպքում նախապես
համաձայնեցնելով Ապահովագրողի հետ,
8.2.7. ապահովել Ապահովագրողի հետ հարաբերությունների գաղտնիությունը։
8.2.8.Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության ընթացքում Ապահովագրողին անհապաղ, սակայն ամեն դեպքում ոչ ուշ
քան Ապահովադրին (Ապահովագրված անձին) այդ մասին հայտնի դառնալու պահից 3 (երեք) աշխատանքային օրվա
ընթացքում, հայտնել Պայմանագիրը/Վկայագիրը կնքելիս Ապահովագրողին հայտնած հանգամանքների՝ իրեն
հայտնի դարձած փոփոխությունների
մասին, եթե այդ փոփոխությունները կարող են որակապես ազդել
ապահովագրական ռիսկի մեծանալու վրա:
8.3. Ապահովագրողն իրավունք ունի`
8.3.1. ստուգել Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) հայտնած տեղեկատվությունն, ինչպես նաև Ապահովադրի
(Ապահովագրված անձի) կողմից սույն Պայմանների, և Պայմանագրի/Վկայագրի պահանջների և պայմանների
կատարումը և մերժել Պայմանագրի/Վկայագրի կնքումը կամ պահանջել գործարքի անվավեր ճանաչում այն
դեպքում, եթե Ապահովադիրը (Ապահովագրված անձը) հայտնել է ակնհայտ սուտ տեղեկություններ,
8.3.2. Պայմանագիրը/Վկայագիրը կնքելիս պահանջել, որպեսզի Ապահովադիրը (Ապահովագրված անձը) լրացնի
հարցաթերթիկ և/կամ անցնի նախնական Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված բժշկական զննություն,
8.3.3. Ապահովագրված անձի համար Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանված Բժշկական
և այլ
հաստատություններում բժշկական և այլ ծառայությունների տրամադրման հնարավորության բացակայության
դեպքում կազմակերպել անհրաժեշտ և համապատասխան ծավալի և որակի ծառայությունների տրամադրում այլ
Բժշկական հաստատություններում, որոնք որոշվում են Ապահովագրողի հայեցողությամբ,
8.3.4. պահանջել Ապահովադրից (Ապահովագրված անձից) սույն Պայմանների և/կամ Պայմանագրի/Վկայագրի
համաձայն բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերն Ապահովագրողին ներկայացնել հայերեն լեզվով։
8.4. Ապահովագրողը պարտավոր է`
8.4.1. ծանոթացնել Ապահովադրին սույն Պայմաններին,
8.4.2. Պայմանագիրը/Վկայագիրը կնքելիս Ապահովադրին և/կամ Ապահովագրված անձանց (անմիջականորեն կամ
Ապահովադրի միջոցով) հատկացնել Պայմանագրեր/Վկայագրեր և/կամ ապահովագրական քարտեր,
8.4.3. Պայմանագրի/Վկայագրի (ապահովագրական քարտի) գործողության ընթացքում դրա կորստի դեպքում
Ապահովադրին և/կամ Ապահովագրված անձին տրամադրել դրա կրկնօրինակը` վերջիններիս գրավոր դիմումի
հիման վրա: Կրկնօրինակի վրա կատարվում է համապատասխան «ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿ» գրառում։ Կորած
Պայմանագիրը/Վկայագիրը (ապահովագրական քարտը) համարվում է անվավեր կորստի մասին դիմումի ստացման
օրվանից
և
դրանով
ապահովագրական
հատուցումներ
չեն
կատարվում:
Պայմանագրի/Վկայագրի
(ապահովագրական քարտի) կրկնակի կորստի դեպքում կրկնօրինակը տրամադրելու համար Ապահովագրողն
իրավունք
ունի
Ապահովադրից
պահանջել
վճարել
դրամական
գումար`
Պայմանագրի/Վկայագրի
(ապահովագրական քարտի) պատրաստման և կազմման ծախսերի չափով:
8.4.4. ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում Պայմանագրում/Վկայագրում սահմանված կարգով
կատարել տրամադրված ծառայությունների վճարումը,
8.4.5. պահպանել ապահովագրական գաղտնիքը։
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8.5. Ապահովագրված անձն իրավունք ունի`
8.5.1. ստանալ ծառայություններ համաձայն Ծրագրի,
8.5.2. ստանալ բացատրություններ սույն Պայմանների և Պայմանագրի/Վկայագրի պայմանների վերաբերյալ՝
բժշկական և այլ ծառայությունների տրամադրման կարգի մասին,
8.5.3. Ծրագրում նշվածներից ընտրել ցանկացած Բժշկական և այլ հաստատություն,
8.5.4. հայտնել Ապահովագրողին Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված ծառայությունների չտրամադրման, ոչ
լիարժեք կամ անորակ տրամադրման մասին,
8.5.5. Պայմանագրի/Վկայագրի (ապահովագրական քարտի) գործողության ընթացքում դրա կորստի դեպքում
ստանալ դրա կրկնօրինակը։
8.6. Ապահովագրված անձը պարտավոր է`
8.6.1. Ապահովագրողին հայտնել ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող իրադարձության մասին
անհապաղ, սակայն ոչ ուշ, քան 24 (քսանչորս) ժամվա ընթացքում, բացառությամբ շտապ և անհետաձգելի
բուժօգնության դեպքերի, հեռախոսով կամ գրավոր, այդ թվում` Ապահովագրողի ինտերնետային կայքում հայտն
առցանց գրանցելով կամ էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով: Նշված ժամկետը խախտելու պարագայում` առաջին
իսկ հնարավորության դեպքում Ապահովադիրը կամ Ապահովագրված անձը պարտավոր է գրավոր հիմնավորել
ուշացման պատճառը` կից ներկայացնելով ուշացման փաստը հավաստող փաստաթղթերը,
8.6.2. հոգալ իր առողջության պահպանման մասին, Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված ծառայությունների
տրամադրման ընթացքում կատարել բուժող բժշկից ստացված ցուցումները,
8.6.3. հոգալ ապահովագրական փաստաթղթերի պահպանման մասին և չփոխանցել դրանք այլ անձանց՝
վերջիններիս կողմից բժշկական և այլ ծառայություններ ստանալու նպատակով,
8.6.4. հայտնել Ապահովագրողին իր անձնագրային տվյալների, կոնտակտային տվյալների` այդ թվում` բնակության
(հաշվառման) վայրի, հեռախոսահամարների և կապի այլ միջոցների փոփոխման մասին,
8.6.5. տրամադրել Ապահովագրողին և/կամ նրա ներկայացուցչին իրավունք ծանոթանալու ցանկացած Բժշկական և
այլ հաստատությունից ստացված բժշկական փաստաթղթերի հետ` Պայմանագրի/Վկայագրի կատարման հետ
կապված հարցերի լուծման համար,
8.6.6. ապահովել Ապահովագրողի հետ հարաբերությունների գաղտնիությունը։
8.7. Մինչև 18 (տասնութ) տարեկան ապահովագրված անձանց Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանված
իրավունքներն ու պարտականությունները, բացառությամբ Պայմանագրի/Վկայագրի համաձայն ծառայությունների
ստացման իրավունքի, ՀՀ օրենսդրության համաձայն իրականացնում են նրանց օրինական ներկայացուցիչները։
8.8. Պայմանագիրը/Վկայագիրը կարող է ներառել նաև Կողմերի` ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող այլ իրավունքներ և
պարտականություններ։
9. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈւՑՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
9.1. Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված ծառայություններ ստանալու համար, Ապահովագրված անձը պետք է
դիմի Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված Բժշկական հաստատություն` նախապես տեղեկացնելով
Ապահովագրողին Պայմանագրում/Վկայագրում նշված հեռախոսահամարով և համաձայնեցնելով նրա հետ:
9.2. Ապահովագրված անձի կողմից ապահովագրական պատահարի կապակցությամբ ծախսեր կատարելու դեպքում
Ապահովագրողն ուսումնասիրում է կատարված վճարումների հիմնավորվածությունը և կատարված ծախսերի
ողջամտությունը, որը որոշվում է Ապահովագրողի հետ համագործակցող Բժշկական հաստատություններում գործող
գների հետ համեմատության արդյունքում։ Կատարված ծախսերի՝ Ապահովագրողի հետ համագործակցող
Բժշկական հաստատություններում գործող գների` միջին մեծությունից շեղումների առկայության դեպքում
Ապահովագրողը կազմում է համապատասխան եզրակացություն, որտեղ նշում է հատուցման ենթակա ծախսերի
չափը՝ հիմք ընդունելով Ապահովագրողի հետ համագործակցող Բժշկական հաստատությունների միջին գները, ինչը
հետագայում հիմք է հանդիսանում ապահովագրական հատուցման չափը որոշելու համար։
9.3.
Ապահովագրված
անձին
ծառայությունների
տրամադրումն
իրականացվում
է
նրա
կողմից
Պայմանագիր/Վկայագիր կամ ապահովագրական քարտ, ինչպես նաև անձը հաստատող փատաթուղթ
ներկայացնելիս։
9.4. Ապահովագրողի հետ կնքված Ծառայությունների մատուցման պայմանագրի հիման վրա Բժշկական
հաստատությունները, Դեղատները և այլ հաստատություններն Ապահովագրված անձանց տրամադրում են
Պայմանագրով/Վկայագրով
և
ընտրված
Ծրագրերով
նախատեսված
ծառայություններ`
ներառյալ
բժշկատրանսպորտային ծառայություններ։
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9.5. Եթե Ապահովագրված անձը դիմում է Ապահովագրողի հետ չհամագործակցող Բժշկական հաստատություններ,
Դեղատներ կամ այլ հաստատություններ, ապա նա պետք է նախապես համաձայնեցնի Ապահովագրողի հետ այդ
հաստատություններում համապատասխան ծառայության համար սահմանված գները։
9.6. Պայմանագրում/Վկայագրում կարող է նախատեսվել Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) կրած բժշկական և
Ապահովագրողի հետ համաձայնեցված և Պայմանագրի/Վկայագրի պայմաններին համապատասխան այլ
ծառայությունների վճարման ծախսերի հատուցում՝ անմիջականորեն Ապահովագրված անձին կանխիկ գումար
վճարելու կամ նրա հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Ընդ որում, նշված ծախսերն Ապահովագրողի
կողմից կճանաչվեն հիմնավորված՝ սույն Պայմանների 9.7 կետում նշված ծախսերի անհրաժեշտությունը և վճարման
փաստը հաստատող փաստաթղթերի հիման վրա։
9.7. Սույն Պայմանների 9.6 կետի համաձայն` հատուցման իրականացման համար Ապահովադիրը/Ապահովագրված
անձը պետք է Ապահովագրողին ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը`
9.7.1. Հայտային դիմում, որը լրացվում է Ապահովագրված անձի կամ Ապահովագրված անձի ամուսնու/կնոջ կամ
Ապահովագրված անձի օրինական ներկայացուցչի (եթե Ապահովագրված անձն անչափահաս է) կողմից կամ նրանց
կողմից ներկայացված տվյալների հիման վրա,
9.7.2. Բժշկական փաստաթղթեր.
9.7.2.1. Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայության դեպքում.
ա) Բժշկական տեղեկանք, որտեղ պետք է նշված լինի`
Ապահովագրված անձի անունը, ազգանունը,
Ապահովագրված անձի դիմելու ամսաթիվը,
կատարված և/կամ նշանակված լաբորատոր և/կամ գործիքային հետազոտությունները,
նախնական ախտորոշումը,
վերջնական ախտորոշումը,
նշանակված բուժումը (դեղերի ցանկը, ներառյալ` դեղերի չափաբաժինը, ընդունման օրերի քանակը):
Տեղեկանքը պետք է լրացված լինի բժշկի կամ Բժշկական հաստատության ձևաթղթի վրա և ստորագրված լինի բուժող
բժշկի կողմից:
բ) Կատարված լաբորատոր և/կամ գործիքային հետազոտությունների պատասխանները:
9.7.2.2. Ստացիոնար բուժման դեպքում.
ա) Էպիկրիզ (քաղվածք հիվանդության պատմությունից), որտեղ պետք է նշված լինի`
Ապահովագրված անձի անունը, ազգանունը,
Ապահովագրված անձի դիմելու և դուրսգրման ամսաթիվը,
կատարված լաբորատոր և/կամ գործիքային հետազոտությունները,
վերջնական ախտորոշումը,
նշանակված բուժումը (դեղերի ցանկը, ներառյալ` դեղերի չափաբաժինն, ընդունման օրերի քանակը):
Էպիկրիզը պետք է ստորագրված լինի բուժող բժշկի կողմից և կնքված լինի Բժշկական հաստատության կնիքով:
բ) Կատարված լաբորատոր և/կամ գործիքային հետազոտությունների պատասխանները:
9.7.2.3. Ֆինանսական փաստաթղթեր.
Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական և ստացիոնար բուժման դեպքում.
դեղերի գնման դեպքում` ՀԴՄ (Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների) կտրոն և տրամադրված դեղորայքի
անվանացանկ,
ՀԴՄ կտրոն, տրամադրված ծառայությունների անվանացանկը պարունակող փաստաթուղթ, ԴՄՕԱ
(Դրամարկղի մուտքի օրդերի անդորրագիր) կամ հաշիվ-ապրանքագիր և վճարման փաստը հաստատող
փաստաթուղթ (վերջիններում պետք է նշված լինի մատուցված բժշկական ծառայության տեսակը, սակագինը,
վճարված գումարի չափը, վճարման ամսաթիվը, հաստատված լինի Բժշկական հաստատության կնիքով):
9.7.2.4. Անձը հաստատող փաստաթղթեր.
անձնագրի կամ նույնականացման քարտի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անձը հաստատող այլ
փաստաթղթերի բնօրինակները, եթե Ապահովագրված անձը հատուցումը ստանում է կանխիկ եղանակով,
ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի բնօրինակը, որը ներկայացվում է Ապահովագրված անձի օրինական
ներկայացուցչի կողմից, եթե Ապահովագրված անձն անչափահաս է:
9.7.3. Ապահովագրողի կողմից պահանջվող այլ փաստաթղթեր:
9.8. Ապահովագրական հատուցումն Ապահովագրված անձից տարբեր անձի կողմից ստանալու դեպքում, ստացողը
պետք է ներկայացնի իր անձնագիրը և լիազորագիր` ստորագրված Ապահովագրված անձի կողմից:
9.9.Օտարերկրյա քաղաքացիներին Ապահովագրողի կողմից հատուցում վճարելիս` հատուցման համար
նախատեսված գումարը նվազեցվում է օտարերկրյա քաղաքացիների համար նախատեսված եկամտային հարկի
չափով, որը կազմում է հատուցման գումարի 5%-ը (հինգ տոկոսը), եթե այլ բան նախատեսված չէ ՀՀ օրենսդրությամբ:
9.10. Ապահովագրողն ստուգում է Պայմանագրում/Վկայագրում Ապահովագրված անձին տրամադրվող
ծառայությունների ծավալի համապատասխանությունը, ծառայությունների տրամադրման ժամկետները և
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Պայմանագրի/Վկայագրի այլ դրույթների կատարումն, ինչպես նաև սեփական նախաձեռնությամբ կամ
Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) գրավոր դիմումի հիման վրա անցկացնում է տրամադրված
ծառայությունների որակի փորձաքննություն։
9.11. Ապահովադրի/Ապահովագրված անձի կողմից բժշկական փաստաթղթերը, ինչպես նաև բժշկական ծախսերը
հիմնավորող փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն Ապահովագրողին բժշկական հաստատություն հաճախելուց և
բժշկական ծախսերը կատարելուց հետո առավելագույնը 45 (քառասունհինգ) օրվա ընթացքում։ Նշված ժամկետի
խախտման դեպքում Ապահովադիրը կամ Ապահովագրված անձն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում
պարտավոր է գրավոր հիմնավորել ուշացման պատճառը` կից ներկայացնելով ուշացումը հավաստող
փաստաթղթեր:
9.12. Ապահովագրողի կողմից չեն հատուցվում այն ծախսերը, որոնք Ապահովադիրը (Ապահովագրված անձը) կրել է
Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո կամ մինչև Պայմանագրի/Վկայագրի ուժի մեջ
մտնելը տեղի ունեցած ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող իրադարձությունների հետ կապված։
Ապահովագրողը հատուցում է Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության ժամկետի ընթացքում տեղի ունեցած
պատահարների հետ կապված Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո իրականացված
ծախսերը, որոնք կատարվել են մինչև Ապահովագրված անձի կյանքին վտանգի վերացման պահը, եթե
ապահովագրության Պայմանագրով/Վկայագրով այլ բան նախատեսված չէ։
9.13. Եթե Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանվում է չհատուցվող գումար, Ապահովագրված անձին տրամադրված
ծառայությունների արժեքի մասը՝ Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանված չհատուցվող գումարի չափին հավասար
գումարով, վճարվում է Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) կողմից անմիջականորեն այդ ծառայությունները
տրամադրող հաստատությանը, կամ Ապահովագրողին՝ տեղի ունեցած իրադարձությունն ապահովագրական
պատահար ճանաչելուց և վերջինիս կողմից տրամադրված ծառայությունները վճարելու մասին ծանուցում
ստանալու օրվանից սկսած 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում։
9.14. Եթե Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված դեպքերում ապահովագրական ընկերության հետ
համաձայնեցված բուժումը կամ խորհրդատվությունն իրականացվում է արտերկրից հրավիրված մասնագետի
կողմից և վերջինիս մատուցած ծառայության արժեքը գերազանցում է ՀՀ-ում գործող մասնագետների կողմից
նմանատիպ ծառայության մատուցման արժեքն, ապա հատուցումն իրականացվում է ՀՀ-ում գործող մասնագետների
կողմից նմանատիպ ծառայության մատուցման միջին գներով: Եթե սահմանված չեն ՀՀ-ում գործող մասնագետների
կողմից նմանատիպ ծառայության մատուցման գներ, ապա հատուցման ենթակա գումարը հաշվարկվում է` հիմք
ընդունելով ՀՀ բուժհաստատություններում գործող միջինացված գները:
9.15. Ֆիզիկական անձ Ապահովադիրն իրավունք չունի պահանջել ապահովագրական հատուցում մտածելու
ժամանակի ընթացքում տեղի ունեցած ապահովագրական պատահարի համար, եթե այդ մասին նա չի ծանուցել
Ապահովագրողին և եթե այդ պատահարը տեղի ունենալուց հետո ֆիզիկական անձ Ապահովադիրը, մինչև մտածելու
ժամանակի ավարտը, ծանուցել է Ապահովագրողին Պայմանագիրը/Վկայագիրը լուծելու մասին:
10. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈւՑՄԱՆ ՄԵՐԺՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
10.1. Ապահովագրողն ազատվում է Ապահովադրին (Ապահովագրված անձին) ապահովագրական հատուցում
իրականացնելու պարտավորությունից, եթե.
10.1.1.
Ապահովագրված անձին տրամադրված բժշկական և այլ ծառայությունները նախատեսված չեն
Պայմանագրով/Վկայագրով,
10.1.2.
մատուցվել են չլիցենզավորված բժշկական և/կամ այլ հաստատությունների կողմից, եթե
Պայմանագրով/Վկայագրով այլ բան նախատեսված չէ,
10.1.3. Ապահովագրված անձին տրամադրված բժշկական և այլ ծառայություններն իրենց բնույթով հանդիսանում են
փորձարարական,
10.1.4. Ապահովադիրն/Ապահովագրված անձը չի կատարել 9.11. կետի պահանջը,
10.1.5. Ապահովադրի/Ապահովագրված անձի/Շահառուի կողմից ներկայացվել է Պայմանագրով/Վկայագրով
ապահովագրական հատուցում ստանալու նպատակով խարդախ հայտ և/կամ ապահովագրական հատուցման չափը
ուռճացվել է և/կամ դեպքը որպես ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող իրադարձություն
ներկայացնելու նպատակով կատարվել է կեղծ հայտարարություն:
10.2. Ապահովագրողն իրավունք ունի մերժել ապահովագրական հատուցման վճարումը, եթե`
10.2.1. Ապահովադիրն/Ապահովագրված անձն ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող իրադարձության
մասին Ապահովագրողին տեղեկացրել է 8.2.1 և 8.6.1 կետերում նշված ժամկետից ուշ և գրավոր չի հիմանվորել
ուշացման պատճառը` կից ներկայացնելով ուշացման փաստը հավաստող փաստաթղթերը,
10.2.2.
Ապահովադիրն/Ապահովագրված
անձը/Շահառուն
չի
կատարել
Պայմաններով
և/կամ
Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված իր այլ պարտականությունները:
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10.3.
Բոլոր դեպքերում Ապահովագրողը չի հատուցում բժշկական և/կամ այլ ծառայությունների դիմաց, որոնք
տրամադրվել են Ապահովագրված անձի ցանկությամբ, բժշկի կամ այլ մասնագետի կողմից վերջիններիս
իրավասության շրջանակներում տրված ցուցումներին հակառակ։
11. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈւԹՅՈւՆԸ
11.1.
Ապահովադիրը (Ապահովագրված անձը) պատասխանատվություն է կրում Ապահովագրված անձի
(Ապահովադրի) կողմից բժշկի, շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության, ոչ բժշկական ցուցումներով
սանիտարատրանսպորտային միջոցների չհիմնավորված կանչի համար, բուժման ռեժիմի խախտման, առանց
նախնական ծանուցման Բժշկական կամ այլ հաստատությունների հետ նախապես համաձայնեցված բուժական
պրոցեդուրաներին, բժշկի ընդունելություններին և այլ ծառայություններին չներկայանալու դեպքերում։
Ապահովագրված անձը (Ապահովադիրը) պարտավոր է փոխհատուցել Ապահովագրողին սույն կետում սահմանված
իրադարձությունների հետ կապված վնասներն, այդ թվում` նաև սույն կետում սահմանված իրադարձությունների
գծով բժշկական կամ այլ հաստատությունների կողմից նախատեսված տուժանքը։
11.2. Ապահովագրողը պատասխանատվություն չի կրում որևէ վթարի, սպասարկման ընդհատման կամ անկանոն
տրամադրման համար, որոնք կապված են այնպիսի սարքավորման, էլեկտրաէներգիայի մատակարարման
համակարգերի և/կամ կապի ուղիների կամ ցանցերի հետ, որոնք ապահովվում, տրամադրվում, շահագործվում
և/կամ սպասարկվում են երրորդ անձանց կողմից:
11.3. Կողմերից ոչ մեկը պատասխանատվություն չի կրում Պայմանագրից/Վկայագրից բխող պարտականություններն
ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար, եթե դա հանդիսացել է անհաղթահարելի ուժի
ազդեցության հետևանք, մասնավորապես` ջրհեղեղի, հրդեհի, երկրաշարժի և այլ տարերային աղետների,
ռազմական գործողությունների, քաղաքացիական պատերազմի, ցանկացած տիպի ժողովրդական հուզումների,
գործադուլների, տնտեսական շրջափակման, ինչպես նաև այլ կառավարության կողմից սահմանված
սահմանափակումների և արգելքների, որոնք ծագել են Պայմանագիրը/Վկայագիրը կնքելուց հետո և որոնք կողմերը
չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։
11.4. Այն դեպքում, երբ 11.3 կետում նշված հանգամանքներից մեկն անմիջականորեն ազդել է պարտականությունը
Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանված ժամկետում կատարելու վրա, դրա կատարումը հետաձգվում է այդ
հանգամանքների ազդեցության ժամկետով։ Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 30 (երեսուն)
օրից ավելի, կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն լուծել
Պայմանագիրը/Վկայագիրն` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին, և այդ դեպքում կողմերից ոչ մեկը
պատասխանատվություն չի կրում հնարավոր վնասների փոխհատուցման համար։
11.5. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը Պայմանագրից/Վկայագրից բխող պարտականությունների կատարման
վրա պարտավոր է ապացուցել այն կողմը, որի պարտականությունների կատարմանը խոչընդոտում է նման
ազդեցությունը։
12. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈւԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
12.1. Պայմանների համաձայն կնքված Պայմանագրից/Վկայագրից բխող
վեճերը կարգավորվում են
բանակցությունների միջոցով:
12.2.
Բանակցությունների արդյունքում համաձայնության չգալու դեպքում վեճերը լուծվում են Ֆինանսական
համակարգի հաշտարարի կողմից` «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն կամ
դատական կարգով` ՀՀ օրենսդրության համաձայն։
12.3. Վիճելի հարցեր լուծելու դեպքում Պայմանագրի/Վկայագրի դրույթները գերակայող ուժ ունեն սույն Պայմանների
և Ծրագրի նկատմամբ:
12.4. Վիճելի հարցեր լուծելու դեպքում Ծրագրի դրույթները գերակայող ուժ ունեն սույն Պայմանների նկատմամբ:
12.5. Վիճելի հարցեր լուծելու դեպքում, եթե սույն Պայմաններով Ծրագրի դրույթների վերաբերյալ նախատեսված է
առավել մանրամասն նկարագրություն, ապա կիրառվում են սույն Պայմանների և Ծրագրի դրույթները
միաժամանակ:
13. ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈւՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԸ
Պայմանագիր/Վկայագիր` Ապահովադրի և Ապահովագրողի միջև կնքված գրավոր պայմանագիր/վկայագիր, որով
Ապահովագրողը պարտավորվում է Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության ընթացքում ապահովագրական
պատահար տեղի ունենալու դեպքում վճարել Ապահովագրված անձին՝ սահմանված ապահովագրական գումարի
շրջանակներում բժշկական, բժշկատրանսպորտային ծառայությունների, ինչպես նաև Պայմանագրով/Վկայագրով
նախատեսված այլ ծառայությունների մատուցման ծախսերը, իսկ Ապահովադիրը պարտավորվում է վճարել
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ապահովագրավճարը (ապահովագրավճարի հերթական մասը) Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանված
ժամկետներում և համապատասխան չափով։
Ապահովագրական հատուցում` Ապահովագրողի կողմից Պայմանագրի/Վկայագրի և Ծրագրի համաձայն
Ապահովագրված անձին տրամադրված բժշկական և այլ նմանատիպ ծառայությունների դիմաց վճարում։
Ծրագիր՝ Պայմանագրի/Վկայագրի շրջանակներում Պայմանագրին/Վկայագրին կից ներկայացվող հավելվածով
սահմանված հատուցման ենթակա բժշկական ծառայությունների ցանկ,
Բժշկական հաստատություն` համապատասխան լիցենզիա ունեցող բուժպրոֆիլակտիկ հաստատություն,
գիտահետազոտական և բժշկական ինստիտուտներ, այդ թվում` վերականգնողական և սանիտարապրոֆիլակտիկ
հաստատություններ, ինչպես նաև ֆիզիկական անձինք, որոնք լիցենզիայի հիման վրա իրականացնում են բժշկական
գործունեություն:
Դեղատներ` կազմակերպություններ, որոնք իրականացնում են դեղորայքային միջոցների մանրածախ առևտուր,
դեղամիջոցների պատրաստում, որոնք ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան ունեն դեղագործական
գործունեության իրականացման լիցենզիա և որոնք Ապահովագրված անձանց տրամադրում են Հայաստանի
Հանրապետությունում գրանցված դեղամիջոցներ։
Բժշկական ծառայություններ` միջոցառումներ կամ միջոցառումների համալիր ուղղված հիվանդությունների
կանխարգելմանը և բուժմանը, որոնք ունեն առանձին ավարտուն նշանակություն և որոշակի արժեք։
Բժշկատրանսպորտային ծառայություններ` Ապահովագրված անձին փոխադրելու հետ կապված ծառայություններ`
- շտապ օգնության մեքենայով կամ այլ տեսակի տրանսպորտով ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող
իրադարձության տեղի ունենալու վայրից մինչև ՀՀ տարածքում մոտակա Բժշկական հաստատություն փոխադրելը,
- Ապահովագրված անձի առողջական վիճակին համապատասխան տրանսպորտային միջոցով (անհրաժեշտության
դեպքում՝ բժշկական անձնակազմի ուղեկցությամբ), բժշկական պատճառներով (բժշկի նշանակումով) ՀՀ տարածքում
գտնվող այլ Բժշկական հաստատություն փոխադրելը,
- Ապահովագրված անձի առողջական վիճակին համապատասխան տրանսպորտային միջոցով (անհրաժեշտության
դեպքում՝ բժշկական անձնակազմի ուղեկցությամբ), ՀՀ տարածքում Ապահովագրված անձի մշտական բնակության
վայրին ամենամոտ Բժշկական հաստատություն փոխադրելը։
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