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1. ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ
1. DEFINITIONS
Սույն Պայմանների շրջա նակներում․
Ահաբեկչական գործողություն
Ահա բեկչական գործողությունը ներառում է, սա կայն չի
սա հմանափակվում բռնի գործողությունների կիրա ռումն է
ֆիզիկական ա նձի կա մ ա նձանց խ մբի կողմից միայնակ կամ
որևէ կա զմակերպության կամ կա ռավարության ա նունից
հա նդես
գա լով՝
ք ա ղաքական,
կրոնական,
գա ղա փարախոսական կամ ա յլ նմա նատիպ պատճառներով
կա մ նպ ատակներով, ներառյալ կառավարությունների վրա
ա զդեցություն
ունենալու
և/կամ
հա սարակության/հասարակության որևէ զա նգվածին վախի
մթնոլորտ ի մեջ պ ա հելու միտ ումը։

For the purpos es of thes e Conditions:
Act of terrorism
An act of terrorism m eans an act, including but not limited to, the
threat or us e of force or violence of any person or group of persons
whether acting alone or on behalf of any organisations or
governm ents, committed for political, religious, ideological or similar
purposes or reas ons including the intention to influence
governm ents and/or to put the public or any section of the public, in
fear.

Սարքավորումներ
Այն սա րքերն ու գործիք ներն են, որոնք կիրառվում են որպես
բուժող բժշկի/բժիշկ-մասնագետի կողմից նախատեսված
վիրա բուժական
գործընթացի
ա նբաժանելի
մաս՝
բա ցառությամբ պրոթեզների կա մ տնային օգտագործման
բժշկական սարքավորումների։

Appliances
Devices and equipment when used as an integral part of a s urgical
procedure administered by a medical practitioner/specialist except
thos e defined as prosthesis or durable medical equipment.

Տարեկան առավելագույն սահմանաչափ

Annual maximum
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Մեր կողմից հատուցվող ա ռավելագույն գումարի չափն է բոլոր
ծառայությունների գծով յուրա քանչյուր ապահովագրված
անձի
գծով
յուրա քանչյուր
ապահովագրության
գործողության ժամկետի հա մա ր։

The m aximum we will pay for all benefits in total, per insured
person, per period of cover.

Ծառայություն(ներ)
Սույն
Ապահովագրության
պայմանագրով,
դրա
ընդա րձակմամբ,
սա հմանափակումներով,
հատուկ
պ ա յմաններով
կա մ
փ ոփ ոխություններով/լրացումներով
սա հմա նվա ծ ա պ ա հովա գրա կա ն ծա ծկույթն է:

Benefit(s)
Ins urance cover provided under the Policy and any extension,
res trictions, s pecial conditions or endorsements as noted in the
Policy.

Ծառայությունների գծով սահմանաչափ(եր)
Ծառայությունների ցանկում նշվա ծ որոշ Ծառայությունների
կա մ տ վյալ Ծառայության որոշ մա սերի նկատմամբ կիրառվող
սա հմանափակում, որը կա րող է ա րտահայտված լինել թե՛
ա րժեքով,
թե՛
ծա ռա յության
մա տ ուցման
հա ճախականությամբ։ Ծառայությունների գծով բոլոր
սա հմանաչափերը կիրառվում են տ վյա լ ապահովագրված
անձի գծով և կա մ տ վյալ հիվանդության հա մար կա մ տվյալ
ապահովագրության գործողության ժամկետի։

Benefit Limit(s)
A lim itation that applies to s elected Benefits or parts of a particular
Benefit as noted on the Benefit Schedule. Thes e can either be
lim ited by cos t or frequency. All benefit lim its are applied per
insured person, and either per medical condition or per period of
cover.

Ծառայությունների ցանկ
Ծածկույթների ցուցա կ՝ ծածկույթի ծավալի, ա յդ թվում՝
գումա րային կա մ հա ճախականությամբ պ ա յմանավորված
սա հմանափակումների նկարագրությամբ, որոնք կա րող են
կիրա ռվել։

Benefit Schedule
The lis t of Benefits outlining the s cope of cover provided including
any m onetary or frequency lim its that m ay be applicable.

Ոսկրածուծի փոխպատվաստում
Ոսկրա ծուծի փ ոխպատվաստումը (BMT) Արյա ն ծայրամասային
ցողունային բջիջների փոխպատվաստումն է (PBSCT)
ա պ ահովագրված
ա նձին
իրենից
(Աուտ ոլոգիական
ոսկրածուծի փոխպատվաստում) կա մ կենդանի համատեղելի
դոնորից (ա լոգենա յին ոսկրա ծուծի փ ոխ պ ա տ վա ստ ում)։

Bone marrow transplant
The Bone Marrow Transplantation (BMT) or Peripheral Blood Stem
Cell Trans plantation (PBSCT) of bone m arrow cells to the insured
originating from either the ins ured (Autologous bone marrow
trans plant) or from a living com patible donor (allogeneic bone
m arrow trans plant).

Քաղցկեղ(ներ)
Հիվա նդություն, որն ա ռաջացնում է չա րորակ բջիջների
պ ա թոլոգիական ա ճ և վերա րտադրություն, մա րդկային
մա րմնի
տարբեր
հատվածներում
ուռուցքային
գոյա ցություններ, որոնք ներթափանցում և ա խ տահարում են
նորմալ պ երիֆերիկ հյուսվածքները և տ արածվում մա րմնի այլ
հա տ վածների վրա ա րյունատար, ա վշա յին ա նոթների և
խ ոռոչների միջոցով, ինչը
ա խ տաբանական թեստի
ա րդյունքում ա խ տորոշվել է որպ ես չա րորակ ուռուցք՝
հա մաձայն
ԱՀԿ-ի
Հիվա նդությունների
միջա զգային
դա սա կա րգմա ն (ICD-10)։

Cancer (s)
A dis ease that features the abnormal growth and replication of
m alignant cells, tumours or m asses affecting any s ite of the human
body and infiltrating and damaging the normal peripheral tissues,
and s pread to other regions of the body through the blood vessels,
ly m phatic ves s els and body cavities, which, as confirmed by
pathological test result, is clinically diagnosed as malignant tumour
defined by the WHO's International Classification of Dis eases (ICD10)․

Բնակության երկիր
Հա յա ստան

Country of residence
Arm enia

Ուղեղային շրջանառության խանգարում (CVA)
Ուղեղի բջիջների հանկարծակի մա հն է թթվա ծնի պակասի
ա րդյունքում, երբ ա րյան հոսքը դեպ ի ուղեղ խ ա նգարվում է
գլխ ուղեղը սնուցող զա րկերակի խ ցա նման կա մ պատռման
հետ ևա նք ով։

Cerebrovascular Accident (CVA)
The s udden death of brain cells due to the lack of oxygen when the
blood flow to the brain is impaired by blockage or rupture of an artery
to the brain.

Բնածին խանգարումներ
Ծնունդի պ ա հին առկա պաթոլոգիաներ, դեֆորմացիա,
հիվա նդություններ կամ վնա սվածքներ՝ ա նկախ ծնունդի
պ ա հին ա խ տ որոշվա ծ լինելու հա նգա մա նք ից։

Congenital disorder
Abnorm alities, deformities, diseases, illnesses or injuries present at
the tim e of birth, whether diagnos ed at the tim e or not.

Գլխուղեղային համախտանիշ
Գլխ ուղեղի խ անգարման կամ վնասվածքի ա ռկայություն, որի
ա րդյունքում ա ռաջանում է գլխ ուղեղի աշխատանքի մասնակի
կա մ ա մբողջա կա ն նվա զում։
Աորտակորոնար շունտավորում

Cerebral syndrome
The pres ence of a cerebral disorder or damage to the brain resulting
in the partial or total reduction of brain function.
Coronary artery bypass surgery
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Սրտ ի մեկ կա մ մի ք ա նի փ ականների փ ոխպատվաստում կամ
վերա կանգնում՝
հիվա նդությամբ
կա մ
վնասվածքով
պ ա յմանավորված,
սովորաբար
պ ա հանջվում
է
խ որհրդա տ վություն խորհրդատու սրտաբանի հետ ։

The s urgery to replace or repair one or more cardiac valves, whether
due to dam age or dis ease, generally requires a consultation with a
consultant cardiologist.

Խորհրդատու սրտաբան
Մասնագետ, ով ա խ տորոշում, գնահատում և բուժում է սրտի
և ա րյունատար ա նոթների (սրտ անոթային հա մակարգի)
հիվա նդություններ և ա րա տ ներ ունեցող պ ա ցիենտ ներին։

Consultant Cardiologist
Specialists that diagnose, assess and treat patients with diseases
and defects of the heart and blood ves s els (the cardiovascular
s y s tem ).

Խորհրդատու նյարդաբան
Մասնագետ, ով իրա կանացնում է ա խ տորոշում, գնահատում
և
վիրահատություն՝
նյա րդային
հա մակարգի
խ ա նգա րումների բուժմա ն նպ ա տ ա կով։

Consultant Neurologist
Specialists that diagnose, as sess and perform surgery to treat
dis orders of the nervous s y s tem .

Ապաքինում
Բուժման ծրա գրով հաստատված ժա մանակաշրջան, որն
ա նհրաժեշտ է հիվա նդությունից հետ ո վերականգնման
հա մա ր:

Convalescence
The period of recuperation from an illness as approved in the
Treatment Plan.

Կոսմետիկ բուժում
Կոսմետիկ կամ էսթետ իկ բուժման գծով ծա խ սեր կամ
ծա խ սեր՝ կա պված ցա նկացած ա յնպիսի բուժման հետ, որն
իրա կանացվում է ցա նկացած առողջական վիճակի կամ
հոգեբանական վիճակի, վնասվածքի
կա մ նախորդ
վիրահատության ա րդյունքում ա ռաջացած արտաքին տեսքի
վերա կանգնման համար, բա ցառությամբ Ծառայությունների
ցանկում հա տ ուկ նշվա ծ դեպ ք երի։

Cosmetic treatment
Treatment cos ts relating to cosmetic or aesthetic treatment or any
treatment which is carried out to res tore your appearance as a
res ult of any medical condition or psychological condition, injury or
previous surgery except as is particularly specified in the benefit
schedule.

Մուտքի ամսաթիվ/Սկզբի ամսաթիվ
Տվյա լ ապահովագրված անձի գծով ապահովագրության
պայմանագրի ուժի մեջ մտ նելու ա մսա թիվ։

Date of entry/Start date
The date from which the policy is effective for the Insured person.

Խնամքի տակ գտնվող անձինք
Ամուսիններից մեկը կա մ չա փահաս զուգընկերը, հիմնական
ապահովագրված անձի ծնողները կա մ
չա մուսնացած
երեխաները, խ որթ երեխ աները կա մ օրինական կարգով
որդեգրված երեխաները՝ պայմանով, որ ապահովագրության
պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությա մբ կամ
ցա նկացած հաջորդող վերակնքման օրվա դրությա մբ նրանց
19 տ ա րին լրացած չէ (կա մ 26 տ ա րին չլրացած և ստացիոնար
կրթություն են ստ անում)։ Ապ ա հովագրվելու հա մար խնամքի
տակ
գտ նվող
բոլոր
ա նձինք
պետք
է
նշվեն
Ապահովագրության
պայմանագրում՝
որպես
ապահովագրված անձինք։

Dependents
One s pouse or adult partner, parents of the principle member or
any unm arried children, s tep-children or legally adopted children
provided that they are under the age of 19 (or under age 26 and in
full-time education) on the start date of the policy or at any
s ubsequent renewal date. In order to be ins ured all dependents
m us t be nam ed as insured persons in the Policy.

Ախտորոշիչ հետազոտություններ
Ռենտ գենյան ճա ռագայթմամբ հետ ազոտություններ, ա րյան
ա նա լիզներ
և
պ ա թոլոգիա՝
ա ռողջական
վիճակի
ա խ տ ա նիշների պ ա տ ճա ռը գտ նելու նպ ա տ ա կով։

Diagnostic tests
Inves tigations s uch as x-rays, blood tests and pathology to assist in
finding the caus e of s y m ptom s of a m edical condition

Դեղամիջոցներ և վիրակապային նյութեր
Դեղա տ ոմսի հիմա ն վրա
տ րամադրվող հիմնական
դեղա միջոցներ, վիրակապային նյութեր, որոնք հա րկավոր են
հա տ ուցելի ա ռողջական վիճա կի բուժմա ն հա մար և
թուլա տրված ու ընդունված են այն երկրում, որտեղ նշանակվել
են, և որոնց ընդունումը վերահսկվում է բուժող բժշկի կամ
բժիշկ-մասնագետի կողմից։

Drugs and dressings
Es s ential prescription drugs, dressings and m edicines needed to
treat an eligible m edical condition, which are authorised and
recognised in the country where they are pres cribed and are
adm inis tered by a medical practitioner or specialist.

Տնային օգտագործման բժշկական սարքավորումներ
Բուժման կա մ տ նային պ ա յմաններում խ նամքի համար
օգտ ա գործվող ա ռա րկաներ, միջոցներ, սա րքեր կամ
սա րքավորումներ, ա յդ թվում՝ օրթոպ եդիկ հենակներ և
բռնա կներ (ներառյալ՝ սուպ ինատորներ), ա նթացուպեր,
ա նվասայլակներ, խ ոսելու դժվա րություններ ունեցողների

Durable medical equipment
Any items, s upplies, equipment or devices us ed in the course of
m edical treatment or hom e care. These m ay include but are not
lim ited to orthopaedic s upports and braces (including archs upports), crutches, wheelchairs, s peaking aids and any medical or
s urgical s upplies .
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հա մար սա րքեր և ա յլ բժշկա կան կա մ վիրա բուժական
միջոցներ։
Փորձարարական բուժում
Մեր կողմից փ որձարարական կամ ընդհանուր բշժկական
պ րա կտիկայում
չհիմնավորված
համարվող
կամ
չա րտոնագրված բժշկի կա մ ընտանիքի անդամի կողմից
ընդունված բուժման, ծա ռայությունների մա տ ուցման կամ
դեղորայքային թերա պ իա յի գծով ծա խ սեր։

Experimental Treatment
Any cos ts in connection with treatment, s ervices or drug therapy
that is deemed by us to be experimental or unproven based on
generally accepted m edical practice or provided by an unlicensed
phy s ician or any immediate family member.

Մշտական բնակության երկիր
Այն երկիրը, որում Ապ ա հովագրված ա նձը բնակվում է
օրա ցուցային տ ա րվա 12 ա միսների ընթա ցքում։ Տվյալ
դեպ ք ում ա յդ երկիրը Հա յա ստ ա նի Հա նրա պ ետ ությունն է։

Home country/Country of residence
The territory in which y our Insured resides for a period of 12 months
of the calendar y ear. In this cas e, it is territory of Arm enia.

Սրտի փականի փոխարինում
Վիրահատական միջա մտությամբ սրտի մեկ կա մ մի քանի
փ ա կանների փ ոխպատվաստում կա մ վերա կանգնում՝
հիվա նդությամբ կա մ վնա սվածքով պ ա յմանավորված,
սովորաբար պ ահանջվում է խ որհրդատվություն խորհրդատու
սրտաբանի հետ ։

Heart valve replacement
The surgery to replace or repair one or m ore heart valves, whether
due to dam age or dis ease, generally requires a consultation with a
consultant cardiologist.

Բուժհաստատություն
Իր
գործունեության
երկրի
օրենսդրությամբ որպես
բուժհա ստատություն գործելու թույլտ վություն ունեցող որևէ
հա ստատություն կա մ ա յլ հա մապատասխան ա րտ ոնություն
ունեցող և նույն նպ ատակներով գործունեություն ծավալող
բժշկա կան հա ստատություն, որոնք վերահսկվում են
հա մապատասխան ա ռողջապահական մա րմինների կողմից
իրենց գտ նվելու երկրում։

Hospital
Any es tablishment, which is licensed as a m edical or s urgical
hos pital under the laws of the country where it operates, or other
s uitably licensed m edical facilities used for the s ame purpose and
which are licensed and s upervised by the appropriate medical
authorities in the country in which they are bas ed.

Ապահովագրության պայմանագիր
Սույն Պայմանների հիմա ն վրա կնքված ա պահովագրության
Պա յմա նա գիր:

Policy/the policy
Policy concluded bas ed on thes e Conditions.

Ապահովագրական ընկերություն
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Insurance Company
Means “ Ros gos s trakh Arm enia ” ICJSC.

Ապահովագրության պայմաններ
Սույն Ապ ա հովա գրությա ն Պա յմա նները

Insurance Conditions
Thes e Ins urance Conditions

Ապահովագրված անձ (անձինք)/ Դուք/Ձեր
Հիմնական ապահովագրված անձ և նրա խնամքի տակ
գտնվող անձինք (եթե ա ռկա են), որոնք նշվա ծ են
Ապահովագրության պայմանագրում։

Insured person(s)/you/your
The principal member and the dependents (if any ) named on the
Policy.

Ստացիոնար պացիենտ
Բուժում ստ ա նալու նպատակով մեկ կա մ ավելի գիշերակացով
բուժհաստատություն ընդունվա ծ պ ա ցիենտ ։

In-patient
A patient who is admitted to hospital and who occupies a bed
overnight or longer for m edical reas ons .

Մարդու
օրգանների
կամ
հյուսվածքների
փոխպատվաստում՝ կենդանի դոնորից
Վիրա բուժական
միջամտություն,
որի
ընթացքում
ապահովագրված անձին փ ոխպատվաստվում են երիկամ,
լյա րդի մի հա տ ված, թոք ի բլիթ կա մ ոսկրածուծ մեկ այլ
կենդա նի դոնորից, որը հա մատեղելի է
ճա նաչվել
հա մա պ ա տ ա սխ ա ն ա ռողջա պ ա հա կա ն մա րմնի կողմից։

Live-donor organ or tissue replacement

Ընդամենը սահմանաչափ ամբողջ կյանքի ընթացքում
Սույն
Պայմանների
Ծառայությունների
ցանկում
սա հմանված ընդհա նուր ծա խ սերը ապահովագրության
գործողության ժամկետի ընթա ցք ում։

Lifetime Limit
The total expenses for the period of cover as s tated in the
Schedule of Benefits of thes e Conditions.

Բուժող բժիշկ

Medical Practitioner
A phy sician who has attained primary degrees in m edicine or

A s urgical procedure in which the insured person receives a kidney,
a s egment of liver, a pulm onary lobe or bone marrow from another
living donor that has been recognised by an appropriate medical
authority as com patible.
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Բժիշկ, ով ստ ա ցել է բժշկությա ն կամ վիրաբուժության ոլորտի
հիմնական որա կավորումները բժշկական կրթա կան հայտնի
հա ստատություններից մեկում, և ով ունի պրակտիկ
բուժօգնություն ցուցա բերելու թույլտ վություն ա յն երկրի
օրենսդրության հա մաձայն, որտ եղ իրա կանացվում է
բուժօգնությունը՝ իրենց թույլտ վությա ն սա հմա ններում։

s urgery at a recognised m edical s chool and who is licensed to
practice m edicine under the law in the country in which treatment
is given within the lim its of their licens e.

Բժշկական անհրաժեշտություն
Բուժում, որը որա կավորված պրակտիկ բժշկի/բժիշկմասնագետի կա րծիքով կիրառելի է և հա մապատասխանում է
ա խ տորոշմանը, գնա հատվում է որպ ես բժշկա կան ա րժեք
ներկայացնող մեթոդ և որն իրա կանացվում է հա մընդհանուր
ընդունված բժշկա կան ստանդարտների հա մա ձայն և որը
բա ցառելն անհնար է՝ ա ռանց ապահովագրված անձի վիճակի
վրա բա ցասաբար ա զդելու կա մ ցուցա բերվող բժշկական
խ նա մքի
որա կի
վրա
ա զդելու։
Նմա ն
բուժման
ա նհրաժեշտությունը չպ ետք է պ ա յմանավորված լինի
պ ա ցիենտի
կա մ
բուժող
բժշկի/բժիշկ-մասնագետի
հա րմարությամբ և
պ ետք է
իրա կանացվի միայն
հա մա պ ա տ ա սխ ա ն ժա մա նա կա հա տ վա ծի ընթա ցքում։

Medically necessary
Treatment, which in the opinion of a qualified medical
practitioner/specialist is appropriate and consistent with the
diagnosis, is proven and demonstrated to have m edical value and
which is in accordance with generally accepted medical standards,
could not have been omitted without adversely affecting the insured
person’ s condition or the quality of m edical care rendered. Such
treatment m ust be required for reas ons other than the comfort or
convenience of the patient or medical practitioner/ specialist and
provided only for an appropriate duration of tim e.

Դեղամիջոց
Որևէ դեղա գործական նյութ կա մ նյութերի միա ցություն, որն
ունի իմունոլոգիական կամ նյութափոխական ա զդեցություն,
հա սանելի է միա յն որակավորված բժիշկի կողմից դուրս գրված
դեղա տոմսով, տ րամադրվում է միա յն ա րտոնագրված
դեղա գործի կողմից և օգտ ա գործվում է թերապևտիկ
նպ ատակներով կամ բժշկա կան ախտորոշման համար։ Եթե
բժիշկը նշա նակել է օրիգինալ դեղամիջոց, ա յն կա րող է
փ ոխարինվել գեներիկով՝ նույն ա կտիվ բա ղա դրիչներով,
հա տ կություններով և հա սա նելի չա փ ա ք ա նա կներով։

Medication
Any pharm acological s ubstance or com bination of s ubstances
exerting an immunological or m etabolic effect, available only on
pres cription by a qualified doctor, dis pensed by a licensed
pharm acist and adm inistered for therapeutic purposes, or for
m aking a m edical diagnosis. Where a doctor prescribes branded
medication, this m ay be s ubstituted by a non-branded alternative
with the identical active ingredients, potency and available dosage.

Նյարդավիրաբուժություն
Գլխ ուղեղի կա մ ներգա նգային ա յլ կա ռույցների վրա
կա տարվող ցանկացած վիրա հատական միջամտություն և
ողնուղեղի բարորակ ուռուցք ների վիրահատական բուժում։

Neurosurgery
This involves any s urgical procedure performed on the brain or any
other s tructures within the cranium and surgical treatment of
benign tum ours located in the s pinal cord.

Ամբուլատոր պացիենտ
Անձ, որն ա յցելում է բուժհաստատություն, խ որհրդատվական
սենյակ կա մ կլինիկա, և չի ընդունվում ստ ացիոնար կամ
ցերեկա յին-ստ ա ցիոնա ր բուժմա ն։

Out-patient
A patient who attends a hospital, consulting room or clinic and is
not adm itted as a day -patient or in- patient.

Ապահովագրության գործողության ժամկետը
Ապահովագրության
պայմանագրի
մեջ սահմանված
ա պ ահովագրության գործողության ժա մկետն է։ Սովորաբար
ա յն լինում է 12 ա միս՝ Սկզբի ամսաթվից կա մ ցանկացած
հա ջորդ վերակնքման (եթե կիրա ռելի է) ամսաթվից սկսա ծ։

Period of cover
The period of cover s et out in the Policy. This will us ually be a 12m onth period s tarting from the start date or any s ubsequent
renewal date as applicable.

Նախնական թույլտվություն
Ծառայությունների ցանկից Ձեր ընտ րած ծառայությունների
գծով բուժում ստ անալուց ա ռա ջ ա նհրաժեշտ է նախապես
ստ ա նա լ Մեր հա ստ ա տ ումը։

Pre-authorisation
The confirmation needed to be obtained from Us before receiving
treatment for s elected benefits as defined in the benefit schedule.

Նախկինում առկա հիվանդություն
Որևէ առողջական վիճակ կա մ դրա հետ առնչություն
ունեցող վիճակ, որի հա մար Դուք ստացել եք բուժում, ունեցել
եք որևէ ա խ տանիշ (հետազոտված և/կամ չհետազոտված) կամ
ստ ա ցել եք խ որհրդատվություն՝ Ձեր մուտքի ամսաթվին
նա խ որդող 10 տ ա րիների ընթա ցք ում։

Pre-Existing Condition
Any medical condition, or any related condition for which you have
received treatment, s uffered any symptoms (whether investigated
or not) or s ought advice for 10 y ears prior to your date of entry.

Պրոթեզ
Մա րմնի մա սի արհեստական փ ոխադիր՝ սահմանափակվելով
ա չքի, հոդի և վերջույթի փոխադիրներով: Էնդոպրոթեզներին
ծա նոթա նա լու հա մա ր տ ես «Սարքավորումներ»։

Prosthesis
An artificial s ubstitute or replacement for part of the body limited to
ey es, joints and limbs. For internal prosthesis, refer to ‘ appliances’.
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Կայուն վեգետատիվ վիճակ/ նյարդային խանգարում
Քրոնիկ ա նգիտակից վիճա կ գլխ ուղեղի կիսագնդերին
հա սցրած ուժեղ վնասի ա րդյունքում, որի ժամանակ Դուք չեք
կա րող ցուցադրել որևէ վա րքային կա մ ուղեղային
նյութա փոխական ապացույցներ կոգնիտիվ ֆունկցիաների
ա ռկայության կա մ ի վիճա կի լինելու սովորական ձևով
ա րձագանքել
ա րտաքին
իրա դարձություններին
կամ
ա զդա կներին։

Persistent vegetative state/neurological damage

Ողջամիտ և ստանդարտ ծախսեր
Ստ ա նդարտ վճարում Ձեր բուժման ծա խսերի դիմաց այն
երկրում, որտեղ տ եղի է ունեցել բուժումը։ Մեր կողմից կարող
է պ ա հանջվել, որ նմա ն ծախսերը հիմնավորվեն երրորդ կողմի
կողմից։

Reasonable and customary charges
The s tandard fee that would typically be m ade in res pect of your
treatment costs, in the country where the treatment took place. We
m ay require s uch fees to be s ubstantiated by an independent third
party .

Առնչություն ունեցող վիճակ(ներ)
Որևէ ա ռողջական վիճակ, որը կարող է հա մարվել Ձեր կողմից
ներկայացված հա յտ ի հիմք ում ընկած ա ռողջական վիճակի
պ ա տճառ կամ դրա նով ա նմիջականորեն պայմանավորված
վիճա կ։

Related condition(s)
Any m edical condition that can deem to be either an underlying
caus e of or directly attributable to the medical condition to which
you are claim ing.

Վերակնքման ամսաթիվ
Ապահովագրության պայմանագրի սկզբի ամսաթվից
սկսա ծ մեկ տ ա րի հետ ո։ Սա Ապահովագրության
պայմանագրում նշվա ծ ա վարտի ա մսաթվին հաջորդող օրն է։

Renewal date
The anniversary of the start date of the policy. This will be the day
following the expiry date as s hown on the Policy.

Կացություն
Ստ ա նդարտ մեկ տ եղանոց ա ռանձնասենյակ կամ ընդհանուր
սենյա կ ա ռա նձին սա նհա նգույցով։

Room and board
Refers to a s tandard private s ingle room or s emi-private room with
a private bathroom .

Մասնագետ
Վիրա բույժ, ա նեսթեզիոլոգ կա մ բժիշկ, ով ստ ացել է
բժշկությա ն կամ վիրաբուժության ոլորտի համապատասխան
որա կավորումները և ով ունի պ րա կտիկ բուժօգնություն
ցուցա բերելու թույլտ վություն՝ շնորհված
ա յն երկրի
հա մապատասխան մա րմնի կողմից, որտեղ իրականացվում է
բուժումը, ով հա մա րվում է մա սնագիտական որակավորում
կա մ հա մապատասխան փ որձ ունեցող ա նձ՝ տ վյալ
դեպ ք ի/հիվանդության
կա մ
վնա սվածքի
բուժումն
իրա կա նա ցնելու հա մա ր։

Specialist
A s urgeon, anesthetist or phy sician who has attained primary
degrees in medicine or surgery who is licensed to practice medicine
by the relevant authority in the country where the treatment is given,
and is recognised as having a s pecialised qua lification in the field
of, or expertise in, the treatment of the dis ease, illness or injury
being treated.

Վիրահատություն
Մա րմնի մա սի կա մ օրգա նիզմի հա մակարգի հիվանդության
կա մ վնասվածքների բուժման համար ա նհրաժեշտ ցանկացած
վիրա հատություն
կամ միջա մտություն։ Պրոցեդուրան
իրա կանացվում է որա կավորված վիրա բույժի կողմից՝
կտ րվածքի կամ մա րմնի խ որքը թա փ անցելու միջոցով:
Բուժումը պ ետ ք է իրա կանացվի հավատարմագրված
բուժհաստատության վիրա հա տ ա րա նում։

Surgery
This refers to any operation or intervention that is required for the
treatment of dis ease or injury of any body part or s y stem. The
procedure involves an incision or internal entry and is completed by
a qualified s urgeon. The treatment m us t be provided in the
operative theatre of an accredited hospital.

Բուժում(ներ)
Ցա նկացած բժշկա կան կա մ վիրա հատական ծա ռա յություն
(ներա ռյալ ախտաբանական հետազոտությունները), որոնք
ա նհրաժեշտ են որևէ առողջական վիճակի, հիվա նդության
կա մ վնա սվածքի ա խտորոշման, թեթևացման, հսկման կամ
բուժմա ն հա մար՝ մեր կողմից հա ստատված մասնագետի
ցուցումների հա մա ձա յն։

Treatment(s)
Any m edical or s urgical s ervices (including diagnostic tests) that
are needed to diagnose, relieve, m anage or cure any medical
condition, illness or injury under the direction of a recognised
specialist.

Մենք/մեր/մեզ
Ռոսգոսստրախ Արմենիա և Ջեներալի
և որևէ այլ
կա զմակերպություն, որն իրականացնում է ա դմինիստրատիվ,
կա ռավարման կա մ ա յլ նմա նատիպ ծառայություններ՝ տվյալ
Պայմանագրի գործողությա ն շրջա նա կներում։

We/us/our
Ros gosstrakh Arm enia and Generali and any company(ies) that
provide administrative, m anagement and related s ervices involved
in the operation of the policy.

Սպասման ժամկետ

Waiting Period

Chronic s tate of unconsciousness res ulting from overwhelming
dam age to the cerebral hem ispheres whereby you are unable to
express any behavioural or cerebral m etabolic evidence of
pos sessing cognitive function or being able to respond in a learned
m anner to external events or s tim uli.
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Is a period of tim e s tarting on the date of entry of the insured
person, during which the insured person is not entitled to cover for
particular benefits. Your benefit schedule will indicate which
benefits are s ubject to waiting periods .

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
2. GENERAL CONDITIONS
Սույն
ա պ ահովագրության
պ ա յմանները
(ա յսուհետ`
Պայմաններ) մշա կված են հա մա ձայն ՀՀ Քաղաքացիական
օրենսգրքի, «Ապ ա հովագրության և Ապ ա հովագրական
գործունեության մասին» ՀՀ օրենք ի և հա մապատասխանում
են ՀՀ ԿԲ կողմից շնորհված թիվ ԱՊՈ 0009 Լիցենզիայի
Առողջությա ն ա պ ա հովա գրություն դա սին։

Pres ent insurance conditions (hereinafter referred to as Conditions)
are s et according to the Civil Code and the law on Insurance and
Ins urance activity of RA and are in accordance with the class of
health Insurance of the License N 0009 is s ued and provided by the
Central Bank of the RA.

2.1. Ապահովագրման ենթակա անձինք
Դուք՝
հիմնական
ապահովագրված
անձը,
ապահովագրության պայմանագիր կնք ելու պ ա հին Ձեր
տ ա րիքը պ ետ ք է
կա զմի 16-69 տ ա րեկան, իսկ
ա պ ահովագրության պ ա յմանագրի վերա կնքումը կա րող է
իրա կա նա ցվել մինչև Ձեր 85 տ ա րին լրա նա լը։

2.1. Eligibility
You, the principal member m ust be aged between 16 – 69 years
to join the policy and renewal is available until 85 y ears of age.

Խնամքի տակ գտնվող անձինք (ա մուսին/զուգընկեր/ծնողներ
և/կա մ երեխ աներ), որոնք
ցանկանում են
օգտվել
ա պ ահովագրությունից, պետք է հա մատեղ բնակություն վարեն
հիմնական ապահովագրված անձի հետ ։

Dependents (s pouse/partner/parents and/or children) applying to
the plan m us t be living with the principal member.

Խնամքի տակ գտնվող երեխաների տ ա րիքը պետք է 19
տ ա րեկանից ցա ծր լինի (կա մ 25 տ ա րեկանից ցա ծր, եթե
ստ ա ցիոնար կրթություն ստ ացող ուսա նող է) և կա րող են
Ապահովագրության պայմանագրի շրջա նակներում օգտվել
ծա ծկույթից մինչև նրա նց 19 տ ա րին լրա նալուն (կամ
ստ ա ցիոնար կրթություն ստ անալու դեպ քում՝ նրանց 25
տ ա րին լրանալուն), հաջորդող վերակնքման ամսաթիվը, երբ
նրա նց գծով ծածկույթը տ վյա լ Ապահովագրության
պայմանագրի շրջա նա կներում կա վա րտ վի։

Dependent children m ust be under age 19 (or under 25 if a fulltim e student) and m ay remain covered under the policy until the first
renewal date following their 19th birthday (or 25th birthday where
in full-time education) at which time their cover under the policy will
end.

Հիմնական
ապահովագրված
անձը,
ինչպես նաև
Ապահովագրության պայմանագրի մեջ ներա ռված նրա
խնամքի տակ գտնվող բոլոր ա նձինք, պ ետ ք է լրացնեն
ա ռողջության վերաբերյալ հա րցաթերթիկ։ Որևէ նախկինում
ախտորոշված առողջական վիճակ կա մ դրա հետ
առնչություն ունեցող որևէ վիճակ, որն ինչ-որ կա պ ունի
տ վյա լ ապահովագրության Պայմանագրի ծածկույթի հետ և
որի
ա խտորոշումը
կատարվել
է
Առողջության
ա պ ահովագրության հա րցաթերթը ներկայացնելու օրվան
նա խ որդող 10 տ ա րվա ընթա ցքում, կա մ որն ա խտորոշված է
եղել սպասման
ժամկետի
ընթա ցքում, կհամարվի
հա տ ուցման ոչ ենթա կա, և մեր պ ատասխանատվությունը
տ վյա լ հիվանդության գծով կդա դա րի։ Մենք իրա վասու ենք
մերժել Ձեր դիմումը ա յս հա րցաթերթիկի տ եղեկությունների
հիմա ն վրա ։

The principle member and all dependents added to the policy will
be required to complete a Health Insurance Questionnaire. Any preexisting conditions or any related conditions that are in any way
linked to the benefits provided under the policy that have been
diagnosed within 10 y ears prior to the application date, or are
diagnosed during the waiting period will result in those conditions
being excluded and our liability in respect of the s pecified disease
s hall terminate. We reserve the right to decline an application based
on this health declaration.

2.2. Լրացումներ, փոփոխություններ և Ձեր մտածելու
ժամանակը
Խնամքի տակ գտնվող անձինք կա րող են ա վելացվել միայն
վերա կնքվող Ապահովագրության պայմանագրի մեջ , քանի
դեռ ա ռկա չէ որևէ բա ցառիկ հանգամանք, որի գծով ա ռկա է
Մեր հա մա ձա յնությունը։
Խնամքի տակ գտնվող անձ Ապահովագրության
պայմանագրի մեջ ա վելացնելու կա մ որևէ փ ոփոխություն
կա տարելու հա մար խնդրում ենք կապ հաստատել
Ապ ա հովագրողի հետ։

2.2. Additions, modifications and your cooling off period
Dependents can only be added at policy renewal unless there are
exceptional circum s tances which are agreed by us

To add dependents under the policy or to modify any details, please
contact the Ins urer.
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Ապահովագրության պայմանագրի գնումից հետո Ձեզ և Ձեր
խնամքի տակ գտնվող անձանց տ րամադրվում է 7
ա շխ ատանքային օր մտ ա ծելու ժա մա նակ։ Այդ ընթացքում
Դուք կա րող եք
լուծել Ձեր
Ապահովագրության
պայմանագիրը՝ ա մբողջությամբ հետ ստանալով Ձեր կողմից
վճա րվա ծ ա պ ա հովա գրա վճա րը։
Մտ ա ծելու ժա մա նա կը չի կիրա ռվում հետ ևյա լ դեպ քերում.
1.
Ապահովագրության պայմանագրի
գործողության
ժա մկետը և/կամ Ապահովագրության պայմանագրով
նա խատեսված ա պահովագրության գործողության ժամկետը
չի գերա զա նցում 1 (մեկ) ա միսը,
2. Ապահովագրության պայմանագրի կնք մանը հաջորդող 7
(յոթ) ա շխատանքային օրվա ընթա ցքում Դուք դիմել եք
ա պ ա հովա գրա կա ն հա տ ուցում ստ ա նա լու պ ա հա նջով:
Ապահովագրության պայմանագիրը մտ ա ծելու ժա մանակի
ընթա ցքում լուծելու դեպքում Ապահովագրության
պայմանագիրը հա մարվում է լուծվա ծ Ձեր կողմից
Ապահովագրության պայմանագիրը լուծելու մա սին Մեզ
ծա նուցելու օրվան հաջորդող օրվանից:

You and any dependents will be provided with a 7 working day
cooling off period after purchase of your policy. During this period
you m ay cancel your policy with guarantee of a full refund.

Մտ ա ծելու
ժա մա նակից
հետ ո
Ապահովագրության
պայմանագիրը
լուծելու Ձեր
մտ ա դրության մասին
պ ա րտավոր եք
ծա նուցել Մեզ
ոչ պ ակաս, քան
Ապահովագրության պայմանագրի վա ղա ժամկետ լուծման
ենթա դրվող ա մսաթվից 15 (տ ա սնհինգ) օր ա ռա ջ, եթե
Ապահովագրության պայմանագրով ա յլ բան նախատեսված
չէ: Այս դեպ ք ում Ապ ահովագրողի կողմից Ձեզ վերադարձվում
են Ապահովագրության պայմանագրի
գործողության
չլրա ցած
ժա մկետի
հա մար
վճարված
ա պ ահովագրավճարները, իսկ հա շվարկներն իրականացվում
են Ապահովագրության պայմանագրի
վա ղաժամկետ
դա դա րմա ն օրվա դրությա մբ։

For the intention of canceling the policy after Tim e for
reconsideration You m ust notify Us about it not less than 15 days
before of the s upposed date of the premature cancellation, unless
otherwise specified by the policy. In this cas e You will be
reim bursed by the Insurer for the unused period of the policy, and
the calculations will be m ade on the day of the premature
term ination of the policy.

Մենք
չենք
կա րող
ետին
թվով
ձևակերպել
Ապահովագրության պայմանագրի լուծումը, եթե մտ ածելու
ժա մա նակահատվածում գրա նցվել է որևէ հա յտ կամ տ րվել է
նախնական թույլտվություն կա մ հա մա ձա յնեցում։

For any cancellation to the policy within the cooling off period, we
will not be able to backdate the cancellation if claims have been
processed or if pre-authorisation or pre-agreement has been
granted.

Դուք իրա վունք չունեք պահանջել ապահովագրական
հա տ ուցում մտ ածելու ժա մանակի ընթացքում տ եղի ունեցած
ա պ ահովագրական պատահարի հա մար, եթե ա յդ մա սին չեք
ծա նուցել Ապ ա հովագրողին և եթե ա յդ պ ա տահարը տեղի
ունենալուց հետ ո, մինչև մտ ա ծելու ժա մանակի ավարտը,
ծա նուցել եք Մեզ Ապահովագրության պայմանագիրը
լուծելու մա սին:

You are not entitled to dem and insurance indemnity upon the
ins urance accident, that occurred during the reconsideration period,
if You did not inform about it to the Ins urer and if after occurrence
of the accident You inform ed Us about term ination of the policy
before recons ideration period conclus ion.

Մենք իրա վունք ենք վերապահում մերժելու կա մ ընդունելու
Ձեր կա մ Ձեր խնամքի տակ գտնվող որևէ ա նձի կողմից
ներկայացված դիմումը, ինչպ ես նա և ցա նկացած պահի
պ ա հանջելու ներկայացնել տարիքը, ա ռողջական վիճակը
հա ստատող ա պացույց (ա յդ թվում՝ բժշկական փաստաթղթեր),
ա շխ ատավայրից տ եղեկանք և ստ ացիոնար կրթություն
ստ ա նա լու մա սին տ եղեկա նք ։

We are entitled to refuse or accept an application submitted by you
or by any dependents and also reserve the right to ask for evidence
of age, s tate of health (including m edical records), employment
s tatus and proof of full-tim e education at any tim e.

Հիմնական ապահովագրված անձի մահ
Ձեր մա հվան դեպ քում Ձեր զուգընկերը կամ կինը/ամուսինը
(իրենց,
որպ ես
խ նամքի
տակ
գտ նվող
անձ,
Ապահովագրության պայմանագրի մեջ ներառված լինելու
պ ա րագայում) ա վտոմատ կերպ ով դա ռնում է Հիմնական
ապահովագրված անձ՝ Ապահովագրության գործողության
մնա ցած ժամկետի հա մա ր, սա կայն ոչ ուշ, ք ա ն մինչև այն
ժա մկետը, երբ
Ապահովագրության պայմանագրով
նա խ ա տ եսվա ծ ծածկույթն իրենց մա սով ա վա րտ վում է։

Death of the principal member
Should you die, your partner or s pouse (provided they are already
covered by the policy as a dependent) will automatically become
the principal member for the rem ainder of the period of cover or,
if earlier, the date on which their cover under the policy comes to
an end.

2.3. Ծածկույթի սկզբի ամսաթիվ և վերակնքման ամսաթիվ

2.3. Start date and renewal date of cover

Tim e for reconsideration s hall not be applied in the following cases:
1. Effective period of the policy and/or insurance effective period,
s tipulated by the policy, does not exceed 1 (one) m onth,
2. You applied for receiving insurance indemnity during 7 (s even)
working day s , following the day of the policy conclus ion,
In cas e of prem ature termination of the policy during Tim e for
reconsideration the insurance policy s hall be cons idered as
term inated by You from the day, following the day of notifying Us
about term ination of the policy.
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Ապահովագրության
պայմանագրով
նախատեսված
ծածկույթը
Ձեր
մա սով
ուժի
մեջ
է
մտ նում
Ապահովագրության պայմանագրի Սկզբի ամսաթվից, որը
նշվա ծ է Ձեր Ապահովագրության պայմանագրում, սակայն ոչ
շուտ ք ա ն Ձեր Մուտքի ամսաթվից և վերա կնքվում է
տ ա րեկան կտ րվածքով՝ Ավա րտի ա մսաթվին հաջորդող օրը։
Ապահովագրության գործողության յուրաքանչյուր ժամկետի
սկզբում Ձեզ տ րվելու է Ապահովագրության պայմանագիր։
Սա տ ա րեկան կտրվածքով վերակնքվող ծրագիր է։ Եթե Դուք
կա մ Ձեր խ նա մքի տ ակ գտնվող որևէ ա նձ չի վերակնքում Ձեր
Ապահովագրության
պայմանագիրը,
ծա ծկույթը
դա դա րեցվում է Ապահովագրության պայմանագրի Ավարտի
ա մսաթվին, և ոչ մի հետ ագա բուժման ծա խ ս չի վճարվելու,
նույնիսկ եթե դրա նք նա խ ա պ ես հա մա ձա յնեցվել են։

Your cover under the policy is effective from either your date of
entry or the start date of the policy (whichever is the later) as shown
on your Policy and is renewed annually the day following the expiry
date thereafter. You will receive a Policy at the beginning of each
new period of cover. This is an annually renewable plan. If you or
any dependents do not renew your policy, cover will ceas e at the
policy end date and no further treatment costs will be paid, even if
they have been pre-agreed.

2.4. Ապահովագրավճար

2.4. Premiums

Որպ ես Ապահովադիր Դուք կնք ել եք Ապահովագրության
պայմանագիր
մեզ հետ և պ ատասխանատու եք
Ապահովագրության
պայմանագրի
շրջա նակներում
ա պ ահովագրավճարի
(ապահովագրավճարի
հերթական
մա սի)վճարման հա մար։ Ձեր կողմից ա պ ահովագրավճարը
(ա պ ահովագրավճարի հերթական մասը) չվճարելու կա մ սույն
Ապահովագրության
պայմանագրի
պայմաններին
հա մապաստախան
չգործելու
դեպ ք ում
մենք
ա պ ահովագրավճարի վճարման հա մար սահմանում ենք
լրա ցուցիչ ժամկետ՝ այդ մասին եռօրյա ժամկետում ծանուցելով
Ձեզ՝
նշելով
լրա ցուցիչ
ժա մկետի
ընթացքում
ա պ ահովագրավճարի չվճարման իրավական հետ ևա նքները:

You, the policy holder has taken out the policy with us and are
res ponsible for pay ing the premiums due under the policy. If you
fail to pay those premiums or comply with the terms and conditions
of the policy, we s hall s et an additional deadline for you to pay the
prem iums notifying you thereof within three days and s tating the
legal consequences of not pay ing the prem iums within the set
deadline.

Եթե լրա ցուցիչ ժամկետի ընթա ցքում Դուք չեք վճարում
ա պ ահովագրավճարը, ա պ ա Մենք իրա վունք ունենք
միա կողմանի լուծելու Ապահովագրության պայմանագիրը՝
ա ռա նց Ձեզ ա յդ մա սին ծա նուցելու:

If you do not pay the premium within the additionally s et deadline,
we have the right to term inate the policy unilaterally without
notify ing you thereof.

Եթե ա պ ահովագրական պատահարն ա ռա ջացել է լրա ցուցիչ
ժա մկետի ա վարտից հետ ո, և
Դուք չեք վճարել
ա պ ահովագրավճարը, ա պա Մենք ա զատվում ենք հատուցում
կա տարելու պ ա րտականությունից, բա ցառությամբ այն
դեպ ք երի, երբ Դուք ա պացուցում եք , որ ա պ ահովագրավճարը
չի վճա րվել Ձեզնից ա նկա խ հա նգա մա նք ներում:

If the ins ured event occurs after the expiration of the additional
deadline and you have not paid the ins urance premium, we are
exem pt from the obligation of com pensation unless you prove that
the non-payment of the ins urance prem ium was due to
circum s tances not depending on you.

2.5. Փոփոխություններ Ապահովագրության
պայմանագրում
Մենք իրա վունք ունենք ժա մանակ ա ռ ժա մանակ փոփոխելու
ա պ ահովագրավճարի
չափը,
Ծառայությունները
և
Ապահովագրության պայմանագրի պայմանները, սակայն
նշվա ծ փ ոփոխությունները չեն կիրառվելու մինչև ա յդպիսի
փ ոփոխությունների ներկայացմանը հա ջորդող վերակնքման
ամսաթիվը, բա ցառությամբ ա յն դեպքերի, երբ մենք օրենքով
սա հմանված կա րգով պ արտավոր ենք դրանք կիրառել ավելի
վա ղ։

2.5. Alterations to the policy

2.6. Դադարեցում
Ձեր մա սով ա պահովագրության գործողությունը դադարելու է
հետ ևյալ իրավիճակներից ցանկացածի դեպքում.
1. Դուք, որպ ես Ապահովադիր ժա մա նակին չեք վճարել
ա պ ահովագրավճարը (ապահովագրավճարի հերթական
մա սը),
2. Դուք մոլորեցրել եք մեզ՝ էա կա ն նշանակություն ունեցող
տ վյա լների վերա բերյալ կեղծ տեղեկություն ներկայացնելով
կա մ թա ք ցնելով, կա մ պարզապես ա նբա րեխ իղճ ա րա րքով,

2.6. Termination
Your cover under the policy will end in each of the following
s ituations :
1. You, the policyholder have failed to pay any premium on the
date due.

We m ay change the premium rates, benefits and terms and
conditions of the policy from tim e to time but any such changes
will not apply until the next renewal date following the introduction
of s uch changes, unless we are legally obligated to do s o
beforehand.

2. Where you have m is led us either by m isstatement or
concealment of a m aterial fact or otherwise failed to act in good
faith.
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3. Դուք չեք պ ա հպանել Ապահովագրության պայմանագրի
պայմանները կա մ խ ա խ տ ել եք դրա նք ,
4. Դուք խ ա րդախության հատկանիշներ պարունակող
ա րա րքով եք հա նդես եկել, կա մ ներկայացրել եք
չա փ ա զա նցրա ծ հա յտ ։

3. Where you have failed to obs erve or breached the terms and
conditions of the policy.

Մենք պ ա րտավոր չենք վճարել Ապահովագրության
պայմանագրի դա դա րեցման օրվանից հետո ստացած
բուժման հա մա ր, նույնիսկ եթե ա ռկա է բուժման վերաբերյալ
նախնական համաձայնեցում, սա կայն բուժումը չի ստացվել
մինչև դա դա րեցմա ն օրը։

We will have no liability to pay for treatment received after the date
the policy is term inated even if treatment has already been preauthorised but not received as at the date of term inatio n.

2.7. Այլ ապահովագրություն
Եթե ա ռկա է ա յլ ա պ ահովագրության պ ա յմանագիր, որով
հա տ ուցվում է սույն Ապահովագրության պայմանագրով
սա հմանված Ծառայություն ևորի հա մա ր ներկայացվել է
հա յտ, ա պ ա Դուք պ ետք է տ եղեկացնեք մեզ ա յդ մասին՝
բուժման
վերա բերյալ նա խ նական հա մաձայնություն
ստ ա նալու պ ա հին, կա մ երբ դուք նա խ ապես կա տարել եք
հա մապատասխան ծա խ սերը, որից հետո դիմել եք այդ
գումա րի փ ոխհատուցման հա մար: Դուք պ ետք է դրա մասին
նշեք նա և հա յտ ներկայացնելիս։ Նշվա ծ հա նգամանքներում
մենք պ ա րտավոր չենք վճարելու կա մ մասնակցելու վճարմանը
ա վելի քան մեր հա մապատասխան համամասնության չափով։
Եթե հա յտնի դառնա, որ Ձեր հա յտի գծով ծախսերը հատուցվել
են ա մբողջությամբ կա մ մա սա մբ ա յլ ա պահովագրական
ա ղբյուրի կողմից, մենք իրա վունք ունենք Ձեզանից
պ ա հանջելու մեր կողմից վճարված գումարի վերադարձ։ Մենք
կա րող ենք վերադարձման ենթակա գումա րը նվազեցնել Ձեզ
հա տ ուցվելիք
գումա րից
կա մ
հետ ագա
հայտերի
հա տ ուցումների
գումա րից,
կա մ
լուծել
Ձեր
Ապահովագրության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվա
դրությա մբ կա մ Ձեր Մուտքի ամսաթվի դրությա մբ (որպես
հիմք է ընդունվում ա վելի ուշ ժա մկետը)՝ ա ռանց
ա պ ա հովա գրա վճա րի վերա դա րձի։

2.7. Other insurance
If there is any other insurance policy covering any of the benefits
that are provided under the policy for which a claim is made, then
you m ust disclose this to us at the time of gaining pre-agreement
for the treatment, or where you have pre-paid for eligible costs and
s ubsequently seek reimbursement. You s hould disclose this when
s ubmitting the claim. In these circumstances, we will not be liable
to pay or contribute m ore than our proper ratable proportion.
If it trans pires that you have been paid for all or s om e of the claim
cos ts by another s ource of ins urance we have the right to a refund
from you. We res erve the right to deduct s uch refund from you from
any im pending or future claim s ettlements or to cancel your policy
from the start date of the policy, or your date of entry (whichever
is the later) without a refund of prem ium .

2.8. Սուբրոգացիա
Նպ ա տակահարմարության դեպքում մենք կա րող ենք կիրառել
սուբրոգացիայի իրավունքը։ Այսինք ն, եթե Ձեզ պատճառած
վնա սը
կամ
ստ ացված
վնա սվածքը
եղել
է
Ապահովագրության
պայմանագրի
շրջա նակներում
հա տ ուցվող ա պահովագրական պ ատահարի ա րդյունք, մենք
կա րող ենք օգտվել Ձեր իրա վունքից՝ վնասվածքը կամ վնասը
հա սցրած կողմից փ ոխհատուցում պ ահանջելու նպ ա տ ա կով։

2.8. Subrogation
If we feel it is appropriate we m ay exercise rights of s ubrogation.
This m eans that if you have s uffered an injury or los s that has
res ulted in a claim under the policy we m ay take over your right to
s eek compensation from the party that caus ed the injury or los s .

2.9. Օգնություն և միջամտություն
Մեր կողմից օգնության տ րամադրումը և միջա մտությությունը
սույն Ապահովագրության պայմանագրի շրջա նակներում
կա խ ված է ա զգա յին և միջա զգային օրենքներից և
որա կավորված
բժշկա կան
հաստատությունների
ա ռկայությունից։ Չնայած ա յն բա նին, որ մենք կաշխատենք
լա վագույնս հա ղթահարել տ եղա յին սա հմանափակումները,
մա սնավորապես ֆորս-մաժորային իրավիճակները, ինչպիսիք
են պ ա տերազմը, պ ա տերազմական գործողությունները և
դրա նց հետ ևանքները, գործա դուլները, հեղա փոխությունը,
ա պ ստամբությունը,
ժողովրդական
հուզումները,
զա նգվածային
ա նկարգությունները,
ա հաբեկչական
գործողությունները և դրա նց հետ ևանքները, բնական
ա ղետները, միջուկային պայթյունը, ճա ռագայթման ուղղակի
կա մ
ա նուղղակի
ա զդեցությունը,
և
արտակարգ
իրա վիճակների ա յլ տեսակները (ա ղետներ և ա յլն), ինչպես նաև
ա յլ բնա կան ա ղետներ, ՀՀ օրենսդրությամբ սա հմանված այլ
դեպ ք եր, կա րող է ա յնպես պատահել, որ վերը նշվածը
խ ոչընդոտի մեր կողմից օգնության տ րամադրմանը կամ

2.9. Help and intervention
Our provis ion of help and intervention under the policy is subject to
national and international laws and the availability of qualified
m edical facilities. Whilst we will do our bes t to overcome any local
res trictions, particularly force Majeure circumstances, that is: war,
warfare and its cons equences, s t rikes, revolution, revolt,
ins urrection, civil unrest, m assive dis orders, acts of terrorism and
their consequences; natural disasters, nuclear explosion, direct or
indirect effects of radiation, and other types of em ergency situations
(catastrophes etc), as well as other Acts of God, and other cases
envis aged by the R А legis lation, there m ay be tim es when these
either prevent us from providing help and intervention or limit our
ability to do s o.

4. Where you have either acted in a fraudulent m anner or
s ubmitted an exaggerated claim.
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միջա մտությանը կա մ սա հմանափակի մեր օգնություն
տ րա մա դրելու կա մ միջա մտ ելու հնա րա վորությունները։
2.10. Երրորդ կողմի իրավունքներ
Սույն Ապահովագրության պայմանագիրը կնք վել է մեր և
Ձեր՝
Ապահովադրի,
միջև։
Ապահովադիրը
Ապահովագրության պայմանագրի պ ա յմաններիցն օգտվելու
կա մ, մեր հա մաձայնության դեպ ք ում, դրա նք փ ոփոխելու
իրա վունք ունեցող միա կ մա րմինն է։ Երրորդ կողմը որևէ
իրա վունք չունի օգտվել Ապահովագրության պայմանագրից։
Սա չի տ ա րածվում Ձեր կողմից մեր դեմ բողոք ներկայացնելու
իրա վունք ի վրա ։

2.10. Third party rights
The policy is a contract between us and you, the policyholder. The
policyholder is the only entity with the right to enforce the terms of
the policy or, with our consent, to vary its terms. Third parties will
not have any right to enforce the policy. This does not affect your
right to bring a com plaint agains t us.

2.11. Տվյալների պաշտպանություն
Ապ ա հովագրական
սա կագներ,
ա պ ահովագրության
պ ա յմանագրեր
տ րամադրելու
կա մ
հա յտերի գծով
գործողություններ
իրականացնելու
նպ ատակով
մեզ
ա նհրաժեշտ է հա վաքագրել և մշա կել Ձեր և Ձեր խնամքի
տակ գտնվող անձանց մա սին ա նձնական տվյալները, այդ
թվում.
1. Անհա տական տվյալները՝ անուն, հասցե, ծննդյան ամսաթիվ,
Ձեր գործա տ ուն,
2. Ռիսկին վերաբերող տ վյալներ, որը տ եղեկատվություն է, որը
մենք պ ետք է հա վաքագրենք ապահովագրման ենթակա
ռիսկի գնա հատման և սա կագնի տ րամադրման հա մար: Սա
կա րող է ներառել նա և Ձեր և Ձեր խնամքի տակ գտնվող
անձանց ա ռողջա կա ն վիճա կի մա սին տ եղեկա տ վություն։
3. Ընթա ցիկ և նա խ կին հայտերի մասին տեղեկություններ, որը
կա րող էներառել նա և Ձեր և Ձեր խնամքի տակ գտնվող
անձանց ա ռողջա կա ն վիճա կի մա սին տ եղեկա տ վություն։
Հնա րավոր է, որ մենք Ձեր և Ձեր խնամքի տակ գտնվող
անձանց վերա բերյալ տ եղեկությունները հա վաքագրենք
տ ա րբեր ա ղբյուրներից, այդ թվում՝ Ձեր գործատուից, Ձեր
գործատուի
ա պ ահովագրական
բրոքերից
և
ա պ ահովագրական պատահարի դեպ ք ում նշա նակված Ձեզ
բուժող/զննող բժշկա կա ն մա սնա գետ ներից։
Ձեր ա նձնական տվյալները կպահպանվեն մեզ մոտ այնքան
ժա մա նակ, որք ան ա նհրաժեշտ է ա յն բա նի հա մար, ինչ
նպ ա տ ա կով որ դրա նք ի սկզբա նե հա վա ք ա գրվել էինք ։
Ապ ա հովագրության տ րա մադրումը ներառում է անձնական
տ վյա լների փ ոխանակում ա պահովագրական շուկայի տարբեր
մա սնակիցների
և երրորդ ա նձանց միջև,
որոնք
ա պ ահովագրության հետ կա պված ծառայություն են
մա տ ուցում(օր․ ՝ բուժող/զննող բժշկա կա ն մա սնա գետ ներ)։

2.11. Data protection
In order for us to provide ins urance quotes, ins urance policies or
deal with any claims, we need to collect and process personal data
about you and your dependents, including:

Երբ Մեզ անհրաժեշտ է Ձեր համաձայնությունը
Ապ ա հովագրական ծա ծկույթ տ րամադրելու և հա յտերի գծով
գործողություններ իրականացնելու հա մար մեզ կա րող են
ա նհրաժեշտ լինել ա նձնական տ վա լներ, որոնք համաձայն
ա նձնական տ վյալների պ ա շտպանության մասին օրենքի
ենթա կա են հավելյալ պաշտպանության, ինչպիսիք են, օրինակ,
Ձեր ա ռողջությա նը վերա բերող տ վյա լները։
Նմա ն տ եղեկությունների ստացման և դրա նց մշակման համար
մեզ կա րող է ա նհրաժեշտ լինել Ձեր և Ձեր խնամքի տակ
գտնվող անձանց հա մա ձա յնությունը։
Ձեր
և
Ձեր
խնամքի
տակ
գտնվող
անձանց
հա մաձայնությունը կարող է ցա նկացած պահի հետ կանչվել։
Այնուա մենայնիվ, եթե համաձայնությունը հետ է կա նչվում, սա
կա րող է ա նդրադառնալ մեր կողմից ա պ ահովագրության
տ րա մադրման հնա րավորության կա մ ա պահովագրական
հա տ ուցում վճա րելու վրա ։

When we need your consent
In order to provide insurance cover and deal with insurance claims,
we m ay need to process categories of pers onal data which have
additional protection under data protection law, s uch as your health
data.
Your and your dependent ’s consent to this processing may be
neces s ary for us to achieve this .
Your and your dependent ’s consent m ay be withdrawn at any time.
However, if consent is withdrawn this will im pact our ability to
provide ins urance or pay claim s .

Ապահովագրության պայմանագրի համար կիրառվող
օրենք

Law applicable to the policy

1. individual details, s uch as name, address, date of birth and your
em ploy er;
2. ris k details, which is information we need to collect in order to
as s ess the risk to be insured and provide a quote. This m ay include
data relating to your and your dependent ’s health;
3. current and past claims details, which m ay als o include data
relating to your and your dependent ’s health.
We m ight collect your and your dependent ’s pers onal data from
various s ources, including your em ployer, your em ployer’s
ins urance broker and m edical experts appointed to treat you in the
event of a claim .
We will keep your personal data only for s o long as is necessary for
the purpos e for which it was originally collected.
The provis ion of ins urance involves the s haring of pers onal data
between different ins urance m arket participants and third parties
who provide s ervices in connection with the ins urance, such as
m edical experts .
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Ապահովագրության
պայմանագիրը
կնք վում
և
կա րգավորվում է ՀՀ գործող օրենսդրության հա մաձայն, եթե
Ապահովագրության պայմանագրով ա յլ բան նախատեսված
չէ։
3. ՄԱՍ 1.
3.1. ՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ապահովագրության պայմանագրով հատուցման ենթակա
ծառայությունները նշված են Ծառայությունների ցանկում։
Ծառայությունների գծով սահմանաչափերը ներկայացված
են մեկ ապահովագրված անձի համար և մեկ առողջական
վիճակի կամ մեկ ապահովագրական գործողության
ժամկետի համար։
Խնդրում ենք հիշել, որ տվյալ ձեռնարկը չի ծածկում բոլոր
հնարավոր
դեպքերը։
Մեր
Ապահովագրության
պայմանագիրը մշակվել է ողջամիտ և ստանդարտ
վճարումների և հատուցվող հիվանդությունների կամ
վնասվածքների բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ և
ակտիվ բուժման նպատակով։
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The policy is is sued in accordance with and is governed by the laws
of Arm enia unles s otherwis e s pecified by the Policy.

3. SECTION 1.
3.1. COVERED BENEFITS.
All the benefits covered by the policy are shown in the benefit
schedule. The benefit limits are per insured person and either
per medical condition or per period of cover.

Please remember that this guide is not intended to cover all
eventualities. Our policy has been designed to provide cover for
reasonable and customary charges and for medically necessary
and active treatment of eligible disease, illness or injury.

3.2. ՉՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ԴԵՊՔԵՐ

3.2. WHAT IS NOT COVERED

Որոշակի առողջական վիճակներ և բուժում ենթակա չէ
հատուցման։ Եթե այս բաժնում ներկայացված որևէ
տեղեկության վերաբերյալ հարցեր են առաջանում,
խնդրում ենք բուժումն սկսելուց առաջ կապվել մեզ հետ
բուժումից առաջ՝ Ձեր դեպքի հատուցվող լինելու
վերաբերյալ հաստատում ստանալու համար։

There are certain medical conditions and treatment that we do
not cover. If you are unsure about anything in this section,
please contact us for confirmation that you are eligible before
you go for your treatment.

Անձնական բացառություններ
Խնդրում ենք ծա նոթանալ Ձեր Ապահովագրության
պայմանագրին՝ որևէ ա նձնական բացառությունների կամ
սա հմանափակումների առկայությունը ստուգելու նպատակով։
Սույն
մա սում ներկայացված բա ցառություններն ու
սա հմանափակումները կիրա ռելի են ի լրումն ա յդպիսի
ա նձնական բացառությունների կամ սա հմանափակումների, և
վերա բերում են դրա նց հետ կա պված յուրա քանչյուր և բոլոր
պ ա յմաններին, բա րդություններին կա մ դրա նցից բխող
ծա խ սերի ա ճին։
Նախկինում առկա վիճակներ, որոնք ա ռաջացել են Մուտքի
ամսաթվին նա խ որդող
10 տ ա րվա ընթա ցքում։
Բա ցա ռության ենթակա է Սպասման Ժամկետի ընթացքում
հա յտնաբերված ցա նկացած ա ռողջական վիճա կ կամ
ա խ տանիշ, որը հետագայում հա նգեցնում է ա ռողջական
վիճա կի։

Personal exclusions
Pleas e check your Policy to see if you have any personal exclusions
or res trictions on your policy.
The exclusions in this section apply in addition to and alongside any
s uch personal exclusions and restrictions and apply to any and all
related conditions, their complications or increases in costs arising
from them .

Կյանքի պահպանում արհեստական միջոցներով
Կյա նք ի ա րհեստական պ ա հպանումը, ա յդ թվում՝ հատուկ
կյա նքը պ ա հպանող սա րքավորման օգտ ագործումը, ինչը
բուժող բժշկի կա մ բժիշկ-մասնագետի
կա րծիքով չի
հա նգեցնի ա պաքինման կա մ չի վերա կանգնի Ձեր նախկին
ա ռողջա կա ն վիճա կը։

Artificial life maintenance
Artificial life m aintenance including life s upport m achine use where
s uch m aintenance is judged by the treating medical practitioner or
specialist that it will not res ult in recovery or res tore you to your
previous s tate of health.

Ալկոհոլիզմ և թմրամոլություն
Ալկոհոլի, թմրա դեղերի չա րաշահումից, կա խ վածությունից,
կա մ ա լկոհոլի, հոգեմետ դեղերի, փ սիխոդելիկ թմրադեղերի
և/կա մ թմրա նյութերի ա զդեցության տ ա կ գտ նվելու և/կամ
դրա նց
հետ ևանքներից
տառապելու
ա րդյունքում
ուղղա կիորեն կա մ ա նուղղակիորեն ա ռա ջացած ցանկացած

Alcohol and substance abuse
Medical treatment and/or care for any m edical condition and/or
bodily injury directly or indirectly arising from alcoholism, drug
abus e, drug dependency or being under the influence and/or
s uffering from the effects of alcohol, psychotropic drugs,
ps y chedelic drugs and/or narcotics .

Pre-existing conditions that have arisen up to 10 y ears before the
date of entry. Any m edical condition, or s y mptoms that later result
in a m edical condition identified during the Waiting Period will be
excluded.
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վնասվածքի

Քաղցկեղ
Շա գանակագեղձի
ուռուցք ների
բոլոր
տ եսակները,
բա ցառությամբ չա րորակների և Մեր կողմից հաստատված
վիրահատություն պ ա հա նջող դեպ ք երի։
Մա շկի քաղցկեղի բոլոր տ եսակները (ներառյալ մաշկի
լիմֆոման), ք ա նի դեռ մա շկի քաղցկեղը հա ստատված չէ
որպ ես չարորակ և ա վշա հանգույցները կա մ հեռավոր
օրգա նները չեն ախտահարվել, բա ցառությամբ չարորակ
մելա նոմայի, որը հյուսվա ծքաբանությամբ դասակարգվել է
որպ ես էպ իդերմիսի (մա շկի ա րտաքին շերտի) տակ
տ ա րա ծվա ծ։

Cancer
All tum ours of the pros tate unless malignant and requiring surgery
as agreed by Us.

Սրտանոթային պրոցեդուրաներ
Միջմա շկային տրասնլյումինար կորոնար ա նգիոպլաստիկա
(PTCA), սրտ ի կա թետերիզացիա, բա լոնային լա յնացում,
ռա դիոհաճախականությամբ լազերային մեթոդների կիրառում
և ա յլ ինվա զիվ և էնդոսկոպիկ պ րոցեդուրաներ, որոնք չեն
պ ա հա նջում սրտ ի բա ց վիրահատություն։

Cardiac Procedures
Percutaneous transluminary coronary angioplasty (PTCA), Cardiac
catheterization balloon dilation, laser radio frequency techniques
and other invasive and endoscopic procedures that do not require
an open heart surgery.

Քիմիական աղտոտում և ազդեցություն
Քիմիական կամ կենսաբանական ա ղտոտման, ասբեստի
ա զդեցության կա մ որևէ միջուկա յին նյութի ճա ռագայթման
հետ ևանքով (ա նկախ ա յն բա նից, թե վերը նշված
ա ղտ ոտումը/ազդեցությունը ինչպես է ա ռա ջացել (ա յդ թվում՝
պ ա տերազմական կա մ ահաբեկչական գործողությունների
ա րդյունքում ա ռա ջացած կա մ եթե դրա նք նպաստել են
ա ռա ջացմանը)
ուղղա կիորեն
կամ
ա նուղղակիորեն
ա ռա ջացած ա ռողջական վիճակի բուժում կա մ վերը նշվածի
հետ ևանք հանդիսացող ցա նկացած ապահովագրական
պ ա տ ա հա ր։

Chemical contamination and exposure
Treatment of any m edical condition, or for any claim arising directly
or indirectly from chemical or biological contamination, exposure to
as bestos or from contamination by radioactivity from any nuclear
m aterial whatsoever, however caused, including those caused by or
contributed to by an act of war or act of terrorism.

Հուզումներ/ ահաբեկչական գործողություն
Պա տ երազմի,
ներխ ուժման,
ա րտաքին
թշնամու
գործողության,
թշնա մության
(ա նկախ
պ ատերազմի
հա յտարարված լինելուց), ք ա ղաքացիական պատերազմի,
ա պ ստամբության,
հեղափոխության,
ք աղաքացիական
իրա րանցման, զինված կա մ զա վթող ուժերի կամ ցանկացած
ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով առաջացած
պ ա տահարները՝ բա ցառությամբ ա յն դեպ քերի, երբ
վնա սվածքը/հիվանդությունը ստ ացվել/ձեռք է բերվել անմեղ
դիտ որդի մոտ և ոչ միջուկային, ք իմիական կամ
կենսաբանական զենքի ազդեցության կա մ ա ղտոտման
հետ ևա նք ով։

Conflict/acts of terrorism
Claims resulting from war, invasion, act of foreign enemy, hostilities
(whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution,
ins urrection, riot, civil commotion, m ilitary or us urped power or any
act of terrorism, except where s uch injury/illness is s ustained as an
innocent bystander and where there was no exposure to nuclear,
chem ical or biological weapons or contam ination.

Գլխուղեղային համախտանիշ
Գլխուղեղային
համախտանիշի,
ծերունական
թուլա մտության կա մ գլխ ուղեղային խ ա նգարման բուժման
կա մ հա տ ուկ պ ա յմաններում պ ա հպանման դիմաց որևէ
ծա խ սեր։

Cerebral syndrome
Any charges for m edical attention or confinement in cases of
cerebral syndrome, s enility or cerebral im pairm ent.

Բնածին արատներ
Բնա ծին խ ա նգարումներ, որոնք ա րտահայտվել են Մուտքի
ամսաթվից ա ռա ջ, և որոնց գծով Դուք նա խկինում դիմել եք
բուժում կա մ խ որհրդա տ վություն ստ ա նա լու հա մա ր։

Congenital conditions
Congenital disorders that manifested themselves prior to the date
of entry and you have previous ly s ought treatment or advice.

Any s kin cancer (including cutaneous lymphoma) other than
m alignant m elanoma that has been his tologically clas sified as
having caused invasion beyond the epidermis (outer layer of s kin)
unless the skin cancer has been confirmed as m alignant and has
s pread to the ly m ph nodes or dis tant organs .

Անուղղակի վնասներ
Որևէ տ եսակի ա նուղղակի վնա ս, ա յդ թվում՝ եկամտի,
շա հույթի կա մ հնա րավորությունների կորուստ՝ առանց
սա հմա նա փ ա կմա ն։

Consequential loss
Cons equential loss of any kind including without limitation loss of
incom e, los s of opportunity and los s of profit.

Կոսմետիկ բուժում

Cosmetic treatment
Treatment cos ts relating to cosmetic or aesthetic treatment or any
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Կոսմետիկ կամ էսթետիկ բուժման ծա խսերը, կամ ցանկացած
բուժման ծա խ սերը, որն իրականացվել է ցանկացած
ա ռողջական
վիճա կի,
վնա սվածքի
կամ
նախկին
վիրահատության ա րդյունքում ա ռաջացած արտաքին տեսքի
վերա կանգնման համար, բա ցառությամբ Ծառայությունների
ցանկում հա տ ուկ նշվա ծ դեպ ք երի։

treatment which is carried out to res tore your appearance as a
res ult of any medical condition, injury or previous surgery except as
is particularly s pecified in the benefit schedule.

Ապաքինում
Խնա մքի տ րա մադրում, որն ա նհրաժեշտ է միա յն կամ
հիմնականում ա պ աքինման, հսկման, ցավի կա ռավարման
կա մ ցանկացած այլ նպատակով, բացառությամբ այն դեպքերի,
երբ խ նամքը պահանջվում է Ծառայությունների ցանկում
նշվա ծ հա մապատասխան բուժման հա մար, կա մ ա յնպիսի
ծա ռա յությունների ստացման հա մար, որոնք սովորաբար չեն
պ ա հանջում հա տ ուկ պ ա տրաստված բժիշկ-մասնագետներ
նմա ն ա ջա կցությա ն տ րա մա դրմա ն հա մա ր։

Convalescence
Provis ion of care when it is us ed s olely or prim arily for
convalescence, s upervision, pain management or any other purpose
other than for receiving eligible treatment as specified in the benefit
schedule or for the purpose of receiving s ervices which would not
norm ally require trained m edical profes sionals to provide such
as s is tance.

Քրեական բնույթի գործողություններ
Կա նխամտածված,
խ ա րդախության
հա տկանիշներ
պ ա րունակող, ա պ օրինի, ք րեա կան բնույթ ունեցող, ինչպես
նա և հեղինակությանը սպառնացող գործողություններ
ապահովագրված անձի կողմից։

Criminal acts
Intentional, fraudulent, illegal, criminal acts by the insured person,
including res is ting authority .

Կենսաակտիվ սննդային հավելումներ
Կենսաակտիվ սննդային հավելումներ և նյութեր՝ ներառելով,
սա կայն չսահմանափակվելով հետ ևյալով․ վիտ ամիններ,
միներալներ, սպ իտակուցային հա վելումներ, մանկական
սնունդ և օրգա նիկ նյութեր՝ ա նկախ բուժող բժշկի/բժիշկմասնագետի կողմից նշանակված լինելու և/կա մ թերապևտիկ
ա զդեցություն ունեցող հա մա րվելու հա նգա մա նք ից։

Dietary supplements
Dietary s upplements and s ubstances including but not lim ited to
vitam ins, m inerals, protein s upplements, infant foods and organic
s ubstances regardless as to whether pres cribed by a medical
practitioner/ specialist and/or are acknowledged as having
therapeutic effects .

Համաճարակներ
Միջա զգա յնորեն կա մ տ եղային մա սշտաբով որպես
հա մաճարակ կա մ պ ա նդեմիա դա սակարգված երևույթներին
վերա բերող ա ռողջա պ ա հա կա ն ծա ռա յություններ։

Epidemics
Healthcare services relating to internationally and locally recognised
epidem ics , or pandem ics .

Փորձարարական բուժում
Մեր կողմից ընդհա նուր բշժկա կան պ րակտիկայի համաձայն
փ որձարարական կամ չհիմնավորված հա մա րվող կամ
չա րտոնագրված բժշկի կա մ ա նմիջական ընտանիքի ա նդամի
կողմից տ րա մադրված բուժման, ծա ռայությունների կամ
դեղորայքային թերա պ իա յի գծով ցա նկա ցա ծ ծա խ ս։

Experimental treatment
Any cos ts in connection with treatment, s ervices or drug therapy
that is deemed by us to be experimental or unproven based on
generally accepted m edical practice or provided by an unlicensed
phy s ician or any im m ediate fam ily m em ber.

Գենետիկական թեստավորում
Գենետ իկական թեստեր, եթե ա յլ բա ն նա խատեսված չէ ձեր
Ծառայությունների ցանկով։

Genetic testing
Genetic tests, unless otherwis e s tated in your benefit schedule.

Վտանգավոր գործունեություն
Հետ ևյալ (սակայն դրանցով չսահմանափակված) պ րոֆեսիոնալ
սպ որտային կամ ցա նկացած վտ ա նգավոր սպորտի կամ
գործունեությանը մա սնակցելու հետ ևանքով առաջացած
պ ա տահարները․ ք ա յթ-սերֆինգ, լեռնային հեծանվասպորտ,
ա լպ ինիզմ,
ժա յռամագլցում,
լեռնագնացություն,
ա ռա գաստային սպորտ տ եղային ջրային տարածքներից դուրս,
մոտ ոսպորտ, օդա յին սպ որտ և գործունեություն, ցա տկում
բա րձրությունից, ջրա սուզակություն (ա վելի ք ա ն 30 մետր
խ որությամբ
կա մ
Ջրա սուզակության
Ասոցիացիայի
Մա րզիչների (PADI) գործող վկա յականի բացակայության
դեպ ք ում), կենդանիների մասնակցությամբ ցանկացած սպորտ,
ա րա գության հետ կապված մրցույթներ, դա հուկային սպորտ
դա հուկային ուղուց դուրս (բա ցառությամբ թույլատրված և
ընդունված
տ ա րածքի)
և
ցանկացած
մրցա վա զք ,բա ցա ռությա մբ հետ իոտ ն ա րշա վի։

Hazardous activities
Claims arising as a res ult of participation in professional sporting
activities or any hazardous s port or activity including, but not limited
to: Kite-s urfing, m ountain biking, rock or cliff climbing,
m ountaineering, y achting outside territorial waters, m otor s ports,
aerial activities and s ports, bungee jumping, s cuba diving (to a depth
greater than 30 m etres or where a current PADI certificate is not
held), any sport involving animals, s peed competition, s kiing off piste
(unless in a recognised and authorised area) and racing of any form
other than on foot.

ՄԻԱՎ/ ՁԻԱՀ

HIV/ AIDS
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Մեր կողմից հատուցման ենթակա չեն ՁԻԱՀ-ի (ձեռքբերովի
իմունա յին ա նբավարարության համախտանիշ), ՄԻԱՎ-ի
(մա րդու իմունային ա նբավարարության վիրուս) կա մ դրանցից
բխ ող ցա նկացած վիճակի (ա յդ թվում՝ Կա պ ոշիի սարկոմա)
հետ ևանքով պահանջվող բժշկական պրոցեդուրաները կամ
ՁԻԱՀ-ի/ՄԻԱՎ-ի գծով որևէ բուժում։

We do not provide cover for m edical procedures needed as a result
of AIDS (acquired immune deficiency syndrome), HIV (human
im m unodeficiency virus ) or any condition arising from them
(including Kapos i ’ s s arcom a), or any treatment for AIDS or HIV.

Բուժում կամ խնամք տան պայմաններում
Խնա մքի ծա ռայություններ, տ ան պայմաններում բուժման կամ
խ նա մքի ծա ռա յություններ, որոնք տ րա մադրվում են
վերականգնողական կենտրոնի կա մ հա ստատության,
հոսփ իսների կա մ ծերա նոցների կողմից։

Home healthcare / confinement services
Confinement s ervices, home healthcare or s ervices provided in a
convalescence centre or institution, hospice or elderly care home.

Բժշկական սարքավորում/ բժշկական սխալ
Բժշկա կան սխալի կամ բժշկական/վիրահատական ցանկացած
սա րքավորման կա մ սա րքի ա նսարքության հետևանքով
ուղղա կիորեն
կամ
ա նուղղակիորեն
առաջացած
պ ա տ ա հա րներ։

Medical equipment/medical error
Claims directly or indirectly arising from medical error or the failure
of any m edical/s urgical equipm ent or device of any kind.

Ոչ բժշկական հաստատություններ
Ջրա բուժարաններում, բնա կան եղանակներով բուժում
իրա կանացնող
բուժհաստատություններում
կամ
բուժհաստատություն
չհա նդիսացող
ցանկացած
հա ստատության կողմից տ րա մադրվող բուժում կամ
ծա ռա յություններ։

Non-clinical facilities
Treatment or s ervices received in health hydros, nature cure clinics
or any es tablis hm ent that is not a hospital.

Խորհրդին չհետևելը
Բուժմանը կա մ բժշկա կան խ որհրդին չհետևելու, բուժման
կա մ բժշկա կան խ որհրդատվության հա մար չդիմելու,
բժշկա կան խ որհրդատվության կամ բուժմա ն համար դիմելն
ա ռա նց պ ա տճառի հետաձգելու կա մ խ որհրդատվությունը
ա րհամարհելու հետ ևանքով ա ռա ջացած բա րդություններից
բխ ող կա մ դրա նց հետ կա պ ված բուժում։ Ցանկացած
պ ա տահար, որն ա ռա ջացել է ապահովագրված անձի 28
շա բաթից ա վել ժա մկետով հղիության ժա մա նակ օդային
ճա նա պ ա րհորդությա ն ա րդյունք ում։
Ապահովագրված անձի մշտ ական բնակության երկրի
կա ռավարության կամ դեսպանատան կողմից ա յլ երկիր կամ
որոշա կի տարածաշրջան ցա նկացած դեպ քում չուղևորվելու
խ որհուրդին հա կառակ այդ երկիր ա յցելելու հետ կապված և
ա յդտ եղ կրա ծ ծա խ սերի հա տ ուցում։

Not following advice
Treatment aris ing from or related to your failure to s eek or follow
m edical advice or treatment, your unreasonable delay in seeking
or following such medical advice or treatment or for com plications
aris ing from ignoring s uch advice. Any claim arising as a res ult of
air travel when the insured person is m ore than 28 weeks pregnant.
Cos ts incurred where the insured person has travelled to a country
or s pecific area which their Government or Em bassy (in their
country of residence) have advis ed against travelling to under any
circum s tances .

Օրգանների փոխպատվաստում
Հետ ևյալ դեպքերի արդյունքում ա ռաջացած կամ դրանց գծով
բուժման ծա խ սեր/բուժում. մեխանիկական կամ կենդանական
օրգա նների փ ոխպատվաստման, Ձեր մա րմնի որևէ օրգանի
հեռա ցման՝ ա յլ մա րդու փ ոխպատվաստելու նպատակով,
դոնոր
օրգա նի
գնման
գծով
ծախսեր,
օրգանի
փ ոխպատվաստման հետևանքով ա ռաջացած հիվանդության
բուժում՝ բա ցառությամբ այն դեպ ք երի, երբ նշված
հիվա նդության բուժումը հա տուցվում է Ապահովագրության
պայմանագրի հա մա ձայն, երբ փ ոխպատվաստումն ա րվել է
լյա րդի ալկոհոլային հիվա նդության հետ ևանքով, որպես
ինքնափոխպատվաստում, երբ ապահովագրված անձը դոնոր
է հա նդիսանում երրորդ կողմի հա մար կա մ երբ
փ ոխպատվաստումը հնա րավոր է միա յն դոնոր օրգանների
գնմա ն միջոցով։
Ցա նկացած բա րդություն, որն ա ռաջացել է օրգանի
փ ոխպատվաստման հետևանքով՝ բա ցառությամբ այն
դեպ ք երի, երբ բարդությունն ա ռաջացել է փոխպատվաստման
օրգա նի նախապես հաստատված ստացիոնար, ցերեկային
ստացիոնար
կա մ հետվիրահատական
ա մբուլատոր
բուժմա ն ընթա ցք ում։

Organ transplantation
Treatment cos ts for, or as a res ult of trans plants involving
m echanical or animal organs, the removal of an organ from you for
purposes of transplantation into another person, the purchase of a
donor organ, treatment for any disease which has been caused by
an organ transplant s ave where the disease in question is covered
under the policy, where the transplant is a result of alcoholic liver
dis ease, conducted as a s elf-transplant, where the insured person
is a donor for a third party or where the transplant is made possible
through purchas e of donor organs .
Any com plication which been caused by an organ transplant save
where the com plication appears during previously approved inpatient, day-patient or pos t operative out-patient treatment of the
organ trans plant

Կայուն վեգետատիվ վիճակ

Persistent vegetative state
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Մենք չենք վճա րի բուժհաստատությունում ա վելի քան 90 օր
ա նընդմեջ գտ նվելով կայուն նյարդային խանգարման
հետ ևանքով բուժման հա մար, կա մ եթե Դուք գտ նվում եք
կայուն վեգետատիվ վիճակում։

We will not pay for treatment while staying in hospital for m ore than
90 continuous days for perm anent neurological damage or if you
are in a persistent vegetative state.

Հոսպիտալացմանը նախորդող ծախսեր
Մեր կողմից հատուցման ենթակա չէ հոսպիտալացումից առաջ
կա տարված որևէ ծա խ ս, ք ա նի դեռ դա հա մաձայնեցված չէ
Մեզ հետ և հա մապատասխանաբար նշվա ծ չէ սույն
Պայմանների Ծառայությունների ցանկում։

Pre- hospitalisation expenses
We do not provide cover for any expenses incurred before
hos pitalisation for the treatment unless agreed by us and s pecified
in the Schedule of Benefits of thes e Conditions.

Դեղատոմսեր
Մեր կողմից հա տուցման ենթակա չեն 90 օր ժա մկետը
գերա զանցող սպ առման համար նշանակվող դեղատոմսերը՝
Ձեր մշտական բնակության երկրում դեղորայքային
բուժումը շա րունա կելու կա պ ա կցությա մբ։

Prescriptions
We will not provide cover for prescriptions that exceed consumption
for longer than 90 day s in relation to follow -up medication in your
Country of Residence.

Պլանային հետազոտություններ/ կանխարգելիչ խնամք
Պլա նային բժշկական հետազոտություններ, ա ռանց որևէ
նա խանշանների
առողջական
վիճակի
ա ռկայությունը
ստ ուգելուն
ուղղվա ծ
բժշկա կան
սկրինինգ
հետ ազոտություններ կամ թեստ եր, ք ա նի դեռ այս
ծառայությունները նշվա ծ չեն Ձեր Ծառայությունների
ցանկում և Ձեր Ապահովագրության պայմանագրում։

Routine examinations/preventative care
Routine medical examinations, health s creening examinations or
tes ts to rule out the existence of a m edical condition for which you
do not have any symptoms, unless these benefits are s pecified in
your benefit schedule and on your Policy.

Երկրորդ կարծիք
Միևնույն ա ռողջական վիճակի վերաբերյալ ա յլ բուժող
բժշկից/բժիշկ-մասնագետից երկրորդ կա մ հերթական
կա րծիքի ստացման գծով ծախսեր, բա ցառությամբ դեպքերի,
երբ դա նա խապես հա ստատված և կա զմակերպված է մեր
կողմից։

Second opinions
The cos ts of any s econd or s ubsequent m edical opinions from a
medical practitioner or specialist for the s ame medical condition
unles s pre-authoris ed and organis ed by us.

Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ
Սեռա կան ճանապարհով փ ոխանցվող հիվա նդությունների
բուժում։

Sexually transmitted diseases
Treatment for s exually trans m itted dis eas es .

Ինքնասպանություն/ինքն իրեն վնասի
պատճառում/անփույթ կամ անպատասխանատու վարք
Բուժման ծա խ սերը, որոնք հետևանք են ինք նասպանության,
ինքնասպանության փ որձի, դիտավորությամբ ինքն իրեն վնաս
պ ա տճառելու, ա նփույթ կա մ ա նպատասխանատու վարքի
և/կա մ ա նհիմն վտանգի ենթարկվելու՝ բա ցառությամբ
մա րդկա նց կյա նք ը փ րկելու փ որձի։

Suicide/self-inflicted injury/negligent or reckless behavior
Cos t of treatment from any s uicide, attempted s uicide, deliberate
s elf-inflicted injury, negligent or reckless behaviour and/or needless
s elf-expos ure to peril, except in an attem pt to s ave hum an life.

Հեռախոսային զանգեր
Հեռա խոսազանգերի ծախսերը։

Telephone calls
Cos t of phone calls .

Ճանապարհորդության ծախսեր
Ապահովագրված անձի կա մ Ապահովագրված անձի
ա նունից ցա նկացած երրորդ ա նձի կողմից կատարված
ճա նապարհորդության և
կա ցության՝
մեր
կողմից
չկա զմակերպված կամ նախապես չհաստ ա տ վա ծ ծա խ սերը։

Travel expenses
Expenses for travel and accommodation arrangements m ade by the
insured person or any third party on the insured person ’s behalf
not organis ed or pre-authoris ed by us .

Չարտոնագրված/ անհայտ բուժում
Անհա յտ բուժող բժշկի կա մ բժիշկ-մասնագետի կամ
բժշկա կան հա ստատության կողմից կամ ցուցումով բուժում,
որը հա ստատված չէ որպ ես տ վյալ հիվանդության բուժման
ոլորտում մա սնագիտական գիտ ելիքներ կամ փ որձ ունեցող
ա նձ կա մ հա ստատություն ա յն երկրի համապատասխան
մա րմինների կողմից, որտ եղ տ եղի է ունենում ա ռողջական
վիճա կի կա մ վնա սվա ծք ի բուժումը։

Unlicensed/unrecognised treatment
Treatment provided or under the direction of a medical
practitioner, specialist or m edical facility that is not recognised by
the relevant authorities in the country where the treatment takes
place as having s pecialised knowledge, or expertise in, the
treatment of m edical condition or injury being treated.

4. ՄԱՍ 2.

4. SECTION 2.
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Բուժման և բուժմա ն հետ կապված բոլոր համապատասխան
ծա խ սերը պ ետք է նա խապես համաձայնեցված լինեն մեզ հետ
և կա զմակերպված լինեն մեր կողմից։ Այդ պ ա տճառով մենք
շա տ դեպ ք երում կա րող ենք կա տարել ուղղակի վճարում,
որպ եսզի Դուք ստ իպված չլինեք վճարել, ա յնուհետև դիմել՝
ծա խ սած գումա րը հետ ստանալու հա մա ր։ Այնուա մենայնիվ,
որոշ դեպ ք երում հնա րավոր է՝ պ ա հանջվի, որպ եսզի Դուք
ուղղա կիորեն վճարեք, որից հետ ո դիմեք ՝ փ ոխհատուցում
ստ ա նա լու հա մա ր:
Օրինա կ՝ սա կա րող է վերա բերել դեղատոմսով նշանակված
դեղորայքի կամ վիրակապային նյութերի ծա խսերին կամ այն
դեպ ք երին, երբ պ ա հանջվում է շա րունակական ցերակային
ստացիոնար/ամբուլատոր բուժում՝ որպ ես ձեր կողմից
Ապահովագրության
պայմանագրով
սահմանված
ստացիոնար բուժման ստ ա ցմա ն շա րունա կություն։
Հա ճախորդների սպ ա սարկման մեր միջա զգային թիմը
սերտ որեն կաշխատի ձեզ հետ, որպեսզի Դուք պատկերացնեք՝
երբ են ծախսերը որպես կանխավճար կատարվելու ձեր կողմից
և որ դեպ ք երում են դրա նք կա տ ա րվելու մեր կողմից։
Եթե Դուք ստ անում եք բուժում, որը չի համապատասխանում
Ձեր Ապահովագրության պայմանագրին, ա պ ա Դուք եք
կրում
ա յդ
բուժմա ն
ծա խ սերը
հոգալու
պ ա տ ա սխ ա նա տ վությունը։

All eligible treatment and related costs must be pre-agreed and
organis ed by us .
Because of this, we are able to provide direct billing in most cases,
m eaning you do not have to pay and claim back the cost. However,
there m ay be s ome instances where you are required to pay directly
and then s eek reim burs em ent.

Կարևոր տեղեկատվություն
Նախապես համաձայնեցված բուժումը չի երաշխավորում,
որ բոլոր կատարված ծախսերը կհատուցվեն։ Եթե Դուք
կատարել եք կանխավճար Ձեր բուժման մի մասի դիմաց և
ակնկալում եք փոխհատուցում մեր կողմից, ապա մենք
իրավունք
ենք
վերապահում
ուսումնասիրելու
յուրաքանչյուր պատահարը, և հատուցումը
կորոշվի
Ապահովագրության
պայմանագրի
պայմանների,
դրույթների և բացառությունների համաձայն։ Բոլոր այլ
ծախսերը, որոնք Ապահովագրության պայմանագրով
ենթակա չեն
հատուցման, պետք
է
կատարվեն
ուղղակիորեն, և մենք որևէ պատասխանատվություն չենք
կրում այդ ծախսերի կապակցությամբ։

Important information
Pre-agreed treatment does not guarantee that all costs and
expenses that are incurred will be covered. If you pre-pay for
part of your treatment and seek reimbursement from us, we
reserve the right to review each claim incurred and coverage will
be determined according to the terms, conditions and exclusions
of the policy. All other costs and expenses that are not covered
under the policy must be settled directly and we shall have no
liability in this regard.

Ծառայություններից առավելագույնս օգտվելու ուղեցույց․

Step-by-step guide to making the most of your benefits

Դուք ստ ա նում եք Ապահովագրության պայմանագրով
հա տ ուցման
ենթա կա
կրիտ իկական
հիվանդության
ա խ տ որոշում

You receive diagnosis of a critical illness covered under the policy

Դուք կա պ եք հա ստատում մեր զա նգերի կենտրոնի
(կոնտակտային տվյալներն ա ռկա են Ապահովագրության
պայմանագրում)

You contact our call centre (contact details in the policy)

Մենք հա ստատում ենք Ձեր իրավունակությունը՝ կապված
նշվա ծ ծա ծկույթի հետ

We confirm your eligibility for cover

Մենք հա մաձայնեցնում ենք ժա մ, որպ եսզի մեր գործընկեր
Ըդվա նս Մեդիք ա լ-ը զա նգահարի Ձեզ փ որձագիտական
բժշկա կան կա րծիքի ուսումնասիրության համար, ա յնուհետև
Ըդվա նս Մեդիք ա լ-ը կհա վաքագրի բոլոր անհրաժեշտ
բժշկա կան գրա ռումները և կուղա րկի դրանք ա շխարհի
ա ռա ջնա կա րգ փ որձա գետ ին՝ զննմա ն հա մա ր։

We agree a time for our partner, Advance Medical, to call you for
an expert medical opinion case review, and then Advance Medical
will collect all necessary m edical notes and send them to a world
leading expert for review

Ձեր գծով փ որձագետի պատասխանը պ ատրաստ կլինի 10
ա շխ ատանքային օրվա ընթացքում և Ըդվա նս Մեդիքալ-ի
դեպ ք ի կա ռա վարիչը Ձեզ հետ կք ննարկի ա ռաջարկվող
ցուցումները

Your expert report will be returned within 10 working days and
Advance Medical Case Manager will discuss the recommendations
with you

Անյուհետ և Դուք պ ետք է Ըդվա նս Մեդիք ա լ-ի պատասխանն
ստ ա նալուց հետ ո 3 ա մսվա ընթա ցքում կա պվեք մեզ հետ և

You will then contact us within 3 m onths with your Advance Medical
report and gain pre-agreement for the plan benefits. You will

For exam ple this m ight include prescribed drugs and dressings or
ongoing day-patient/out-patient treatment required as a
continuation of the in-patient care you receive under the policy.

Our international customer s ervice team will work closely with you
s o you understand when the expenses need to be pre -paid by you
and when expens es will be paid directly by us .
If you receive treatment that is not eligible under your policy you
are liable for the cos ts incurred.
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ստ ա նաք նախնական հա մաձայնություն Ծառայությունների
գծով։ Ձեզ կտ րամադրվի Ձեր հիվա նդության գծով
ա ռա ջարկված
բուժումն
իրականացնող
բուժհաստատությունների ցա նկ

receive options for hospitals where the treatment you have been
recom m ended is provided

Դուք ընտ րում եք բուժհաստատություն

You choos e the hospital

Մենք հա ստատում ենք ա մբողջ ուղևորության և կա ցության
կա զմակերպումը՝
սկսած
Ձեր
տ նից/տեղական
բուժհաստատությունից մինչև բուժումն իրականացնող
բուժհաստատությունը, և հետ ա դա րձը

We provide confirmation of all travel & accommodation
arrangements from your home/local hospital to the treating hospital
and return.

Մենք կա պ ենք հաստատում բուժհաստատության հետ՝ Ձեր
ընդունելությունը
կա զմակերպելու
նպ ատակով,
և
տ րա մադրում ենք «Վճա րման երա շխավորագիր», որպեսզի
դուք ա զա տվեք հա մապատասխան ծա խ սերը կատարելու
պ ա րտ ա վորությունից

We contact the hospital to arrange your adm ission and s end a
‘ Guarantee of pay ment ’ (GOP) s o that you will have no eligible
treatment bills to pay

Դուք ժա մա նում եք ընտ րված բուժհաստատություն և
ստ ա նում եք բուժում

You arrive at the elected hospital and undergo treatment

Դուք կա մ Ձեր ուղեկցողը կարող է մեզ հետ շուրջօրյա կապ
հա ստատել ձեր բուժման ընթա ցքում ցա նկացած պահի՝
թա րգմանության կամ բժշկական հարցերով ցանկացած
ա ջա կցությա ն ա նհրա ժեշտ ությա ն դեպ ք ում

You or your com panion can contact us (24/7) at any point during
your treatment if you require any s upport with translation or have
any m edical ques tions

Դուք վերա դառնում եք Ձեր երկիր նախապես կազմակերպված
տ րա նսպորտային միջոցով և ա յցելում եք Ձեր բուժող
բժշկին/բժիշկ-մասնագետին, որտ եղ տ եղի է ունենա լու Ձեր
հետ վիրահատական բուժումը, ինչը հա տուցվելու է
փ ոխ հատուցման սկզբունքով՝ Ձեր բուժհաստատության
կողմից տ րա մա դրվա ծ բժշկա կա ն ծրա գրի հա մա ձա յն

You return hom e on the pre-arranged transport and return to your
medical practitioner/specialist where y our pos toperative
treatment will be covered on reimbursement basis in accordance
with m edical plan from your Hospital

Բուժհաստատությունը ներկա յացնում է մեզ հա շիվ Ձեր
բուժման հա մա ր, և մենք կա տարում ենք վճա րումը
Բուժհաստատությանը:

The hospital s ends us the invoice for your treatment and we will
pay the Hospital

5. ԻՆՉՊԵ՞Ս ՍՏԱՆԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

5. HOW TO OBTAIN INFORMATION

Ձեզ բուժման ստ ա ցման ա նհրաժեշտության մասին
տ եղեկանալուն պ ես և Ապ ա հովագրողին Ապահովագրության
պայմանագրում նշվա ծ
հեռախոսամարով ա յդ մասին
տ եղեկացնելուց հետ ո, Ապահովագրության պայմանագրի
ներքո
տ րամադրվող
ծա ռայությունների
վերաբերյալ
տ եղեկատվություն ստ անալու հա մա ր և/կամ
բուժման
կա պակցությամբ հարցերի առաջացման դեպ ք ում և/կամ
հա յտային դիմում ներկայացնելու համար կապ հաստատեք մեզ
հետ ՝ զնա գա հա րելով
+7 (495) 640 18 08 հեռա խոսահամարով կա մ ուղարկեք
նա մա կ հետ ևյա լ էլ․ հա սցեին՝
generali@ap-companies.ru

After you find out about the need for treatment and inform the
Ins urer thereof via the contact number provided by the policy, to get
inform ation on the s ervices provided under the policy and/or in case
you have ques tions regarding treatment and/or to s ubmit a
reim bursement please call +7 (495) 640 18 08 or s end an email to
the following e-m ail addres s : generali@ap-com panies .ru

6. ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ
Խնդրում ենք ա մբողջությամբ լրա ցնել հա յտային դիմումի
հա մապատասխան բա ժինը։ Բա ժիններից որևէ մեկի թերի
լրա ցնելը կարող է Ձեր հա յտի ընդունման հետաձգման
պ ա տ ճա ռ հա նդիսա նա լ։
Ապ ա հովեք Ձեր հա յտի բժշկական մասի լրացումը Ձեր բուժող
բժշկի/բժիշկ-մասնագետի
կողմից
(կա մ
պահանջեք
բժշկա կան եզրա կացություն) և կցեք ա յն փ ոխհատուցման
հա մա ր ներկա յա ցվող ա յլ փ ա ստ ա թղթերին։

6. REIMBURSEMENT
Pleas e fill in the relevant s ection of the claim form completely.
Failure to complete all sections of the form could result in a delay to
your claim .
Alway s get the m edical s ection of the claim form completed by your
treating medical practitioner/specialist (or get a m edical report)
and attach it with other reim burs em ent docum ents .
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ա ռողջությա ն ա պ ա հովա գրությա ն պ ա յմա ններ

Հետ ևյալ փաստաթղթերի պատճենները պետք է կցվեն Ձեր
հա յտային դիմումին.
1)
Ապ ա հովագրված
ա նձի
անձը
հաստատող
փ ա ստ ա թուղթ,
2)
Ապ ա հովագրված ա նձի բժշկական պատմությունից
քա ղվածքի պատճեն (ստացիոնար կամ ա մբուլատոր բուժման
վերա բերյալ)՝ բուժող բժիշկի կամ բուժհաստատության կնիքով
հա ստ ա տ վա ծ,
3)
Բժիշկների այցելությունների վերաբերյալ բժշկական
տ եղեկանքների պ ա տճեններ, դեղա տոմսերի պ ատճեններ,
ճա ռագայթաբանի եզրա կացությունների և ա յլ բժշկական
ծա ռա յությունների ստացումը հաստատող փ աստաթղթերի
պ ա տ ճեններ,
4)
Վճա րման չեկերի և ստ ա ցականների բնօրինակները
(հա շիվ-ապրանքագրեր, վճարման օրդերներ, բա նկային
վճա րման բլա նկեր և ա յլն), որտ եղ նշվա ծ են յուրա քանչյուր
դեղորայքի,
պ րոցեդուրայի
ա նվա նումը,
բժիշկների
խ որհրդատվության գծով տ եղեկատվություն, դրանց քանակը
և ա րժեք ը,
5)
Դուրս
գրմա ն
ա մփոփագիր
(բուժհաստատությունում ստ ա ցիոնար բուժում ստանալու
պ ա րա գա յում)։
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Copies of the following documents should be attached to your form:
1) Identity Document of the Ins ured;
2) a copy of the extract from the Insured's medical history (outpatient
or inpatient treatment), certified by the personal s eal of the doctor
and m edical ins titution;
3) copies of m edical reports of attending physicians, prescriptions,
radiologist's conclusions and other documents confirming the
receipt of m edical s ervices ;

4) originals of fis cal checks and receipts (invoices, payment
receipts, bank payment s lips, etc.) indicating the name of each
medication, procedures, doctors' consultations, their quantity and
cos t.
5) dis charge s um m ary (in cas e of hospital adm is s ion).

Հա յտային դիմումը ներկայացնելուց ա ռաջ, խ նդրում ենք
պ ա հպանել հայտին կցված փաստաթղթերի պատճենները,
ա յդ թվում՝ Ձեր կողմից տ րամադրված բոլոր փաստաթղթերի
բնօրինակները, քանի որ մենք կա րող ենք պահանջել
ներկայացնել դրանք:

Before s ubmitting a claim, please keep a copy of your claim
documents for future reference, including all original documents as
we m ay request these.

Երբեմն հնա րավոր չէ գնա հատել Ձեր իրա վունակությունը
նշվա ծ պ ատահարի գծով՝ հիմնվելով միայն հայտային դիմումի
վրա , ա յդ իսկ պ ա տճառով որոշ դեպ քերում մենք կա րող ենք
պ ա հանջել ներկայացնելու հա վելյալ տեղեկատվություն: Սա
միա յն ներառում է ողջա միտ տեղեկատվություն, որը կարևոր է
Ձեր հա յտ ի գնա հա տ մա ն հա մա ր։

It m ay not always be possible to as sess the eligibility of your claim
from the claim form alone, therefore we m ay s ometimes ask you for
additional information. This will only ever be reasonable information
that we need to as s es s your claim .

Ձեր հա յտային դիմումը պետք է լինի ամբողջությամբ և ճշգրիտ
լրա ցված և ստ որագրված։ Մենք Ձեր հա յտ ին ընթա ցք չենք
տ ա , եթե ա յն ա մբողջությամբ լրացված և Ձեր բժշկի կողմից
ստ որա գրվա ծ չլինի։

Your claim form must be fully and accurately completed and
s igned. We will not s ettle your claim if it has not been fully
com pleted and s igned by your Medical doctor.

Մենք չենք կա րգավորի Ձեր հա յտը մինչև ստ անանք Ձեր
ստ ա ցած բուժման գծով բնօրինակ հաշիվ-ապ րա նք ա գրերը։

We will not s ettle your claim unless we have the original invoices
for the treatment you have received.

Մենք չենք վճարի ա յն հայտերի գծով, որոնք ստացվել են մեր
կողմից բուժման ստ ա ցման ա մսաթվից ա վելի ք ա ն 6 ամիս
հետ ո, բացառությամբ ա յն դեպ քի, երբ եղել են հիմնավոր
պ ա տճառներ հայտը 6 ա մսվա ընթացքում չներկայացնելու
հա մա ր։

We will not pay claims which are received by us m ore than six
m onths after the date of treatment, unless it as not reasonably
pos s ible for you to s ubm it the claim within s ix m onths .

Մենք չենք վճա րում բժիշկների կողմից՝ Ձեր հա յտի դիմումը
լրա ցնելու հա մա ր։

We do not pay doctor’ s fees for com pleting your claim form .

Մենք իրա վունք ունենք անկախ բժիշկ-մասնագետի կամ
բուժող բժշկի հետ հա նդիպում նշա նակել և վճա րել դրա
հա մար, Ձեզ բժշկա կան տ եսանկյունից հետազոտելու և/կամ
Ձեր գծով ցա նկացած կլինիկական թեստ ավորում անց
կա ցնելու և յուրա քանչյուր հա յտ ի բժշկական հարցերի
վերա բերյալ մեզ տ եղեկացնելու հա մա ր։ Եթե Դուք
հրա ժարվում եք ա նցնել ա նկախ բժշկական հետազոտություն
կա մ ցա նկացած կլինիկական թեստ մեր պ ահանջով, ա պա Ձեր
հա յտ ի գծով մենք վճա րում չենք կա տ ա րի։

We have the right to appoint and pay for an independent Medical
doctor or medical practitioner to m edically examine you and/or
perform clinical tests and advise us on the m edical issues relating
to any claim . If you do not agree to have an independent
exam ination or any clinical tests we request we will not pay your
claim .
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Ձեր գծով թույլատրելի աշխարհագրական տարածքից և
մեր ցանցից դուրս բուժման ստացում

Receiving treatment outside your geographical area and
outside of our network

Ապահովագրության պայմանագրի ներք ո տ րամադրվում է
ծա ծկույթ Ձեր կողմից ընտ րված ա շխարհագրական վայրում
(որը նշվա ծ է Ձեր Ապահովագրության պայմանագրում) և
միա յն մեզ հետ հա մագործակցող բուժհաստատությունների
շրջա նակում։ Աշխ ա րհագրական տարածքից դուրս բուժում
ստ ա նալու և/ կա մ նշվա ծ բուժհաստատությունների ցանկից
չօգտ վելու դեպ քում Ձեր ծա ծկույթը կդա րձնի չգործող և Ձեր
բուժման հետ կապված բոլոր ծախսերի հատուցման, ներառյալ
բուժման ա րժեքի հա տուցման վճա րումը կլինի Ձեր
պ ա րտավորությունը։ Բուժման ա մբողջ ընթացքը պ ետք է
նա խապես համաձայնեցվի մեզ հետ։ Եթե վստ ահ չեք՝ արդյոք
Ձեր
նա խընտրած
հիվանդանոցը
կա մ
այլ
բուժհա ստատությունը մեր ցա նցի մեջ է, խ նդրում ենք կապ
հա ստ ա տ ել մեզ հետ ։

The policy provides cover in your s elected geographical area,
(which can be found in your Policy) and in network hospitals only.
Treatment received outside the geographical area of cover and / or
failure to us e the network hospitals will invalidate your cover and
all cos ts associated with the treatment you receive, including the
cos t of treatment itself, will be your res ponsibility to pay. You must
pre-agree all treatment with us. If you are uns ure as to whether a
hospital or other m edical facility is in our network, please contact
us .

Էջ 20 / 20-ից

