
Հասցե՝ Երևան, Վարդանանց 16, 1/1  Հեռ.: (+374 11) 56 04 04 

www.armeniainsurance.am 

 

 

 

«ԱՊՊԱ ԿԱՍԿՈ» ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 
 
Ո՞վ կարող է ձեռք բերել պայմանագիր (Ապահովադիր): 

Ապահովադիր կարող է հանդիսանալ ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատեր հանդիսացող 

կամ իրավական այլ հիմքով ավտոտրանսպորտային միջոցի տիրապետման, տնօրինման, 

օգտագործման (շահագործման) իրավունք ունեցող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը: 

 

 

Ո՞վ կարող է հանդիսանալ լիզարված վարորդ 

Ծրագրով Լիազորված վարորդ կարող են հանդիսանալ Ապահովադրի կողմից լիազորված, 

վարորդական իրավունք ունեցող, Ապահովագրության կանոններով սահմանված պահանջներին 

համապատասխանող 23 տարին լրացած  անձինք: 

 

 

Ի՞նչն է ենթակա ապահովագրության (Ապահովագրության օբյեկտ): 

Ծրագրով Ապահովագրության օբյեկտ կարող են հանդիսանալէ 2000թ-ից բարձր արտադրության թեթև 

մարդատար մեքենաները, որոնց սեփականատերերի ԲՄ դասը 1-9 է: 

Ծրագրով չեն ապահովագրվում այն տրանսպորտային միջոցները, որոնք շահագործվում են որպես 

տաքսի (ներառյալ ինտերնետային հավելվածներով գործունեություն ծավալող մեքենաները) կամ 

հանրային տրանսպորտ: 

Տաքսի, հանրային տրանսպորտ, վարձակալություն օգտագործման նպատակով շահագործվող 

մեքենաների համար պայմանագրեր կնքելը բացառվում են։  

 

Ո՞ր պատահարների արդյունքում կրած վնասն է փոխհատուցվում (Ապահովագրական պատահարներ): 

Ապահովագրական պատահար է համարվում Ապահովագրության պայմանագրի գործողության  

ժամկետում տեղի ունեցած և Կանոնների համաձայն իրավասու պետական մարմինների  կողմից 

տրված փաստաթղթերով կամ Ապահովագրողի կողմից հաստատված ՏՄ-ի ֆիզիկական վնասվելը,  

որը հետևանք է ապահովագրված ՏՄ-ն այլ տրանսպորտային միջոցի հետ բախվելու: 

 

Ո՞ր տարածքում տեղի ունեցած պատահարի հասցրած վնասն է փոխահատվուցվում 

(Ապահովագրության տարածք): 

Հայաստանի Հանրապետություն և Արցախի Հանրապետություն  

Ապահովագրության ժամկետ 

 

 

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ 
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1 տարի։ Ապահովագրության պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքման օրվանից 5 օր հետո (այդ 

ժամկետում պետք է մեքենան լուսանկարվի, որից հետո նոր կհաստատվի), ընդ որում լուսանկարների 

բացակայությունը հիմք է Ապահովագրության պայմանագիրը չհաստատելու համար։ 

 

Ապահովագրական գումար, ապահովագրավճար 

Ապահովագրական գումար (ՀՀ 

դրամ) 
Ապահովագրավճար 

1 800 000 Տվյալ Տ/Մ-ի ԱՊՊԱ վճարի կրկնապատիկը (ԱՊՊԱ վճար * 2) 
 

 

Լրացուցիչ պայմաններ 

 

Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար-չի կիրառվում 

Ապահովագրավճարի վճարման կարգ և ժամկետ – Միանվագ կամ 11 վճարումով (առաջին վճարման 

ժամանակ գանձվում է 2 ամսվա վճար, մյուս ամիսներին՝ հավասարաչափ)։ 

Դադարեցման կարգ -  համաձայն կանոնների, տարաժամկետ վճարման դեպքում՝ հետ վերադարձվող 

գումարը պետք է հավասար լինի ապահովադրի կողմից դեռևս չվճարված ապահովագրավճարի 

գումարին, որը հաշվանցելով՝ տվյալ պայմանագրի գծով պարտավորություն չի առաջանա։  

Դադարեցման հիմք է հերթական վճարումը ժամկետից հետո 5 օր ուշացնելը, ընդ որում ապահովադիրը 
հերթական վճարման օրվանից 5 օր առաջ sms հաղորդագրությամբ ծանուցվելու է վճարման մասին, իսկ 
չվճարելու դեպքում նորից sms հաղորդագրությամբ՝ ծանուցվելու է դադարեցման մասին։ 
 

 

Ապահովադրի (վարոդի) գործողությունները պատահար  տեղի ունենալու դեպքում՝ 

o Չտեղաշարժել ավտոմեքենան, 

o Չլքել, չթողներ, չհեռանալ պատահարի վայրից, 

o Չընդունել որևէ պատասխանատվություն, 

o տեղի ունեցած պատահարից հետո անհապաղ՝ ոչ ուշ քան 40 րոպեի ընթացքում, 

Ապահովագրության պայմանագրում նշված հեռախոսահամարներով տեղեկացնել 

Ապահովագրողին: Բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ Ապահովադիրը կամ վարորդը 

պատահարի արդյունքում գտնվել է անգիտակից վիճակում։ Անհնարին դարձնող հանգամանքների 

վերացման դեպքում Ապահովադիրը կամ վարորդը պարտավոր է անհապաղ՝ ոչ ուշ քան 40 րոպեի 

ընթացքում, Ապահովագրության պայմանագրում նշված հեռախոսահամարներով տեղեկացնել 

Ապահովագրողին պատահարի մասին: 

o Ապահովագրողն ապահովագրական պատահարի մասին բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերն 

ստանալուն հաջորդող օրվանից հաշված առավելագույնը 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

միանվագ իրականացնում է ապահովագրական հատուցումը: 
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