ქონების დაზღვევის პირობები

პოლისი კომფორტი

ქონების დაზღვევა - პოლისი კომფორტი
საინფორმაციო ფურცელი
ქონების დაზღვევა - პოლისი კომფორტი
საინფორმაციო ფურცელი

მზღვეველი: სს“სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი“ (204426674), მის: თბილისი,
კოსტავას 67, ტელ +995 322 505 111.
დაზღვევის ხელშეკრულების სახე - ქონების დაზღვევა

აღნიშნული პროდუქტი მოიცავს ორ შეთავაზებას „პოლისი კომფორტი სტანდარტი“ და
„პოლისი კომფორტი პრემიუმი“ აღნიშნული შეთავაზებიდან მისთვის სასურველს
ხელშეკრულების გაფორმებისას ირჩევს დამზღვევი და შესაბამისად მიეთითება
პოლისში.
პოლისი კომფორტი სრანდარტი:
ბინის ფართი:
ყოველთვიური პრემია:
ანაზღაურების ლიმიტი:

≤ 120 კვ.მ.
10 ლარი

200 კვ.მ. ≤ >120 კვ.მ.
20 ლარი

300 კვ.მ. ≤ >200 კვ.მ.
30 ლარი

შიდა მოპირკეთებისთვის - 1 კვ.მ-ზე მაქსიმუმ 300 ლარი.
ავეჯსა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკაზე - მაქსიმუმ 15000 ლარი.

პოლისი კომფორტი პრემიუმი*
ბინის ფართი:
ყოველთვიური პრემია:
ანაზღაურების ლიმიტი:

≤ 120 კვ.მ.
20 ლარი

200 კვ.მ. ≤ >120 კვ.მ.
30 ლარი

300 კვ.მ. ≤ >200 კვ.მ.
40 ლარი

შიდა მოპირკეთებისთვის - 1 კვ.მ-ზე მაქსიმუმ 500 ლარი.
ავეჯსა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკაზე - მაქსიმუმ 20000 ლარი.

*იმ შემთხვევაში თუ, დამზღვევი იძულებულია დატოვოს დაზღვეული საცხოვრებელი
ფართი და საცხოვრებლად იქირაოს ბინა, რაც გამოწვეულია სადაზღვევო შემთხვევით,
მზღვეველი აანაზღაურებს 3 (სამი) თვის ბინის ქირას, მაგრამ არაუმეტეს 500 აშშ დოლარი
ერთ თვეში.
ფრანშიზა:
 შიდა მოპირკეთების დაზიანების შემთხვევაში – 5% ზარალიდან, მინიმუმ 100
ლარი თითოეულ და ყველა შემთხვევაზე;
 ავეჯისა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შემთხვევაში – 150 ლარი თითოეულ და
ყველა შემთხვევაზე;
 დამატებითი დაფარვა (მესამე მხარისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევა) - 100
ლარი.

ქონების დაზღვევა - პოლისი კომფორტი
საინფორმაციო ფურცელი
ქონების დაზღვევა - პოლისი კომფორტი
საინფორმაციო ფურცელი

სადაზღვევო დაფარვები და გამონაკლისები
ანაზღაურდება
მეზობელი

არ ანაზღაურდება

ფართიდან

დაზღვეული

შემოსული

ქონების

წყლით დაზღვევის ძალაში შესვლამდე დამდგარი ზარალი ან

დაზიანება

ან ზიანი;

განადგურება
კანალიზაციის და/ან წყალგაყვანილობის
ელექტროგაყვანილობის
სისტემების

და/ან

ელექტროგაყვანილობის,

გათბობის გაზგაყვანილობის,

მწყობრიდან

გათბობის,

კანალიზაციის

მოხმარების

გამოსვლით ჩვეულებრივი ნორმების დაუცველობით მიყენებული

დაზღვეული ქონების დაზიანება

ზიანი;

ან განადგურება;

ცვეთადი

ნაწილების

როგორიცაა:

შეცვლის

ფილტრები,

ხარჯები,

საფენები,

ისეთი,

რეზინები,

რეზინის მილები, ნათურები, დამცველები, კაბელები
და ელექტროსადენები, რომლებიც არ წარმოადგენენ
შიდა მოპირკეთების ელემენტებს თუ ეს არ არის
გამოწვეული სადაზღვევო შემთხვევით;
ასევე ანაზღაურებას არ ექვემდებარება დაზღვეული
ქონების

მწყობრიდან

ელექტროენერგიის

გამოსვლით

(მათ

ცვალებადობით)

შორის

მიყენებული

ზიანი;

ხანძრით,

კვამლით

და/ან

აფეთქებით ზარალი ან დაზიანება გამოწვეული დაზღვეული

დაზღვეული ქონების

ქონების ცეცხლით, სითბოთი ან სხვა თერმული

დაზიანება ან განადგურება;

დამუშავების
ზარალი,

შედეგად;

რომელიც

ასევე

მიადგა

არ

ანაზღაურდება

დაზღვეულ

ქონებას

კვამლის ხანგრძლივი ზემოქმედების შედეგად;
სტიქიური უბედურებით დაზღვეული ქონების ჩვენ

არ

ავანაზღაურებთ

ზარალს,

გამოწვეულს

დაზიანება ან განადგურება, კერძოდ, წვიმა დაზღვეულ ფართში ან ნაგებობაში წვიმის, თოვლის
(როდესაც

მოსული

აღემატება
წყალდიდობა,

ნალექის

10სმ/24

მოცულობა და

სთ-ს),

მიწისძვრა,

ჰაერის

სეტყვის

სეტყვა, კარებებიდან,
მასების გაკეთებულია

შეღწევისას
ასევე

ღია

ფანჯრებიდან,

ხვრელებიდან,

წინასწარ

რომელიც

განზრახულად

ან

მოძრაობა 25 მ/წმ-ზე მეტი სიჩქარით, რომელიც წარმოქმნილია სიძველით ან სამშენებლო დეფექტით.
გამოწვეულია
ატმოსფეროში.

ბუნებრივი

პროცესებით არ ანაზღაურდება აივნისთვის წვიმით, სეტყვით,
წყალდიდობით მიყენებული ზიანი ან ზარალი.

ქონების დაზღვევა - პოლისი კომფორტი
საინფორმაციო ფურცელი
ქონების დაზღვევა - პოლისი კომფორტი
საინფორმაციო ფურცელი

მეხის

დაცემით

გამოწვეული

ელექტრონული

მოწყობილობის ან დანადგარის დაზიანება ხანძრის
წარმოშობის გარეშე.
იმ შემთხვევაში, თუ დაზღვეული ფართი მდებარეობს
შენობის

ბოლო

სართულზე

და

მზღვეველმა

აანაზღაურა ზარალი, რომელიც გამოწვეული იყო
დაზღვეული

რისკითა

და

შენობის

სახურავის

დაზიანებით, მზღვეველი არ აანაზღაურებს ნებისმიერ
მომდევნო

ზარალს

ან

ზარალის

ანაზღაურებული

ზიანს,

თუ

შემდეგ

არ

უკვე
მოხდა

დაზიანებული სახურავის შეკეთება.
ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, მხოლოდ ისეთი არ

ანაზღაურდება

შემთხვევა, როდესაც არსებობს დაზღვეულ გამოწვეული
ფართში შეღწევის კვალი.

მიტოვებულია

ქურდობა

ზარალი

თუ

ძარცვა

ყაჩაღობით

დაზღვეული

მეთვალყურეობის

ქონება

გარეშე

30

კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით.
არ ანაზღაურდება ზარალი ან ზიანი თუ ქონება
დაიკარგა დაუდგენელ ვითარებაში;
მესამე პირის ვანდალური ქმედებით ქონების
დაზიანება

ან

განადგურება

(ნებისმიერი

პიროვნება, გარდა თქვენი ან მოსარგებლის
ოჯახის

წევრების

და/ან

დაზღვეულ

საცხოვრებელ ფართში მცხოვრები ნებისმიერი
პირი)
 გთხოვთ, დაწვრილებით გაეცნოთ ზემოთ მოყვანილი დაზღვეული რისკების
ჩამონათვალს. ჩვენ ავანაზღაურებთ მხოლოდ სადაზღვევო შემთხვევებისა და
მხოლოდ ზემოთმოყვანილი ქონების მიმართ მიყენებულ ზარალს. ამ პირობების
მიხედვით, სადაზღვევო შემთხვევებად ითვლება მხოლოდ ის მოვლენები,
რომელიც

დადგა

პოლისით

გათვალისწინებული

სადაზღვევო

პერიოდის

დაწყებიდან 14 კალენდარული დღის გასვლის შემდეგ და არა უგვიანეს პოლისში
მითითებული სადაზღვევო პერიოდის დასრულების თარიღისა.
არ ანაზღაურების დამატებითი პირობები
ჩვენ არ ავანაზღაურებთ ზარალს, რომელიც წარმოქმნილია ან უკავშირდება ამ
გამონაკლისებში მითითებულ მოვლენებს:

ქონების დაზღვევა - პოლისი კომფორტი
საინფორმაციო ფურცელი
ქონების დაზღვევა - პოლისი კომფორტი
საინფორმაციო ფურცელი

 ომი, შემოჭრა, საომარი მოქმედება, სამოქალაქო ომი, რევოლუცია, აჯანყება,
სამოქალაქო მღელვარება, გაფიცვა, ლოქაუტის, სამხედრო ან უზურპირებული
ძალის, რომელიმე პოლიტიკური ორგანიზაციის სახელით მოქმედი პირის
მოქმედება; ნებისმიერი ტერორისტული აქტი;
 კონფისკაცია, რეკვიზიცია, დაპატიმრება ან სახელმწიფო ორგანოების ბრძანებით
დაზღვეული ქონების განადგურება;
 დაზღვეული ქონების დაზიანება, რომელიც გამოწვეული იქნება ბუნებრივი
პროცესების შედეგად; საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ამორტიზაცია, ცვეთა, მიმდინარე
რემონტის

ხარჯები,

კოროზია,

ეროზია,

ჟანგვა,

ნალექების

დაგროვება,

დანესტიანება;
 მშენებლობების, ნაგებობების ან მათი ნაწილის, ასევე მათში არსებული ქონების ან
მათი ნაწილის ნგრევა ან დაზიანება, თუ ეს არ იქნება გამოწვეული სადაზღვევო
რისკით;
 ზარალი,

რომელიც

გამოიწვიეს

შინაურმა

ცხოველებმა/ფრინველებმა,

ქვეწარმავლებმა, მწერებმა, მღრღნელებმა ან სხვა მავნებლებმა ან დადგა შემდგომში,
მათი ზემოქმედების შედეგად.
 ზარალი გამოწვეული დამზღვევის, მისი წარმომადგენლის, ოჯახის წევრის ან
მასთან ერთად მცხოვრები პირის პროფესიული საქმიანობით;
 ზარალი

ან

დაზიანება

გამოწვეული:

ნარკოტიკული/ფსიქოტროპული/ალკოჰოლური ნივთიერებათა ზემოქმედების ქვეშ
მყოფი დამზღვევის, მისი წარმომადგენლის, ოჯახის წევრის ან მასთან ერთად
მცხოვრები პირის ქმედებით;
 ზარალი ან დაზიანება, გამოწვეული თქვენი (მოსარგებლის), თქვენი ოჯახის
წევრების, ასევე პირების, რომლებიც ცხოვრობენ დაზღვეულ ნაგებობაში განზრახ ან
უხეში გაუფრთხილებლობით დაზღვეული ქონების მიმართ, რაც გამოიხატება
შემდეგში: მათ მიერ დაზღვეული ქონების გამოყენება სხვა მიზნით (ვიდრე
მითითებულია სადაზღვევო პოლისში) და/ან დადგენილი კანონის ან სხვა
ნორმატიული აქტის და სახანძრო უსაფრთხოების, სამუშაოების უსაფრთხო
ჩატარების,

სამშენებლო ნორმების,

წესების და ინსტრუქციების დარღვევა

ექსპლუატაციის რეგლამენტირების, ელექტრო/გაზის ხელსაწყოების, გასათბობი
მოწყობილობების შენახვის პირობების დარღვევა, ასევე დაზღვეული ქონების
გამოყენება სხვა მიზნით და ა.შ.
 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მწარმოებლის დეფექტები ან მომწოდებლის მიერ
გაცემული გარანტიით დაფარული ხარჯები;
 ინფორმაციის (მაგ: კომპიუტერის მყარ დისკზე არსებული ინფორმაცია და სხვ)
აღდგენის ხარჯები;

ქონების დაზღვევა - პოლისი კომფორტი
საინფორმაციო ფურცელი
ქონების დაზღვევა - პოლისი კომფორტი
საინფორმაციო ფურცელი

 ზარალი ან ზიანი, რომელიც დადგა სადაზღვევო პოლისით გათვალისწინებული
სადაზღვევო პერიოდის დაწყებამდე; ან გამოწვეულია მოვლენით, რომელიც მოხდა
სადაზღვევო პერიოდის დაწყებამდე;
 ზარალი ან დაზიანება, რომელიც გამოწვეული იქნება დაზღვეულ ქონებაში
სარემონტო სამუშაოების ან სხვა სახის შეკეთებითი სამუშაოების შედეგად;
 მშენებლობის, ნაგებობის ან მათი ნაწილის, ასევე მათში არსებული ქონების ნგრევა
ან დაზიანება, თუ ეს გამოწვეულია მშენებლობის საინჟინრო ან სხვაგვარი
დეფექტით და გამოვლინდა სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას;
 ფანჯრის მინების, სარკეების, ვიტრინების და სხვა შუშის ნაწილების მსხვრევა,
გარდა იმ შემთხვევებისა თუ ასეთი დაზიანება/მსხვრევა არ არის გამოწვეული
დაზღვეული რისკით;
 ნებისმიერი სახის ზარალი ან დაზიანება გამოწვეული იმ რისკების შედეგად,
რომელიც არ არის მითითითებული დაზღვეული რისკების ჩამონათვალში;
 დაზღვეული ქონების ნებისმიერი სახის მექანიკური დაზიანება და მწყობრიდან
გამოსვლა;
 არაპირდაპირი ზიანი, გამოწვეული დაზღვეული რისკების შედეგად;
 დამზღვევის მხრიდან წინამდებარე პირობებითა და პოლისი–ხელშეკრულებით
ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით;
 სადაზღვევო შემთხვევის პროვოცირება,

ინსცენირება ან იმ გაყალბებული

დოკუმენტების წარმოდგენა;
 სადაზღვევო შემთხვევა, რომელიც დადგა დაზღვეული ქონების 30 კალენდარულ
დღეზე მეტი ხნით მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის დროს;
 მზღვეველის მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტების წარმოუდგენლობა.
ქმედება სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას

 დაუყონებლივ შეგვატყობინეთ სადაზღვევო შემთხვევის შესახებ ჩვენს 24
საათიან ცხელ ხაზზე 2 505 111, რათა გაგიწიოთ შესაბამისი დახმარება და
კონსულტაცია.

აღნიშნული

შეტყობინება

წერილობით

უნდა

იყოს

დადასტურებული სადაზღვევო შემთხვევის დაფიქსირებიდან 72 საათის
განმავლობაში;
 ჯეროვნად შეასრულეთ ჩვენი წარმომადგენლის მითითებები დამდგარ
სადაზღვევო შემთხვევასთან დაკავშირებით;
 გამოიძახეთ საპატრულო პოლიცია მესამე პირთა ვანდალური, ქურდობის,
ძარცვის, გატაცების და სხვა მართლსაწინააღმდეგო ქმედების შემთხვევაში
დაზღვეული ქონების მიმართ;

ქონების დაზღვევა - პოლისი კომფორტი
საინფორმაციო ფურცელი
ქონების დაზღვევა - პოლისი კომფორტი
საინფორმაციო ფურცელი

 მიიღეთ გონივრული და ხელმისაწვდომი ზომები სადაზღვევო შემთხვევის
დროს ზარალის შეწყვეტის, შემცირების ან დაზღვეული ქონების გადარჩენის
მიზნით; არ გასწიოთ სადაზღვევო შემთხვევასთან დაკავშირებული რაიმე
ხარჯები ჩვენი თანხმობის გარეშე;
 შეინარჩუნოთ დაზიანებული ქონება ჩვენი წარმომადგენლების მისვლამდე
იმ სახით, როგორშიც ის აღმოჩენილ იქნა სადაზღვევო შემთხვევის შემდგომ,
რათა

მოგვცეთ

იმის

შესაძლებლობა,

რომ

დავათვალიეროთ

და

გამოვიკვლიოთ დაზიანებული დაზღვეული ქონება, გამოვიძიოთ მიზეზები
და ზარალის სიდიდე;
 სპეციფიკიდან გამომდინარე თქვენ მოითხოვეთ დამატებითი ინფორმაცია
და დოკუმენტები ოფიციალური წყაროებიდან სადაზღვევო შემთხვევასთან
დაკავშირებით (პოლიცია, სახანძრო, მეტეოროლოგიური სამსახური და ა.შ.)
 იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ ასრულებთ ზემოთმოყვანილ პირობებს, ჩვენ
უფლება გვაქვს არ ავანაზღაუროთ ზარალი;
 იმ შემთხვევაში, თუ დაზღვეული ფართი მდებარეობს შენობის ბოლო
სართულზე და „მზღვეველმა“ აანაზღაურა ზარალი, რომელიც გამოწვეული
იყო

დაზღვეული

რისკითა

და

შენობის

სახურავის

დაზიანებით,

„მზღვეველი“ არ აანაზღაურებს ნებისმიერ მომდევნო ზარალს ან ზიანს, თუ
უკვე ანაზღაურებული ზარალის შემდეგ არ მოხდა დაზიანებული სახურავის
შეკეთება. ასეთ შემთხვევაში დამზღვევი ვალდებულია შეატყობინოს
მზღვეველს სახურავის შეკეთების შესახებ. შეტყობინების მიღების შემდეგ,
მზღვეველი

უფლებამოსილია

შეამოწმოს

შეკეთებული

სახურავის

მდგომარეობა;
 პუნქტ 13-ში მითითებული მოვალეობები ვრცელდება ასევე მოსარგებლეზე,
რომლისთვისაც ცნობილია მის სასარგებლოდ სადაზღვევო ხელშეკრულების
დადების შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ გვაქვს სადაზღვევო
ანაზღაურებაზე უარის თქმის უფლება.

წინამდებარე საინფორმაციო ფურცელი წარმოადგენს არაამომწურავ ინფორმაციას
დაზღვევის პირობების შესახებ, აღნიშნული დოკუმენტი არ არის დაზღვევის
ხელშეკრულების იდენტური იურიდიული ძალის. დაზღვევის პირობები და მხარეთა
უფლება მოვალეობები დგინდება და განისაზღვრება მხარეთა შორის გაფორმებული
დაზღვევის ხელშეკრულებით ასევე მის საფუძველზე გაცემული სადაზღვევო პოლისით
რომელიც წინამდებარე საინფორმაციო ფურცელთან ერთად წარმოადგენს მხარეთა
შორის გაფორმებული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

polisi komfortis pirobebi iTvaliswinebs damzRvevis an dazRveuli qonebis
misamarTze mcxovrebi piris sakuTrebaSi an sargeblobaSi arsebuli qonebis ganadgurebis/dazianebisgan dazRvevas winamdebare pirobebiT da mis safuZvelze
gacemuli polisiT gansazRvruli pirobebiTa da wesiT.

1. terminTa ganmartebebi
dokumentSi gamsxvilebuli (BOLD) fontiT gamoyofil sityvebs aqvs Semdegi
mniSvneloba:
1. sadazRvevo polisi-xelSekruleba ‒
xelSekruleba Cvensa da Tqvens Soris,
romelic ZalaSi SesvlisTanave uflebas ganiWebT moiTxovoT sadazRvevo
anazRaureba sadazRvevo SemTxvevis
dadgomisas, dazRvevis winamdebare pirobebisa da mis safuZvelze gacemuli
sadazRvevo polisis Sesabamisad;
1.2. Cven, mzRveveli ‒ ss „sadazRvevo
kompania jipiai holdingi”;
1.3. Tqven, damzRvevi ‒ piri, romel- ic
miTiTebulia polisSi rogorc damzRvevi da aformebs xelSekrulebas
mzRvevelTan; damzRvevad SeiZleba ganisazRvros dazRveuli qonebis mesakuTre, mesakuTris meuRle, Svili,
SvilisSvili, da/Zma; an damzRvevad SeiZleba ganisazRvros nebismieri sxva piri, Tu dazRveuli qonebis mesakuTris
mier aRniSnulis Sesaxeb arsebobs werilobiTi Tanxmoba.
1.4. mosargeble ‒ dazRveuli qonebis
mesakuTre, romelic uflebamosilia
miiRos sadazRvevo anazRaureba sadazRvevo xelSekrulebisa da saqarTvelos
moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad;
1.5. sadazRvevo Tanxa / anazRaure- bis
limiti ‒ sadazRvevo polis-xelSekrulebaSi miTiTebuli anazRaurebis maqsimaluri limiti, romlis farglebSic
mzRveveli sadazRvevo SemTxvev(eb)is
dadgomis SemTxvevaSi iRebs valdebulebas gasces sadazRvevo anazRaureba;
1.6. sadazRvevo periodi ‒ dazRvevis
moqmedebis vada, romelic miTiTebulia Sesabamis sadazRvevo polisSi.
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1.7. dazRveuli riski ‒ winamdebare
pirobebiT an polisi-xelSekrulebiT
gansazRvruli gauTvaliswinebeli movlena, romelmac SeiZleba gamoiwvios
dazRveuli qonebis dazianeba/ ganadgureba, miTiTebulia polisSi da SeiZleba gaxdes sadazRvevo kompaniis mxridan anazRaurebis gacemis safuZveli;
1.8. dazRveuli qoneba ‒ qoneba, romlis
mimarTac xorcieldeba winamdebare pirobebiT gaTvaliswinebuli dazRveva:
dazRveva gavrceldeba mxolod Sida
mopirkeTebasa da SigTavsze (avejsa da
sayofacxovrebo teqnikaze);
1.9. sadazRvevo SemTxveva ‒ dazRveuli
riskiT gamowveuli SemTxveva, romlic
winamdebare pirobebiTa da polisixelSekrulebis safuZvelze SeiZleba
gaxdes damzRvevis mxridan sadazRvevo
anazRaurebis moTxovnis mizezi;
1.10. dazRvevis moqmedebis areali ‒
polisSi miTiTebuli misamarTi, sadac
ganTavsebulia dazRveuli qoneba;
1.11. franSiza ‒ Tanxis odenoba, romelic ar anazRaurdeba sadazRvevo kompaniis mier da miTiTebulia Sesabamis
sadazRvevo polisSi;
1.12. sadazRvevo premia ‒ winamdebare
sadazRvevo pirobebiT gaTvaliswinebuli dazRvevis/sadazRvevo momsaxurebis
Rirebuleba, romelic miTiTebulia
Sesabamis sadazRvevo polis-xelSekrulebaSi;
1.13. gamomuSavebuli premia ‒ premiis
is nawili, romelic Seesabameba dazRvevis dawyebidan konkretul TariRamde
periodis Sefardebas sawyis sadazRvevo periodTan.

1.14. SigTavsi (aveji da sayofacxovrebo moxmarebis nivTebi) ‒ tele-videoaudio aparatura, sarecxi manqanebi,
macivrebi, mtversasrutebi, gaTbobagagrilebis saSualebebi da mowyobilobebi, gazis da eleqtro-Rumelebi, sportuli mowyobilobebi, generatorebi,
kompiuteruli teqnika; Tmis gamaSroblebi, samzareulos mowyobilobebi ‒
miqserebi, kombainebi, maduRarebi;
1.15. Sida mopirkeTeba ‒ kedlebis Spaleri da/an sxva tipis safari, dakiduli
Weri, iataki, fanjrebi, karebi da/an maTi saketebi da minebi;
1.16. sruli zarali ‒ dazRveuli qoneba SeiZleba CaiTvalos srulad ganadgurebulad, Tu danaxarji misi remontisTvis da aRdgenisTvis aRemateba
misi realuri Rirebulebis 75%-s.

2. sadazRvevo polisi
xelSekrulebis gaformebis
wesi
2.1. sadazRvevo polisi-xelSekruleba
formdeba masze Cveni uflebamosili
pirisa da Tqveni xelmoweris dafiqsirebiT, romelzec aseve dasmuli aris
Cveni beWedi;
2.2. polisSi mocemuli informaciis
garda, Tqven valdebuli xarT, mogvawodoT nebismieri sxva monacemi, romelsac aqvs mniSvneloba sadazRvevo
SemTxvevis dadgomis albaTobisa da SesaZlo zaralis gansazRvrisaTvis;
2.3. saqarTvelos sadazRvevo kanonmdeblobis mixedviT Tqven pasuxismgebeli xarT polisi xelSekrulebaSi
da CvenTvis mowodebuli nebismieri informaciis utyuarobasa da sisruleze;
2.4. sadazRvevo polisi-xelSekruleba SeiZleba daidos mxolod im piris
sasargeblod, romelsac gaaCnia dazRvevis obieqtis SenarCunebis interesi
kanonis, sxva samarTlebrivi aqtis an
xelSekrulebis safuZvelze (mesakuTre, moijare, damqiravebeli da a.S.).

dazRveul qonebaze Tqveni interesis
ararsebobis SemTxvevaSi sadazRvevo
polisi-xelSekruleba baTilad CaiTvleba;
2.5. sadazRvevo xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba aisaxeba polisSi an Sesabamis danarTSi.
2.6. Tu SigTavsis romelime erTeuli
obieqtis Rirebuleba aRemateba winamdebare xelSekrulebis danarT 1-Si
miTiTebul faswarmoqmnas, aseTi obieqt(eb)is CamonaTvali miTiTebuli unda iyos sadazRvevo polisis danarT
2-Si da damowmebuli iyos sadazRvevo
kompaniis uflebamosili warmomadgenlis da damzRvevis mier. aRniSnuli SigTavsis CamonaTvali
aucileblad unda Seicavdes informacias TiToeuli dasazRvevi erTeulis
modelis/markis, gamoSvebis TariRisa
da Rirebulebis Sesaxeb. winaaRmdeg SemTxvevaSi, sadazRvevo kompania uflebamosilia uari Tqvas aRniSnuli obieqtebisaTvis sadazRvevo anazRaurebaze;
2.7. im SemTxvevaSi, Tu polisSi miTiTebuli sadazRvevo periodis dawyebis Semdeg damzRvevma an dazRveuli qonebis
misamarTze mcxovrebma pirma SeiZina
aveji an sayofacxovrebo teqnika, romlis Rirebuleba aRemateba winamdebare
xelSekrulebis danarT #1-Si miTiTebul faswarmoqmnas da ar aris miTiTebuli danarT #2-Si, Tumca damzRvevi an dazRveuli qonebis misamarTze
mcxovrebi piri flobs dokumentacias
nivTis kuTvnilebis Sesaxeb (mag, sagarantio werili, miReba Cabarebis aqti)
nivTi avtomaturad dazRveulad CaiTvleba polisSi miTiTebuli anazRaurebis limitis farglebSi.
2.8. mzRvevelisTvis informacia dazRveuli nivTebis Sesaxeb SesaZlebelia
miwodebuli iqnes sadazRvevo kompania jipiai holdingis oficialur veb
gverdze https://www.gpih.ge/gpih/comfort/
ganTavsebuli eleqtronuli danarTis
formis saSualebiTac.
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3. sadazRvevo dafarva
mzRveveli aanazRaurebs dazRveuli
qonebis dazRveuli riskebiT gamowveul zarals an zians:

anazRaurdeba

• dazRvevis ZalaSi Sesvlamde damdgari zarali
an ziani.

• kanalizaciis da/an wyalgayvanilobis eleqtrogayvanilobis da/an gaTbobis sistemebis
mwyobridan gamosvliT dazRveuli qonebis
dazianeba an ganadgureba.

• eleqtrogayvanilobis, gaTbobis, gazgayvanilobis, kanalizaciis moxmarebis Cveulebrivi
normebis daucvelobiT miyenebuli ziani;
• cveTadi nawilebis Secvlis xarjebi, iseTi,
rogoricaa: filtrebi, safenebi, rezinebi,
rezinis milebi, naTurebi, damcvelebi, kabelebi
da eleqtrosadenebi, romlebic ar warmoadgenen
Sida mopirkeTebis elementebs Tu es ar aris
gamowveuli sadazRvevo SemTxveviT;
• aseve anazRaurebas ar eqvemdebareba dazRveuli
qonebis mwyobridan gamosvliT (maT Soris eleqtroenergiis cvalebadobiT) miyenebuli ziani.

• xanZriT, kvamliT da/an afeTqebiT dazRveuli qonebis dazianeba an ganadgureba.

• zarali an dazianeba gamowveuli dazRveuli
qonebis cecxliT, siTboTi an sxva Termuli
damuSavebis Sedegad;
• aseve ar anazRaurdeba zarali, romelic miadga
dazRveul qonebas kvamlis xangrZlivi zemoqmedebis Sedegad.

• stiqiuri ubedurebiT dazRveuli qonebis
dazianeba an ganadgureba, kerZod, wvima (rodesac mosuli naleqis moculoba aRemateba
10sm/24 sT-s), setyva, wyaldidoba, miwisZvra, haeris masebis moZraoba 25 m/wm-ze meti
siCqariT, romelic gamowveulia bunebrivi
procesebiT atmosferoSi.

• Cven ar avanazRaurebT zarals, gamowveuls
dazRveul farTSi an nagebobaSi wvimis, Tovlis
da setyvis SeRwevisas Ria fanjrebidan, karebebidan, aseve xvrelebidan, romelic gakeTebulia
winaswar ganzraxulad an warmoqmnilia siZveliT
an samSeneblo defeqtiT;
• ar anazRaurdeba aivnisTvis wvimiT, setyviT,
wyaldidobiT miyenebuli ziani an zarali;
• mexis dacemiT gamowveuli eleqtronuli
mowyobilobis an danadgaris dazianeba xanZris
warmoSobis gareSe;
• im SemTxvevaSi, Tu dazRveuli farTi mdebareobs Senobis bolo sarTulze da mzRvevelma
aanazRaura zarali, romelic gamowveuli iyo
dazRveuli riskiTa da Senobis saxuravis dazianebiT, mzRveveli ar aanazRaurebs nebismier
momdevno zarals an zians, Tu ukve anazRaurebuli zaralis Semdeg ar moxda dazianebuli
saxuravis SekeTeba.

• qurdoba, Zarcva, yaCaRoba, mxolod iseTi
SemTxveva, rodesac arsebobs dazRveul
farTSi SeRwevis kvali.

• ar anazRaurdeba qurdoba Zarcva yaCaRobiT
gamowveuli zarali Tu dazRveuli qoneba mitovebulia meTvalyureobis gareSe 30 kalendarul
dReze meti vadiT.
• ar anazRaurdeba zarali an ziani Tu qoneba
daikarga daudgenel viTarebaSi;

• mesame piris vandaluri qmedebiT qonebis
dazianeba an ganadgureba (nebismieri
pirovneba, garda Tqveni an mosargeblis
ojaxis wevrebis da/an dazRveul sacxovrebel
farTSi mcxovrebi nebismieri piri)
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ar anazRaurdeba

• mezobeli farTidan Semosuli wyliT
dazRveuli qonebis dazianeba an ganadgureba.

gTxovT, dawvrilebiT gaecnoT zemoTmoyvanili dazRveuli riskebis CamonaTvals. Cven avanazRaurebT mxolod
sadazRvevo SemTxvevebisa da mxolod
zemoTmoyvanili qonebis mimarT miyenebul zarals. am pirobebis mixedviT, sadazRvevo SemTxvevebad iTvleba
mxolod is movlenebi, romelic dadga
polisiT gaTvaliswinebuli sadazRvevo periodis dawyebidan 14 kalendaruli dRis gasvlis Semdeg da araugvianes
polisSi miTiTebuli sadazRvevo periodis dasrulebis TariRisa.

4. sadazRvevo anazRaureba
zaralis sidide ganisazRvreba sadazRvevo kompaniisa da damzRvevis urTierTSeTanxmebis safuZvelze zaralis
momentisaTvis arsebuli saSualo sabazro fasebis gaTvaliswinebiT.
sadazRvevo SemTxvevis dasadastureblad, mzRveveli uflebamosilia moiTxovos kompetenturi organoebis
(saqarTvelos
hidrometeotologiis,
saqarTvelos saxanZro departamentis,
saavario momsaxurebis, policiis, sagamoZiebo organoebis, sasamarTlos da
sxva) mier gacemuli dokumentebi. aRniSnuli dokumentebis ar warmodgenis SemTxvevaSi, mzRveveli uflebamosilia ar
aanazRauros zarali.
sadazRvevo SemTxvevis dadgomisas Cven
avanazRaurebT zarals am polisi-xelSekrulebiT gaTvalis ‒ winebuli pirobebis mixedviT. sadazRvevo anazRaureba gaicema aRdgeniTi Rirebulebis
Sesabamisad, polisSi miTiTebuli anazRaurebis limitis farglebSi. aRdgenis
xarjebis gamoTvlisas ar iqneba gaTvaliswinebuli qonebis dazRvevamde
arsebuli mdgomareobis gaumjobesebisTvis saWiro xarjebi.
sadazRvevo SemTxvevis Sedegad avejis
da sayofacxovrebo teqnikis dazianebis
SemTxvevaSi, Cven daveyrdnobiT sadazRvevo SemTxvevis momentisTvis avejis/
sayofacxovrebo teqnikis sabazro Rirebulebas ‒ amasTan anazRaureba TiToeuli erTeuli sayofacxovrebo

teqnikis/avejisaTvis ar gadaaWarbebs
Sesabamisi erTeulis realur Rirebulebas da aseve ar gadaaWarbebs danarT
#1-Si mocemul limitebs. Tqven valdebuli xarT mogvawodoT damatebiT im
nivTebis CamonaTvali, romelic gsurT,
rom daeqvemdebaros dazRvevas da ar
aris miTiTebuli winamdebare danarT
#1-Si an danarTSi miTiTebuli limiti
naklebia dasazRvevi obieqtis realur
Rirebulebaze. winaaRmdeg SemTxvevaSi
Cven gvaqvs ufleba uari vTqvaT anazRaurebaze an gavceT anazRaureba winamdebare danarTSi miTiTebuli limitis
farglebSi Sesabamisi erTeulisTvis.

Cven avanazRaurebT
4.1. sruli zaralis SemTxvevaSi ‒ qonebis aRdgeniT an SenacvlebiT Rirebulebas, magram araumetes polisiT
gaTvaliswinebuli sadazRvevo Tanxisa
(polisSi miTiTebuli franSizis gamoklebiT);
4.2. qonebis nawilobrivi zaralis SemTxvevaSi ‒ mis aRsadgenad/SesakeTeblad
saWiro danaxarjebs, magram araumetes
polisiT gaTvaliswinebuli sadazRvevo Tanxisa (polisSi miTiTebuli franSizis gamoklebiT);
4.3. qonebis dazianebis an ganadgurebis
SemTxvevaSi, Cveni Sexedulebisamebr
gadagixdiT qonebis aRdgeniT Rirebulebas an CavanacvlebT dazianebul
an ganadgurebul qonebas igive tipis
qonebiT cveTisa da franSizis gaTvaliswinebiT;
4.4. aRdgenis danaxarjebi moicavs saremonto samuSaoebs (masalis,
transportirebisa da muSa-xelis CaTvliT), saTadarigo nawilebs, nebismier
sxva danaxarjs, romelic aucilebelia
uSualod sadazRvevo SemTxvevamde arsebuli mdgomareobis aRsadgenad;
4.5. danaxarjebi aRdgenaze ar moicavs
damatebiT danaxarjebs, romelic gamowveulia dazRveuli obieqtis raimenairi cvlilebiT an gaumjobesebiT;
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4.6. danaxarjebi aRdgenaze gamoiTvleba sadazRvevo SemTxvevis momentSi
arsebuli sabazro fasebis safuZvelze;
4.7. Tu zaralis odenoba aRemateba 1
500 lars, Tqveni kuTvnili sadazRvevo
anazRaurebis Tanxas akldeba xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli premiis gadauxdeli nawili;

5. saerTo gamonaklisebi
Cven ar avanazRaurebT zarals, romelic warmoqmnilia an ukavSirdeba am
gamonaklisebSi miTiTebul movlenebs:
5.1. omi, SemoWra, saomari moqmedeba,
samoqalaqo omi, revolucia, ajanyeba,
samoqalaqo mRelvareba, gaficva, loqautis, samxedro an uzurpirebuli Zalis, romelime politikuri organizaciis saxeliT moqmedi piris moqmedeba;
nebi- smieri teroristuli aqti;
5.2. konfiskacia, rekvizicia, dapatimreba an saxelmwifo organoebis brZanebiT
dazRveuli qonebis ganadgureba;
5.3. dazRveuli qonebis dazianeba, romelic gamowveuli iqneba bunebrivi
procesebis Sedegad; sayofacxovrebo
teqnikis amortizacia, cveTa, mimdinare remontis xarjebi, korozia, erozia, Jangva, naleqebis dagroveba, danestianeba;
5.4. mSeneblobebis, nagebobebis an maTi
nawilis, aseve maTSi arsebuli qonebis
an maTi nawilis ngreva an dazianeba, Tu
es ar iqneba gamowveuli sadazRvevo
riskiT;
5.5. zarali, romelic gamoiwvies Sinaurma cxovelebma/frinvelebma, qvewarmavlebma, mwerebma, mRrRnelebma an sxva
mavneblebma an dadga SemdgomSi, maTi
zemoqmedebis Sedegad.
5.6. zarali gamowveuli damzRvevis, misi
warmomadgenlis, ojaxis wevris an masTan erTad mcxovrebi piris profesiuli saqmianobiT;
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5.7. zarali an dazianeba gamowveuli:
narkotikuli/fsiqotropuli/alkoholuri nivTierebaTa zemoqmedebis qveS
myofi damzRvevis, misi warmomadgenlis, ojaxis wevris an masTan erTad
mcxovrebi piris qmedebiT;
5.8. zarali an dazianeba, gamowveuli
Tqveni (mosargeblis), Tqveni ojaxis
wevrebis, aseve pirebis, romlebic cxovroben dazRveul nagebobaSi ganzrax an
uxeSi gaufrTxileblobiT dazRveuli
qonebis mimarT, rac gamoixateba SemdegSi: maT mier dazRveuli qonebis
gamoyeneba sxva mizniT (vidre miTiTebulia sadazRvevo polisSi) da/an dadgenili kanonis an sxva normatiuli aqtis
da saxanZro usafrTxoebis, samuSaoebis usafrTxo Catarebis, samSeneblo
normebis, wesebis da instruqciebis darRveva eqspluataciis reglamentirebis,
eleqtro/gazis xelsawyoebis, gasaTbobi
mowyobilobebis Senaxvis pirobebis
darRveva, aseve dazRveuli qonebis gamoyeneba sxva mizniT da a.S.
5.9. sayofacxovrebo teqnikis mwarmoeblis defeqtebi an momwodeblis mier gacemuli garantiiT dafaruli xarjebi;
5.10. informaciis (mag: kompiuteris myar
diskze arsebuli informacia da sxv) aRdgenis xarjebi;
5.11. zarali an ziani, romelic dadga
sadazRvevo polisiT gaTvaliswinebuli sadazRvevo periodis dawyebamde; an
gamowveulia movleniT, romelic moxda
sadazRvevo periodis dawyebamde.
5.12. zarali an dazianeba, romelic
gamowveuli iqneba dazRveul qonebaSi
saremonto samuSaoebis an sxva saxis
SekeTebiTi samuSaoebis Sedegad;
5.13. mSeneblobis, nagebobis an maTi
nawilis, aseve maTSi arsebuli qonebis
ngreva an dazianeba, Tu es gamowveulia
mSeneblobis sainJinro an sxvagvari defeqtiT da gamovlinda sadazRvevo SemTxvevis dadgomisas;

5.14. fanjris minebis, sarkeebis, vitrinebis da sxva SuSis nawilebis msxvreva, garda im SemTxvevebisa Tu aseTi
dazianeba/msxvreva ar aris gamowveuli
dazRveuli riskiT;

Soris aveji, romlis asaki aRemateba 50
wels, markebis, monetebis, fuladi niSnebis, da sxva saxis koleqcia, aseve naxatebi, suraTebi, skulpturebi da sxva
xelovnebis nimuSebi;

5.15. nebismieri saxis zarali an dazianeba gamowveuli im riskebis Sedegad, romelic ar aris miTiTiTebuli dazRveuli riskebis CamonaTvalSi;

6.4. kompiuterisa da sxva saxis analogiur sistemebSi arsebuli teqnikuri
sainformacio saSualebebi (magnituri
bloki, magnituri lenta, sainformaciao bloki da sxva) da informaciis sxva
matareblebi; kompiuteruli programebi,
eleqtroinformaciis droebiTi Senaxvis da gadatanis saSualebebi (diskebi,
kasetebi, mexsierebis baraTebi da a.S);

5.16. dazRveuli qonebis nebismieri saxis meqanikuri dazianeba da mwyobridan
gamosvla.
5.17. arapirdapiri ziani, gamowveu- li
dazRveuli riskebis Sedegad.

6.5. sabrZolo masala da sarewi iaraRebi, feTqebadi nivTierebebi;

5.18. damzRvevis mxridan winamdebare
pirobebiTa da polisi-xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis SeusruleblobiT.

6.6. gadamcemi da gamanawilebeli xazebi;

5.19. sadazRvevo SemTxvevis provocireba, inscenireba an gayalbebuli dokumentebis warmodgena.
5.20. sadazRvevo SemTxveva, romelic
dadga dazRveuli qonebis 30 kalendarul dReze meti xniT meTvalyureobis
gareSe yofnis dros.

6. dazRvevas
ar eqvemdebareba
6.1. naRdi fuli, aqciebi, obligaciebi
da sxva fasiani qaRaldebi, xelnawerebi, fotosuraTebi, negativebi, sqemebi,
naxazebi da sxva dokumentebi, buRaltruli, saqmi- ani wignebi da masSi arsebuli informacia;
6.2. modelebi, maketebi, nimuSebi, formebi da a.S;
6.3. Zvirfasi liTonis nakeTobani; Zvirfasi, naxevradZvirfasi da sanakeTo
qvebi; Zvirfasi da iSviaTi liTonebi
mavTulis, zodis, qviSis, TviTnabadi
saxiT da Zvirfasi qvebi damuSavebis
da moWedvis gareSe; antikvariati, maT

6.7. cxovelebi; frinvelebi;
nargavebi, marcvlovani kulturebi;
6.8. avto- satransporto saSualebebi;
6.9. anZebi, antenebi, Ria eleqtromavTulebi, tentebi da sxva Senoba/nagebobis gareTa mxares mdebare qoneba
(aRniSnuli gamonaklisi ar exeba Senoba
nagebobis gareT damontaJebul gaTboba/gagrilebis sistemebs)
6.10. kvebis produqtebi;
6.11. qoneba, romelic mdebareobs dazRveul teritoriaze, magram ar ekuTvnis damzRvevs an dazRveul misamarTze
mcxovreb pirs da ar aris miTiTebuli
polisi _ xelSkrulebis Sesabamis danarTSi;
6.12. dazRveulad ar CaiTvleba is Senobebi da nagebobebi, aseve iq ganTavsebuli qoneba Tu kompetenturi saxelmwifo organoebis mier aRiarebulia
avariulad;
6.13. qoneba, romelic ar gamoiyeneba
sayofacxovrebo mizniT;
avto-farexi, farduli, sacurao auzi,
baRi, Robeebi, WiSkari, sacxovrebel
saxlSi mezoblebis saerTo sargeblobaSi myofi qoneba, sameurneo nage-
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bobi an nebismieri nageboba, romelic
ar aris gankuT- vnili sacxovreblad;
6.14. mxatvrulad damuSavebuli minebi;
6.15. sayofacxovrebo teqnika, romelTa
asaki aRemateba 8 wels;
6.16. qoneba romelic ganTavsebulia SenobaSi, romlis wlovaneba aRemateba 55
wels. (garda SemTxvevebisa, rodesac
sadazRvevo polisSi miTiTebulia specialuri komentarSi amis Sesaxeb);

7. sadazRvevo Tanxa /
anazRaurebis limiti
Tu sadazRvevo periodis ganmavlobaSi
Cven movaxdineT zaralis anazRaureba,
anazRaurebis jamuri limiti Semcirdeba gadaxdili anazRaurebis odenobiT.
anazRaurebis limiti iTvleba Semcirebulad sadazRvevo SemTxvevis dadgomis dRidan.

8. sadazRvevo teritoria
qoneba CaiTvleba dazRveulad mxolod sadazRvevo polisSi miTiTebul
misamarTze (sadazRvevo teritoriaze)
ganlagebul nagebobebSi (sacxovrebel
saxlebSi). dazRveuli qonebis sxva teritoriaze gadaadgilebis SemTxvevaSi
sadazRvevo xelSekruleba aRar imoqmedebs.

9. sadazRvevo premia
9.1. Tqven valdebuli xarT gadaixadoT
sadazRvevo premia polisSi miTiTebuli wesiTa da odenobiT;
9.2. Tu premiis gadaxdis vadas gadaacilebT 14 (ToTxmeti) kalendaruli
dRiT, Cven ufleba gvaqvs SevaCeroT
sadazRvevo xelSekrulebis moqmedeba damzRvevisaTvis Setyobinebis gagzavnis gareSe da ar avanazRauroT momxdari sadazRvevo SemTxvevebi. xolo 30
(ocdaaTi) kalendaruli dRis Semdeg
ufleba gvaqvs gavauqmoT dazRvevis
xelSekruleba yovelgvari winaswari
Setyobinebis gareSe.
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9.3. sadazRvevo xelSekrulebis gauqmebamde davalianebis gadaxdis SemTxvevaSi xelSekrulebis moqmedeba
gagrZeldeba misi moqmedebis vadiT,
Tumca davalianebis periodSi momxdari sadazRvevo SemTxvevebi anazRaurebas ar daeqvemdebareba.

10. sadazRvevo polisixelSekrulebis moqmedebis
vada
10.1. sadazRvevo polisi-xelSekrulebis vada miTiTebulia polisSi;
10.2. sadazRvevo xelSekruleba ZalaSi
Sedis sadazRvevo premiis pirveli
Senatanis (ganvadebis SemTxvevaSi), an
mTliani Tanxis gadaxdisas, magram ara
polisSi miTiTebuli dazRvevis periodis dawyebis TariRis 24:00 saaTze adre.

11. polisi- xelSekrulebis
Sewyveta
sadazRvevo polisi-xelSekruleba wydeba Semdeg SemTxvevebSi:
11.1. sadazRvevo polisi-xelSekrulebis moqmedebis vadis amowurvisas;
11.2. dazRveuli qoneba aRar arsebobs
sadazRvevo SemTxvevisagan damoukidebeli mizeziT;
11.3. Tqven ganzrax gamoiwvieT safrTxis gazrda an droulad ar SegvatyobineT safrTxis gazrdis Sesaxeb;
11.4. Tqvens mier damalulia, an arasworadaa mowodebuli, an mowodebulia
gayalbebuli informacia ‒ aseT SemTxvevaSi ufleba gvaqvs uari vTqvaT
sadazRvevo anazRaurebaze;
11.5. Cveni mxridan Tqvens mimarT mTliani valdebulebis Sesrulebisas (valdebulebis Sesrulebis momentidan);
11.6. damzRvevis gardacvalebisas,
garda im SemTxvevisa, rodesac dazRveul qonebaze sakuTrebis ufleba gadadis sxva pirze;

11.7. sasamarTlos gadawyvetilebis safuZvelze;
11.8. saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli sxva SemTxvevebSi;
11.9. Tqven an mosargebles gaqvT ufleba nebismier dros ganacxadoT uari
sadazRvevo
polis-xelSekrulebaze.
uaris Sesaxeb unda SegvatyobinoT werilobiT gauqmebamde 30 dRiT adre.
Tqven dagibrundebaT polisi-xelSekrulebis vadis Sewyvetis momentisaTvis arsebuli gamoumuSavebeli premia
proporciulad, erTi Tvis Sesabamisi
premiis gamoklebiT. im SemTxvevaSi Tu
sadazRvevo periodis ganmavlobaSi
Tqven aginazRaurdaT zarali, dazRvevis gauqmebisas premia dabrunebas ar
eqvemdebareba;
11.10. sadazRvevo polisi-xelSekruleba SeiZleba Sewydes vadamde Cveni
moTxovniT, amasTan Cven dagibrunebT
Tqven sadazRvevo premias, romelic
proporciulad Seesabameba polisi-xelSekrulebis moqmedebis darCe-nil
periods. sadazRvevo polisi-xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb, Cven unda
SegatyobinoT polisi-xelSekrulebis
amowurvis vadamde 30 kalendaruli
dRiT adre werilobiT. sadazRvevo
polisi-xelSekruleba SeiZleba Sewydes im SemTxvevaSi, Tu arRvevT xelSekrulebis pirobebs an moqmedebT
saqarTvelos kanonmdeblobis sawinaaRmdegod, dazRvevis gauqmebisas premia dabrunebas ar eqvemdebareba.

12. riskis xarisxis
cvlileba
12.1. sadazRvevo xelSekrulebis moqmedebisas Tqven da/an mosargeble valdebulni xarT dauyovnebliv SegvatyobinoT garemoebaTa nebismieri iseTi
cvlileba, romelmac SesaZloa gavlena
moaxdinos riskis xarisxze, magaliTad:
dazRveuli qonebis gadacema ijariT/
gaqiravebiT an giraoTi, uflebebis gadasvla sxva pirze, kanoniT dadgenili
usafrTxoebis normebis darRveva, da-

zRveuli qonebis mniSvnelovani dazianeba an ganadgureba, damoukideblad
imisa, eqvemdebareba Tu ara miRebuli
zarali anazRaurebas am polisis mixedviT, sadazRvevo polisSi miTiTebuli
qonebis gamoyenebis miznis Secvla,
Senobebis (nagebobebis) dangreva, kapitaluri remonti, rekonstruqcia an gadaiaraReba;
Tqveni an mosargeblis mier winam- debare punqtebis moTxovnaTa Seusruleblobis SemTxvevaSi, Cven ufleba gvaqvs
uari vTqvaT zaralis anazRaurebaze
da moviTxovoT sadazRvevo xelSekrulebis Sewyveta;
12.2. sadazRvevo riskis gazrdis Sesaxeb
informaciis miRebisas, Cven SegviZlia
moviTxovoT polisi xelSekrulebis
pirobebis Secvla an gazrdili riskis
Sesabamisi damatebiTi premiis gadaxda;
Tu Tqven an mosargeble uars acxadebT
xelSekrulebis pirobebis Secvlaze an
damatebiTi premiis gadaxdaze, sadazRvevo xelSekruleba wyvets moqmedebas riskis gazrdis momentidan;
12.3. damoukideblad imisa, moxda Tu
ara riskis xarisxis gazrda, Cven gvaqvs
ufleba dazRvevis xelSekrulebis moqmedebis vadaSi SevamowmoT dazRveuli
qonebis mdgomareoba da Rirebuleba,
aseve Tqvens mier mowodebuli informaciis utyuaroba.

13. Tqveni movaleobebi qmedeba sadazRvevo
SemTxvevis dros
13.1. dauyonebliv SegvatyobineT sadazRvevo SemTxvevis Sesaxeb Cvens 24 saaTian cxel xazze 2 505 111, raTa gagiwioT
Sesabamisi daxmareba da konsultacia.
aRniSnuli Setyobineba werilobiT unda iyos dadasturebuli sadazRvevo
SemTxvevis dafiqsirebidan 5 samuSao
dRis ganmavlobaSi;
13.2. jerovnad SeasruleT Cveni warmomadgenlis miTiTebebi damdgar sadazRvevo SemTxvevasTan dakavSirebiT;
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13.3. gamoiZaxeT sapatrulo policia
mesame pirTa vandaluri, qurdobis, Zarcvis, gatacebis da sxva marTlsawinaaRmdego qmedebis SemTxvevaSi dazRveuli
qonebis mimarT;
13.4. miiReT gonivruli da xelmisawvdomi zomebi sadazRvevo SemTxvevis
dros zaralis Sewyvetis, Semcirebis an
dazRveuli qonebis gadarCenis mizniT;
ar gaswioT sadazRvevo SemTxvevasTan
dakavSirebuli raime xarjebi Cveni Tanxmobis gareSe;
13.5. SeinarCunoT dazianebuli qoneba
Cveni warmomadgenlebis misvlamde im
saxiT, rogorSic is aRmoCenil iqna sadazRvevo SemTxvevis Semdgom, raTa mogvceT imis SesaZlebloba, rom davaTvalieroT da gamovikvlioT dazianebuli
dazRveuli qoneba, gamoviZioT mizezebi
da zaralis sidide;
13.6. specifikidan gamomdinare Tqven
moiTxoveT damatebiTi informacia da
dokumentebi oficialuri wyaroebidan
sadazRvevo SemTxvevasTan dakavSirebiT (policia, saxanZro, meteorologiuri samsaxuri da a.S.)
13.7. im SemTxvevaSi Tu Tqven ar asrulebT zemoTmoyvanil pirobebs, Cven ufleba gvaqvs ar avanazRauroT zarali;
13.8. im SemTxvevaSi, Tu dazRveuli farTi mdebareobs Senobis bolo sarTulze da mzRvevelma aanazRaura zarali,
romelic gamowveuli iyo dazRveuli
riskiTa da Senobis saxuravis dazianebiT, mzRveveli ar aanazRaurebs
nebismier momdevno zarals an zians, Tu
ukve anazRaurebuli zaralis Semdeg ar
moxda dazianebuli saxuravis SekeTeba.
aseT SemTxvevaSi damzRvevi valdebulia Seatyobinos mzRvevels saxuravis
SekeTebis Sesaxeb. Setyobinebis miRebis
Semdeg, mzRveveli uflebamosilia Seamowmos SekeTebuli saxuravis mdgomareoba;
13.9. punqt 13-Si miTiTebuli movaleobebi vrceldeba aseve mosargebleze,
romlisTvisac cnobilia mis sasarge-
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blod sadazRvevo xelSekrulebis dadebis Sesaxeb, winaaRmdeg SemTxvevaSi,
Cven gvaqvs sadazRvevo anazRaurebaze
uaris Tqmis ufleba.

14. Cveni valdebuleba:
14.1. SeviswavloT dazRveuli qonebis
ganadgurebis/dazianebis gamomwvevi mizezebi da garemoebebi araumetes 3 samuSao dRis ganmavlobaSi mas Semdeg rac
Tqvengan miviRebT Setyobinebas.
14.2. dazRveuli qonebis daTvalierebis
Semdeg mzRveveli uflebamosilia moiTxovos damatebiTi dokumentacia.
14.3. damzRvevis mier damatebiTi dokumentaciis warmodgenis Semdeg, mzRveveli valdebulia ganaxorcielos
zaralis Sefaseba.
14.4. zaralis anazRaureba moxdeba orive mxaris mier daregulirebis aqtze
xelmoweridan 14 kalendaru-li dRis
ganmavlobaSi.
‒ zaralis anazRaurebis mizniT, werilobiTi SeTanxmebis safuZvelze dazianebuli qonebis aRdgena/ SekeTeba/
Canacvlebis xarji gadavricxoT pirdapir im SeTanxmebul saremonto kompaniis angariSze, saidanac warmodgenili
iqneba damdgari zaralis kalkulacia
(gamoklebuli iqneba polisSi aRniSnuli franSiza da gadauxdeli premia);
‒ im SemTxvevaSi Tu sadazRvevo anazRaurebis mimRebi aris mosargeble,
sadazRvevo anazRaurebis odenoba Semcideba franSizis, gadauxdeli premiis
da dRg-s gaTvaliswinebiT;
14.5. im SemTxvevaSi Tu pirobebis Tanaxmad SemTxveva ar eqvemdebareba anazRaurebas, werilobiT SegatyobinoT uari
sadazRvevo anazRaurebis gadaxdaze
Sesabamisi mizezis miTiTebiT 1 (erTi)
Tvis ganmavlobaSi mas Semdeg, rac warmodgenilia yvela moTxovnili dokumenti da cnobilia SemTxvevis yvela garemoeba.
14.6. Cven SegviZlia sadazRvevo anazRaurebis gadavadeba im SemTxvevaSi Tu:

• arsebobs safuZvliani eWvi Tqveni
an mosargeblis uflebamosilebaze
miiRoT sadazRvevo anazRaureba an
sadazRvevo SemTxvevis riskebTan Sesabamisobaze da mis namdvilobaze. anazRaurebis vada aRniSnul SemTxvevaSi
gadaiwevs, vidre ar iqneba warmodgenili Sesabamisi dokumentacia, romelic
adasturebs dazRveul qonebaSi Tqvens
an mosargeblis interess;
• Sinagan saqmeTa organoebis mier aRZrulia sisxlis samarTlis saqme sadazRvevo SemTxvevaze.

15. mesame pirTa mimarT
zaralis anazRaurebaze
uflebebis gadmosvla
(subrogacia)
Cvens mier zaralis anazRaurebis Semdeg gadaxdili Tanxebis farglebSi
Cvenze gadmodis moTxovnis ufleba,
romelic Tqven gaqvT zaralze pasuxismgebel mesame pirTa mimarT. aseT
SemTxvevaSi Tqven valdebuli xarT
srulad iTanamSromloT CvenTan am
uflebis gadmosacemad, winaaRmdeg SemTxvevaSi ufleba gvaqvs uari vTqvaT
sadazRvevo anazRaurebaze da moviTxovoT zaralis saxiT gadaxdili Tanxebis
ukan dabruneba.

16. ormagi dazRveva
16.1 Tqven da mosargeble valdebulni
xarT werilobiT SegvatyobinoT yvela
sadazRvevo xelSekrulebis Sesaxeb,
romelic dadebulia dazRveul qonebaze
sxva sadazRvevo kompaniebTan. amasTan
Tqven valdebulni xarT miuTiToT sxva
sadazRvevo kompaniebis saxelwodeba,
maTTan dazRveuli qoneba, sadazRvevo
riskebi da sadazRvevo Tanxebis sidide;
16.2 Tu sadazRvevo SemTxvevis momentSi dazRveul qonebaze moqmedebda sxva
sadazRvevo xelSekrulebac analogiur
riskebze, maSin Cven vixdiT Tanxas,
romelic proporciulia Cvens mier
dadebuli xelSekrulebis sadazRvevo

Tanxisa da yvela sadazRvevo xelSekrulebis saerTo Tanxas Soris.

17. davebis gadawyveta
sadazRvevo xelSekrulebaTan dakavSirebuli uTanxmoebani, unda gadawydes
molaparakebis gziT. SeTanxmebis miuRwevlobisas, saqme gadaecema gasarCevad
saqarTvelos sasamarTlos (saarbitraJo sasamarTlos), saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobis gaTvaliswinebiT.

18. damatebiTi dafarva
mesame pirTa mimarT warmoqminili qonebrivi pasuxismgeblobis dazRveva:
damzRvevis mier dazRveuli qonebis
arasaTanadod an/da daudevrad flobis da gankargvis Sedegad warmoqmnili xanZriT, afeTqebiT an datborviT
gamowveuli zarali, romelic miadga mesame pirTa qonebas.
mzRvevelis pasuxismgebloba mesame
mxarisaTvis miyenebuli zianis SemTxvevaSi ganisazRvreba Sesabamis polisSi
miTiTebuli limitis/ sadazRvevo Tanxis farglebSi.
me-18 paragrafisaTvis gamonakliss warmoadgens mesame mxarisaTvis miyenebuli:
•
•
•
•

ziani ijariT, giaroTi, lizingiT age
buli da/an naqiravebi qonebisaT- vis;
ziani, gaTvaliswinebuli raime sxva
xelSekrulebiT, nebismieri saxis jarima;
nebismieri saxis moraluri ziani;
avejis/qonebisaTvis, romlis wlo
vanebac aRemateba 50 wels.
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