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ڍڋڅڣ�ڍڏډڣڟ�ڍڑڅڍڌڅڅږ���

څچډڕژڣڅږڐڒڐ�ږڍڐڍښډ�ڍڈڅڕڍړ

�ڍچډڊډڏڊڎ�ڍڕژڎڍڗښڅڏڍڙڒڕړ
�ډڋڅڍڇڒڏڒڗڅڐڒڗږ�ږڍڕڒڝ�ڌڅڐ�

څچډڕڅڐڣڅڈ�ڒڑڍڟڍڈډڐڅږ�ڒڙڅڕڡږڅږ

�ڍڕژڏڅڗڍړږڒڥ�ڍڏډچډڈژڅڈڅڇ
څچډڕژڣڅږڐڒڐ

څچډڕژڣڅږڐڒڐ�ڍڕژڏڅڗڍړږڒڥ
ڒڐڅڇ�ږڍڊډڊڣڌڐډڝ�ڍڕژڈډچژ

�ڍڝڕډڈڍڅڊڒڕړ�څڍڟڅڋڍڏڅڗڍړږڒڥ
�ږڍڈڟڒڐ�څڈ�ږڍږڍڏڎڅڑڒڐڅڇ

څڐڛڍڐ�ږڍڈڒڍڕډړ
�ڍڕژڍڐڇډڇ
�ڍڕژڏڅڗڍړږڒڥ
څچډڕژڣڅږڐڒڐ
�ږڍڊډڊڛڋڅڈ�
�ڑڅڈڍڏڡ�ډڕڒډڐ

ډڋډڛڈ�ڏڒڡڅږ�ڌڕډ
ڍڗډڐ

ډڛڈ�ڍڏڒڡڅږ�ڍڌڕډ

�ڍڕژڍڐڇډڇ
�ڒڗڅڏژچڐڅ
�ڍڏژڍڕ
څچډڕژڣڅږڐڒڐ

ڍڏژڍڕڒڗڅڏژچڐڅ
ڍچډڍڟڅڏژړڍڑڅڐ
ږڍڐڍښډ�ڍڈڅڕڍړ

ډڋڅڋڅچ�ږڍڕژڣڅږڐڅږ

ڍڝچډڎڍڑڍڏڎ�ړړ

�ڕڒڗښڅڕڗڑڒڎڅڕڅ
ڍڝچډڎڍڑڍڏڎ

�ڒڍڟڅڕژڎ
ډڝډڕڅڇ ږڍږڍڏڎڅڑڒڐڅڇ

�ڍڏډچډڈژڅڈڅڇ
�ڒڗڅڏژچڐڅ
�ڍڏژڍڕ
څچډڕژڣڅږڐڒڐ

ڍچډڗڑډڐڅڎڍڈډڐ

 

ڍڕژڍڗښڅ�ڈڅڕژڍڇڒڏڒڍچ�څچډڏڎڅڈږڅڙ
 ڍڕژڍڌڅړڒډڐڒڥ�ڍچډڗڅڐڅڑڅڈ�ڍچډڊڎڅږ
 ڍڏژچډڕڍڕڗږڍڇډڕڅڕڅ�ڍچډچډڏڅژڝڅږ
 ڍڝچډږڍڏڎڅڑڒڐڅڇ ;ڍچډڗڑډڐڅڎڍڈډڐ
 ږڍچډچډڈڅڊڅڅڈ�ڍڏژچډڌڍڌڍڐ
 ڍچډڗڑډڐڅڎڍڈډڐ ڒڏڅڑڕژڎڐڅږ

�ڍڝڏډږښ ڒښڅڍڌڙڅڅږ ڕډڈڍڅڊڒڕړ)

ૺږڍڍږ�ڍڕژڍڗڍڋڒړૻ
ڈڅږڍڐڅچڅږډڝ

ૺږڍڍږ�ڍڕژڍڗڍڋڒړૻ
څڐڛڍڐ

ڕډڈڍڅڊڒڕړ
ڍڝڏډږښ�ڒښڅڍڌڙڅڅږ

 

ڍڈڅڕڍړ�ڍڗڑډڐڅڎڍڈډڐ
ږڍچډڏژڑڝڍڑڅڈږڍڐڍښډ

ډڝډڕڅڇ

 ډڊڌ 24 ڍڈڒڍڕډړ�ږڍڈڟڒڐ��څچډڈڏډڟڕڊ�ډڋچډڍڟڅڏژړڍڑڅڐ ڒڏڅڑڕژڎڐڅږ
 ږڍڊڌږڍچډډښڅڏڅښڒڐ ږڒڏډڊڌڕڅښڅږ څڍڏژچډڑڍڡږڍڏڅڊڌڅڇ څچڒڏژڟڒڐ�ڍڏژڑڝڍڑڛڅ ږڍڍڐډڕړ  
ږڅږڍچډڏڣڅڑڅڇ�ڈڅڗډڊڜڡژ ږڍچډڏژڕڎډڝڏډڣ ږڍچډڏژډڊڛڋڅڈ�ڍڏژچډڕڇڅڐڍڐ�ډڋڅڎڍڑڍڏڎ ڐڅ�ڈڒڏڒڣڐ�څڍڏډچډڏڠڅږډڝ�څڊډڞڕڅ�ږڍڑڅڐڍډڕ�څڎڍڑڍڏڎ#

ڒڗڍڐڍڏژ�����

ڒڗڍڐڍڏژ���� ڒڗڍڐڍڏژ���� ڒڗڍڐڍڏژ���� �ڒڗڍڐڍڏژ���

ڒڗڍڐڍڏژ���� ڒڗڍڐڍڏژ���� ڒڗڍڐڍڏژ���� ڒڗڍڐڍڏژ���� ڒڗڍڐڍڏژ����

ڒڗڍڐڍڏژ����

50%
ڍڕڅڏ����

60%
ڍڕڅڏ�����

�ڒڗڍڐڍڏژ���

ڒڗڍڐڍڏژ�����

50% 
ڍڕڅڏ������
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ڍڕڅڏ������

100%
ڍڕڅڏ������
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ڍڕڅڏ������� 100%

 %100ڍڕڅڏ�������
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�������
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100%
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ڍڕڅڏ����
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ڒڗڍڐڍڏژ
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ڒڗڍڐڍڏژ

ډڈڐ����
ڒڗڍڐڍڏژ

ډڈڐ����
ڒڗڍڐڍڏژ
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ڒڗڍڐڍڏژ
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60%
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ڍڕڅڏ�����
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50% 
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_ �ڍڝڒڍڟڅڕژڎ�څڎڍڑڍڏڎ�څچڒڏژږڕڒ_
څڎڍڑڍڏڎ�ڈڒڏڒڣڐ ڑڅڈڍڏڡ ډڐڅږډڐ ږڍڊډڊڛڋڅڈ)
�ږڍڊڌږڍڗڑډڇڍڗڑڒڎ ڍڏژچډڕڇڅڐڍڐ�ډڋڒڍڟڅڕژڎ

�ڒڗڍڐڍڏژ���

�څڍڐډڕړ�ڒڊډڊڛڋڅڈڅږ� ڍڕڅڏ���� ڍڕڅڏ������� ڍڕڅڏ���� ڍڕڅڏ���� ڍڕڅڏ����

ڒڣڅڤڒڅږ�څڍڐډڕړ�ڒڊډڊڛڋڅڈڅږ
ڍڏژڎڍڕډڐڅ�ڏژڌڕڅښ�ږڍڑڍڟڍڈډڐ

�څڎڍڑڍڏڎ
ڍڕڅڏ���� ڍڕڅڏ������� ڍڕڅڏ���� ڍڕڅڏ���� ڍڕڅڏ����

_ ڍڕژڍڇڒڏڒڗڅڐڒڗږ�ڍڏډچډڈژڅڈڅڇ_
څچډڕژڣڅږڐڒڐ ڒڗڍڐڍڏژ���� ڒڗڍڐڍڏژ����� ڒڗڍڐڍڏژ�����

_ ڍڕژڍڇڒڏڒڗڅڐڒڗږ�ڍڕژڍڐڇډڇ_
څچډڕژڣڅږڐڒڐ ڒڗڍڐڍڏژ���� ڍڕڅڏ���������� ڍڕڅڏ����������

_ څڍڗڑڒڈڒڌڕڒ�څڍڈډړڒڌڕڒ_ ڒڗڍڐڍڏژ������� ڒڗڍڐڍڏژ������� ڒڗڍڐڍڏژ�������
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1. ზოგადი განმარტებები
ქვემოთ მოცემული ყოველი განსაზღვრება ინარჩუნებს აღნიშნულ მნიშვნელობას 
ხელშეკრულების ნებისმიერ ნაწილში. 

1.1. მზღვეველი - პირი, რომელიც ახორციელებს სადაზღვევო საქმიანობას, სს “სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი 
ჰოლდინგი”,  

1.2. დამზღვევი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც იხდის სადაზღვევო შენატანს დაზღვეულის 
სასარგებლოდ. 

1.3. დაზღვეული – ფიზიკური პირი,  ვის სასარგებლოდაც ხორციელდება დაზღვევა. 
1.4. ხელშეკრულების საგანი -  ხელშეკრულება ითვალისწინებს მზღვეველის ვალდებულებას გაუწიოს დაზღვეულს 

მისი ქონებრივი და ფინანსური ინტერესის დასაცავად, დამზღვევის მიერ სადაზღვევო პრემიის სრულად ან 
პრემიის პირველი შენატანის გადახდისა და ხელშეკრულებაში შეთანხმებული გადახდის გრაფიკის დაცვის 
სანაცვლოდ სადაზღვევო მომსახურება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებითა და წესით. 

1.5. სადაზღვევო ხელშეკრულება/პოლისი მზღვეველის მიერ გაცემული ხელმოწერილი საბუთი - მოწმობა 
დაზღვევის ხელშეკრულების შესახებ. 

1.6. სადაზღვევო  ბარათი - სადაზღვევო პირობებით გათვალისწინებულ მომსახურებათა ჩამონათვალი, დაფარვა, 
ლიმიტი (რომელსაც ფლობს დაზღვეული). 

1.7. სადაზღვევო შენატანი (პრემია) - დამზღვევის მიერ დაზღვეულის სასარგებლოდ გადასახდელი სადაზღვევო 
პოლისის წლიური ღირებულება, რომელსაც დამზღვევი უხდის მზღვეველს პოლისში მითითებული 
მომსახურების გაწევის სანაცვლოდ. 

1.8. სადაზღვევო პერიოდი - პოლისში მითითებული პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც სადაზღვევო პოლისი 
მოქმედია. მზღვეველის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, ანაზღაურდება, ამ პერიოდში 
მომხდარი სადაზღვევო შემთხვევები მხოლოდ სადაზღვევო პერიოდის ამოწურვამდე. 

1.9. ლიმიტი - სადაზღვევო პოლისში მითითებული კონკრეტული მომსახურების ანაზღაურების მაქსიმალური 
წლიური ლიმიტი, რომლის ფარგლებშიც მზღვეველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს დაზღვეულს 
სამედიცინო მომსახურების ხარჯები. 

1.10. სადაზღვევო შემთხვევა - პოლისის მოქმედების ვადებში დამდგარი, ამავე პოლისით განსაზღვრული 
შემთხვევები, რომელთა დადგომისის წარმოიშვება მზღვეველის ვალდებულება გასცეს სადაზღვევო 
ანაზღაურება, ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, 

1.11. სადაზღვევო ანაზღაურება - სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას მზღვეველის მიერ წინამდებარე პოლისის 
პირობების შესაბამისად მოსარგებლისთვის გადასახდელი თანხა. 

1.12. მოცდის პერიოდი _ პერიოდი, რომელიც აითვლება სადაზღვევო პერიოდის დასაწყისიდან და რომლის 
განმავლობაშიც დაზღვეულს მზღვეველის მიერ არ აუნაზღაურდება კონკრეტული სამედიცინო მომსახურების 
ხარჯები. 

1.13. დაფარვა – სადაზღვევო პოლისში მითითებული პროცენტული წილი, რომლის ფარგლებშიც მზღვეველი იღებს 
ვალდებულებას აუნაზღაუროს დაზღვეულს სამედიცინო მომსახურების ხარჯები. 

1.14. თანაგადახდა - სამედიცინო მომსახურების მთლიანი ღირებულების დაზღვეულის მიერ გადასახდელი ნაწილი. 
1.15. სამედიცინო კონტრაქტორი -  სამედიცინო დაწესებულება და შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის 

მქონე პირი (ექიმი/სპეციალისტი), რომელიც მზღვეველთან გაფორმებული ხელშეკრულებისა და მის მიერ 
გაცემული მიმართვის საფუძველზე დაზღვეულებს გაუწევს შესაბამის სამედიცინო დახმარებას და რომელთანაც 
მზღვეველი ახორციელებს პირდაპირ ანგარიშსწორებას სადაზღვევო პოლისით განსაზღვრული მომსახურებისა 
და პირობების მიხედვით. კონტრაქტორი კლინიკების ჩამონათვალი იხ. ვებ-გვერდზე: www.gpih.ge 

1.16. მოსარგებლე – დაზღვეული, სამედიცინო დაწესებულება ან  ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, 
რომელიც საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის და წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად 
უფლებამოსილია მიიღოს სადაზღვევო ანაზღაურება. 

1.17. გეოგრაფიული ლიმიტი - დაზღვევის მოქმედების გეოგრაფიული არეალი. წინამდებარე დაზღვევა მოქმედებს 
მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. 

1.18. უწყვეტი განახლება – ხელშეკრულების/პოლისის განახლება, როდესაც ახალი პოლისის სადაზღვევო პერიოდის 
პირველი დღე უშუალოდ მოსდევს  ვადაგასული პოლისით განსაზღვრული სადაზღვევო პერიოდის ბოლო დღეს. 
უწყვეტი დაზღვევა გულისხმობს მხოლოდ პოლისი მედით დაზღვევის პერიოდს. 

1.19. საწოლ/დღე – ჰოსპიტალური (სტაციონარული) ტიპის სამედიცინო დაწესებულებაში მიღებული სამედიცინო 
მომსახურება პაციენტის   ღამისთევით დაყოვნებისას. 

1.20. პალატა: 
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1.20.1. სტანდარტული პალატა - პალატა, რომლის მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვა სრულად უზრუნველყოფს 
სამედიცინო სერვისის სრული მოცულობით მიწოდებას.  

1.20.2. არასტანდარტული პალატა - ინდივიდუალური კომფორტის მიზნით გაუჯობესებული პალატა. 
1.20.3. რეანიმაციული პალატა - პალატა, რომლის მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვა სრულად უზრუნველყოფს 

რეანიმაციული ღონიძიებების სრული მოცულობით მიწოდებას.  
1.21. ხელშეკრულება - წინამდებარე ხელშეკრულება სადაზღვევო მომსახურების შესახებ და მისი დანართები, 
ცვლილებები, რომლებიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოხსენიებულია ერთობლივად, 
როგორც ხელშეკრულება, გარდა ისეთი შემთხვევებისა, როდესაც ხელშეკრულების შინაარსიდან გამომდინარე ცალკე 
უნდა მიეთითოს ხელშეკრულებაზე/დანართზე. 

2. პოლისით გათვალისწინებული სადაზღვევო
მომსახურებების განმარტებები:

2.1. 24 საათიანი სატელეფონო კონსულტაცია - ითვალისწინებს მიმდინარე სამედიცინო დაზღვევასთან 
დაკავშირებულ სადღეღამისო სატელეფონო კონსულტაციას, პრობლემატური საკითხების მოგვარებას, 
სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება კოორდინაციას. 

2.2. სასწრაფო სამედიცინო დახმარება - ითვალისწინებს სიცოცხლისთვის საშიში, გადაუდებელი მდგომარეობის 
დროს სამედიცინო ჩვენებით გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ბრიგადის გამოძახების, ადგილზე 
სამედიცინო მომსახურების, საჭიროების შემთხვევაში დაზღვეულის ვიტალური ფუნქციების შენარჩუნების 
მიზნით შემთხვევის ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ღირებულების 
ანაზღაურებას, ბარათის შესაბამისად. 

2.3. პირადი ექიმის მომსახურება - ითვალისწინებს პოლისით განსაზღვრულ სამედიცინო დაწესებულებაში 
მზღვეველის მიერ მითითებული ექიმის (ზოგადი პროფილის ექიმი/თერაპევტი) კონსულტაციას, დაზღვეულის 
ჯანმრთელობაზე მუდმივ მეთვალყურეობას და ასაკობრივ სასკრინინგო კვლევების დაგეგმვას, სამედიცინო 
რეკომენდაციებით უზრუნველყოფას, სამედიცინო ისტორიის წარმოებას, საჭიროების შემთხვევაში 
ლაბორატორიული და ინსტრუმენტულ გამოკვლევების, ასევე სხვადასხვა პროფილის სპეციალისტებთან 
მიმართვებით უზრუნველყოფას, კონსულტაციების დაგეგმვა-ორგანიზებას, საჭიროების შემთხვევაში 
მედიკამენტური მკურნალობის დანიშვნას, საჭიროების შემთხვევაში დაზღვეულის ბინაზე ვიზიტის 
განხორციელებას.  

2.4. პროფილაქტიკური კვლევები - ითვალისწინებს დაზღვევის მოქმედების პერიოდში პროფილაქტიკურ და პირადი 
ექიმის მიერ  შერჩეულ  ასაკის შესაბამის საკრინინგო კვლევებს ჰიპერტონული დაავადების, გულ-სისხლძარღვთა 
დაავადებებისა და შაქრიანი დიაბეტისათვის – წელიწადში ერთხელ, შემდეგი სახეობებით: სისხლის საერთო 
ანალიზი, შარდის საერთო ანალიზი, საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში, ელექტროკარდიოგრაფია, 
გლუკოზის განსაზღვრა პერიფერიულ სისხლში. 

2.5. სტომატოლოგიური პროფილაქტიკური მომსახურება (კლინიკა  „უნივერსი - შპს ინტერმედ ტურში“) - 
ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ სამედიცინო ჩვენების გარეშე კლინიკა  „უნივერსი - შპს ინტერმედ ტურში“ 
შემდეგ სამედიცინო მომსახურებას: ორთოპედის, ორთოდონტის, თერაპევტის, იმპლანტოლოგის კონსულტაცია, 
ბავშვებში ფტო-ლაკის აპლიკაცია, ვიდეო კამერით დათვალიერება. 

2.6. ჰოსპიტალური მომსახურება:   მკურნალობა, რომლის დროსაც პაციენტი სტაციონარული ტიპის სამედიცინო 
დაწესებულებაში იკავებს საწოლს ღამისთევით. 

2.6.1. გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურება- ითვალისწინებს  დაზღვეულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
გაუარესებასთან დაკავშირებული იმ აუცილებელი სამედიცინო ღონისძიებების (მედიკამენტები, 
დიაგნოსტიკური მანიპულაციები, თერაპიული და ქირურგიული მკურნალობა) ხარჯების ანაზღაურებას, 
რომელთა 24 საათზე მეტი გადავადების პირობებში გარდაუვალია დაზღვეულის სიკვდილი, დაინვალიდება ან 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუარესება და რომლებიც დაზღვეულს გაეწევა სამედიცინო 
დაწესებულებაში ისე, რომ პაციენტი იკავებს საწოლს სამედიცინო დაწესებულებაში ერთი საწოლ/დღე და მეტი 
ხნით. 

ანაზღაურებას ექვემდებარება მიმდინარე სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში ჯანმრთელობის გაუარესებასთან 
დაკავშირებული გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურების ხარჯები წინამდებარე დაზღვევის პოლისში 
განსაზღვრული გადაუდებელი შემთხვევების პოზიტიური სიის შესაბამისად. აგრეთვე, ანაზღაურდება 
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ინფექციური მართვის პროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის პირთათვის ანდა  საქართველოს მთავრობის  
2013 წლის 21 თებერვლის #36 დადგენილებით განსაზღვრული გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების 
(გარდა I დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა) და საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 ოქტომბრის 279 
დადგენილებით ,,2013 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ 
გათვალისწინებული   ,,ინფექციური დაავადებების მართვის“  პროგრამით განსაზღვრული შემთხვევები.  

 
2.6.1.1. გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურება ჩამონათვალი  (პოზიტიური სია): 
D65 დისემინირებული სისხლძარღვშიდა შედედება [დეფიბრინაციული სინდრომი]  
ალერგოლოგია 
J45 ასთმა (შეტევათა სტადია). ალერგია ანაფილაქსიური მდგომარეობისა და ხორხის შეშეპების განვითარების 

ტენდენციით 
J46 ასთმური სტატუსი (status asthmaticus)  
L50 ურტიკარია. 
T78.1 საკვების მავნე რეაქციები (კვებითი ალერგია). 
T78.3 ანგიონევროზული შეშუპება. 
T78.4 ალერგია, დაუზუსტებელი (ალერგია მწერის ნაკბენზე). 
T88.7 პათოლოგიური რეაქცია სამკურნალწამლო საშუალებაზე, ან მედიკამენტზე დაუზუსტებელი (წამლისმიერი) 

ალერგია   
T80.6 შრატისმიერი დაავადება 
ანგიოლოგია,  ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებითა და ინტენსიური თერაპიით 
I26 ფილტვის არტერიის (ვენის) ინფარქტი, თრომბოემბოლია, თრომბოზი.  
I74 არტერიების ემბოლია და თრომბოზი.  
I71.3 მუცლის აორტის ანევრიზმა, გამსკდარი.   
I71.5 თორაკოაბდომინური აორტის ანევრიზმა გასკდომით. 
I72 ანევრიზმების სხვა ფორმები (გამსკდარი) 
გასტროენტეროლოგია 
K72.0 ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა (ღვიძლისმიერი ენცეფალოპათია, ფულმინანტური უკმარისობა) 
K61.2 ანო-რექტული აბსცესი 
გინეკოლოგია 
O00 საშვილოსნოს გარე ორსულობა 
ენდოკრინოლოგია 
E27.2 ადისონური კრიზი 
E05.5 თირეოიდული კრიზი ან შეტევა 
E10.1 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით (მძიმე დიაბეტური კეტოაციდოზი, 

ჰემოდინამიკური ან ნევროლოგიური დარღვევებით, რესპირატორული უკმარისობით ან მძიმე აციდოზით)  
E11.1 ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით (მძიმე დიაბეტური კეტოაციდოზი, 

ჰემოდინამიკური ან ნევროლოგიური დარღვევებით, რესპირატორული უკმარისობით ან მძიმე აციდოზით) 
E03.5 მიქსედემური კომა 
კარდიოლოგია (ქირურგიული და ინვაზიური ჩარევის გარეშე) 
I21 მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი  
I20.0 არასტაბილური სტენოკარდია 
I50.1 მარცხენა პარკუჭოვანი უკმარისობა, მწვავე   
I50.9 გულის მწვავე უკმარისობა  
I47 პაროქსიზმული ტაქიკარდია (ჰემოდინამიკის მძიმე დარღვევით) 
I48 წინაგულების ფიბრილაცია და თრთოლვა (ჰემოდინამიკის მძიმე დარღვევით) 
ნევროლოგია 
ა) ცნს-ის ანთებითი ავადმყოფობები/ეპიზოდური და პაროქსიზმული დარღვევები/პოლინეიროპათიები: 
G61 ანთებითი პოლინეიროპათია  
G04 ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი 
G45 გარდამავალი ცერებრული იშემიური შეტევები და მასთან დაკავშირებული სინდრომი.  
G46 თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი სინდრომები ცერებროვასკულური დაავადებების დროს  
ბ) ეპილეფსია/ნერვ-კუნთოვანი ავადმყოფობები/ნერვული სისტემის სხვა დაზიანებები: 
G70 Myasthenia gravis (მძიმე მიასთენია)  
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G41 ეპილეფსიური სტატუსი 
G93.2 კეთილთვისებიანი ქალაშიდა ჰიპერტენზია მწვავედ განვითარებული ნეიროქირურგია 
ოპერაციული მკურნალობა/ინტენსიური თერაპია: 
S06.4  ეპიდურული სისხლჩაქცევა 
I61 ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა  
G93.5 თავის ტვინის კომპრესია 
G93.6 ცერებრული შეშუპება 
G91 ჰიდროცეფალია მწვავედ განვითარებული  
ნეფროლოგია 
N17 თირკმლის მწვავე უკმარისობა (ურემიული ენცეფალოპათია, ჰიპერკალემია, აციდოზი, ჰემოსტაზის დარღვევა ) 
N00 მწვავე ნეფრიტული სინდრომი (რენული ენცეფალოპათია, გულის შეგუბებითი უკმარისობა, თირკმლის მწვავე 

უკმარისობა) 
N10 მწვავე ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი [მწვავე პიელონეფრიტი] 
ოტოლარინგოლოგია 
ა) IV სირთულის ოპერაციები 
J01 მწვავე სინუსიტი (ქალასშიდა ან ორბიტალური გართულებებით) 
G06.0 ინტრაკრანიალური და ინტრასპინალური აბსცესი და გრანულომა 
H83.0 მწვავე ლაბირინთიტი  
H66.4 შუა ყურის ჩირქოვანი  ანთება, დაუზუსტებელი (გართულებული მასტოიდიტით) 
H66.2 შუა  ყურის ქრონიკული ეპიტიმპანურ-ანტრალური ჩირქოვანი ანთება (გართულებული   სახის ნერვის 

ნევრიტით)) 
H66.3 შუა ყურის სხვა ქრონიკული ჩირქოვანი ანთება (გართულებული სახის ნერვის ნევრიტით) 
ბ) III სირთულის ოპერაციები 
J39.0 რეტროფარინგეული და პარაფარინგეული აბსცესი 
J05 მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი და ეპიგლოტიტი (მძიმე სუნთქვის უკმარისობა, ცენტრალური ციანოზი, 

სატურაციის დაქვეითება) 
გ) უკანა ტამპონადა 
R04.0 ცხვირიდან სისხლდენა (უკანა ტამპონადით) 
 რევმატოლოგია და მეტაბოლური დარღვევები 
M10  პოდაგრა (გამწვავებული, გართულებული პოდაგრული სტატუსით) 
I00-I02 მწვავე რევმატიზმი რევმატული ცხელებით 
უროლოგია 
N20 თირკმლის და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია - (ცისტოსკოპია, კათეტერიზაცია, 

ურეთერორენოსკოპია) 
N40 პროსტატის ჰიპერპლაზია (შარდის შეკავება, მაკროჰემატურია - შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია, ცისტოსტომა ) 
N23 დაუზუსტებელი თირკმლის ჭვალი (ცისტოსკოპია, კათეტერიზაცია, ურეთერორენოსკოპია) 
N47 გრძელი ჩუჩა, ფიმოზი, პარაფიმოზი 
N44 სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა 
R33 შარდის შეკავება (ოპერაცია-ეპიცისტოსტომია) ოპერაცია-ტროაკარული ეპიცისტოსტომია/კათეტერიზაცია 
R33 შარდის შეკავება 
ქირურგია 
ა) IV სირთულის ოპერაციები 
A48.0აიროვანი განგრენა 
K56 პარალიზური გაუვალობა და ნაწლავის ობსტრუქცია თიაქრის გარეშე  
K25 კუჭის წყლული (გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით) 
K26 თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული (გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით) 
K27 პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით (გართულებული დეკომპენსირებული 

პილოროსტენოზით) 
K85 მწვავე პანკრეატიტი  
K65.0 მწვავე პერიტონიტი (გავრცელებული) 
ბ) III სირთულის ოპერაციები 
A48.0 აიროვანი განგრენა (კერის რადიკალური მოცილებით) 
S36.0 ელენთის ტრავმა 
S36.9 მუცლის ღრუს დაუზუსტებელი ორგანოს დაზიანება 
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K43.0 მუცლის წინა კედლის თიაქარი გაუვალობით, განგრენის გარეშე 
K45.0  სხვა დაზუსტებული მუცლის თიაქარი  გაუვალობით, განგრენის გარეშე (დიდი ზომის ან გიგანტური) 
I70.2 კიდურების არტერიების ათეროსკლეროზი [ათეროსკლეროზული განგრენა] 
E10.5 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური 

განგრენა] 
E11.5 ინსულინდამოუკიდებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური 

განგრენა] 
E12.5 კვების დარღვევასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით 

[დიაბეტური განგრენა] 
E13.5 სხვა დაზუსტებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური 

განგრენა] 
E14.5 დაუზუსტებელი შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულარული გართულებებით [დიაბეტური განგრენა] 
K25.1 კუჭის პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, პერფორაციით  
K26.1 თორმეტგოჯა ნაწლავის   წყლული მწვავე, პერფორაციით 
K65.0 მწვავე პერიტონიტი (ადგილობრივი) 
K80.0 ნაღვლის ბუშტის ქვები მწვავე ქოლეცისტიტით (ჩირქოვანი, განგრენული) 
K81.0 მწვავე ქოლეცისტიტი (ჩირქოვანი, განგრენული) 

K40.0 ორმხრივი საზარდულის თიაქარი, გაუვალობით განგრენის გარეშე 
K40.1 ორმხრივი საზარდულის თიაქარი, განგრენით 
K40.4 ცალმხრივი, ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი, განგრენით 

K41.0 ორმხრივი ბირძაყის თიაქარი, გაუვალობით, განგრენის გარეშე 
K41.0 ორმხრივი ბარძაყის თიაქარი, განგრენით 

K41.4 ბარძაყის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი თიაქარი განგრენით 
K42.1 ჭიპის თიაქარი განგრენით 
K43.1 მუცლის წინა კედლის თიაქარი განგრენით 
K45.1 მუცლის სხვა დაზუსტებული თიაქარი განგრენით 
K40.3 საზარდულის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ჩაჭედილი თიაქარი გაუვალობით განგრენის გარეშე 
K41.3 ბარძაყის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ჩაჭედილი თიაქარი გაუვალობით განგრენის გარეშე 
K42.0 ჭიპის თიაქარი გაუვალობით განგრენის გარეშე 
K43.0 ვენტრალური ჩაჭედილი  თიაქარი გაუვალობით განგრენის გარეშე 
K45.0 მუცლის სხვა დაზუსტებული ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე 
K92.0 ჰემატემეზისი 
K92.1 მელენა 
K92.2 გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი 
გ) II სირთულის ოპერაციები და კონსერვატული მკურნალობა 
K35.9 მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (კატარული, ფლეგმონური, განგრენული) 
K92.0 ჰემატემეზისი (კონსერვატული მკურნალობა) 
K92.1 მელენა (კონსერვატული მკურნალობა) 
K92.2 გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი (კონსერვატული მკურნალობა) 
K85 მწვავე პანკრეატიტი (კონსერვატული მკურნალობა) 
ყბა-სახის ქირურგია 
ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებით 
K10.2 ყბების ანთებითი ავადმყოფობები (პირის ღრუს ფსკერის, ყბისქვეშა, ყბაყურსაღეჭი, საფეთქლის მიდამოს 

ფლეგმონები, რეტრობულბალური და ხახის გვერდ.მიდამ. აბსცესები) 
ჰემატოლოგია 
ქირურგიული მკურნალობა – სპლენექტომია 
D69.3 იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა  - კრიზული მდგომარეობის დროს 
C94.7 სხვა დაზუსტებული ლეიკემია - კრიზული მდგომარეობის დროს 
D55 ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემიები - კრიზული მდგომარეობის დროს 
D56 თალასემია - კრიზული მდგომარეობის დროს 
D57 ნამგლისებურ-უჯრედული დარღვევები - კრიზული მდგომარეობის დროს 
D58 სხვა მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები - კრიზული მდგომარეობის დროს 
D59 შეძენილი ჰემოლიზური ანემიები - კრიზული მდგომარეობის დროს 
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2.6.2. ჰოსპიტალიზაცია უბედური შემთხვევის გამო - ითვალისწინებს მიმდინარე სადაზღვევო პერიოდის 
განმავლობაში გარეშე ძალის (ფიზიკური, მექანიკური, თერმული, ქიმიური) ზემოქმედების შედეგად 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებისას იმ სამედიცინო ღონისძიებების (მედიკამენტები, 
დიაგნოსტიკური მანიპულაციები, თერაპიული და ქირურგიული მკურნალობა, სტანდარტული და/ან 
რეანიმაციული პალატის ხარჯები) ღირებულების ანაზღაურებას, ბარათის შესაბამისად,  რომელთა 24 საათზე 
მეტი ხნით გადავადება იწვევს დაზღვეულის სიკვდილს ან დაინვალიდებას. 

სადაზღვევო შემთხვევად ითვლება და ანაზღაურებას ექვემდებარება  მიმდინარე სადაზღვევო პერიოდის 
განმავლობაში მომხდარი უბედური შემთხვევით გამოწვეული დაზღვეულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
მწვავე გაუარესებასთან დაკავშირებული სამედიცინო ღონისძიებათა ერთობლიობა, რომელიც გაეწევა 
დაზღვეულს ისე, რომ ის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე იკავებს საწოლს სამედიცინო 
დაწესებულებაში. 

2.6.3. გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურება  - (მოცდის პერიოდი 12 თვე) ითვალისწინებს შესაბამისი სამედიცინო 
ჩვენებისას  პირადი ექიმის/მზღვეველის მიერ დადასტურებული ჰოსპიტალური  (მედიკამენტები, 
დიაგნოსტიკური და სამკურნალო მანიპულაციები, თერაპიული და ქირურგიული მკურნალობა, სტანდარტული 
პალატის ხარჯები) მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებას, პოლისის პირობების შესაბამისად. გეგმიური 
ჰოსპიტალურ მომსახურების ჯამური ლიმიტი, ჰოსპიტალში საწოლდღის დაკავების შესაბამისად, იყოფა ორ 
მომსახურების ტიპად: 

2.6.3.1. ერთ საწოლდღეზე მეტი ხნის ვადით გეგმიური ჰოსპიტალიზაცია - ითვალისწინებს გეგმიური ჰოსპიტალურ 
მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებას პოლისის პირობების შესაბამისად, ისე რომ დაზღვეული 
ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე თავსდება კლინიკაში და იკავებს საწოლს ერთ საწოლდღეზე 
მეტი ხნის ვადით. 

2.6.3.2. ერთ საწოლდღიანი  გეგმიური ჰოსპიტალიზაცია - ითვალისწინებს გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურების 
ღირებულების ანაზღაურებას პოლისის პირობების შესაბამისად, ისე რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან 
გამომდინარე დაზღვეული იკავებს საწოლს.  

2.6.4. შენიშვნა: 
2.6.4.1.  ენდოპროთეზირება - ითვალისწინებს, ენდოპროთეზირებისთვის საჭირო ქირურგიული ჩარევასთან 

დაკავშირებულიც ხარჯების  ანაზღაურებას პოლისის პირობების შესაბამისად. მომსახურებაზე ვრცელდება 
მოცდის პერიოდი 12 თვე.  

2.6.4.2. იმპლანტაცია - ითვალისწინებს იმპლანტაციის ქირურგიულ ჩარევასთან დაკავშირებული ხარჯების 
ანაზღაურებას პოლისის პირობების შესაბამისად. მომსახურებაზე ვრცელდება მოცდის პერიოდი 36 თვე. 

2.6.4.3. კორონაროგრაფია-დიაგნოსტიკურ (მათ შორის ამბულატორიულ და ჰოსპიტალურ) კორონაროგრაგიაზე 
ვრცელდება მოცდის პერიოდი 24 თვე. ინტერვენციული კარდიოლოგიურ ჩარევასთან 
ერთეტაპად/ერთმომენტად განხორციელებულ კორონაროგრაფიაზე ვრცელდება მოცდის პერიოდი 12 თვე. 

2.6.4.4. ჰოსპიტალიზაცია გამონაკლისების და მოცდების გარეშე - ითვალისწინებს დანართი #1-ის მუხლი #4-ში 
მითითებულ ჰოსპიტალურ კლინიკებში 10%-40% ფასდაკლებას მიუხედავად გამონაკლისებში არსებული 
შეზღუდვებისა და მოცდის პერიოდის არსებობისა. 

2.7. ამბულატორია: სამედიცინო დაწესებულებაში ღამისთევის გარეშე მიღებული სამედიცინო მომსახურება. 
2.7.1. გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება - ითვალისწინებს სამედიცინო მომსახურების, 

(სპეციალისტის  კონსულტაცია, ინსტრუმენტული და ლაბორატორიული გამოკვლევები, ამბულატორიული 
მანიპულაციები, მედიკამენტები) ღირებულების  ანაზღაურებას, პოლისის პირობების შესაბამისად, რომელიც 
დაზღვეულს უნდა გაეწიოს შემთხვევის დადგომიდან პირველი 24 საათის განმავლობაში და რომელთა მეტი 
ხნით გადავადება იწვევს დაზღვეულის სიკვდილს ან დაინვალიდებას. 

2.7.1.1. გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება ”პოზიტიური სიის” შესაბამისად - ითვალისწინებს ქვემოთ 
ჩამოთვლილი პოზიტიური სიით განსაზღვრული შემთხვევების დროს საჭირო  სამედიცინო მომსახურების 
(სპეციალისტის  კონსულტაცია, ინსტრუმენტული და ლაბორატორიული გამოკვლევები, ამბულატორიული 
მანიპულაციები, მედიკამენტები) ღირებულების  ანაზღაურებას, პოლისის პირობების შესაბამისად, რომელიც 
დაზღვეულს უნდა გაეწიოს შემთხვევის დადგომიდან პირველი 24 საათის განმავლობაში და რომელთა მეტი 
ხნით გადავადება იწვევს დაზღვეულის სიკვდილს ან დაინვალიდებას. 

პოზიტიური სიით განსაზღვრული გადაუდებელი ამბულატორიული შემთხვევები: 
• ტრავმები: ტრავმატოლოგის კონსულტაცია, რენტგენოლოგიური კვლევა, იმობილიზაცია, რეპოზიცია, ფიქსაცია,

ბლოკადები; 
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• ჭრილობა: სპეციალისტის კონსულტაცია, ჭრილობის ქირურგიული დამუშავება და გაკერვა. მედიკამენტები,
ანტირაბიული და ანტიტეტანური ვაქცინაცია.

• სისხლდენა: ექიმის კონსულტაცია, ტამპონადა, კოაგულანტები.
• უცხო სხეული: კონსულტაცია, უცხო სხეულის ამოღება.
• თერმული, ქიმიური, ელექტროკონტაქტური დაზიანება - კონსულტაცია, დაზიანებული უბნის ქირურგიული

დამუშავება, შეხვევა.
• ცხვირიდან სისხლდენა: კონსულტაცია,  წინა ტამპონადა.
• გულის რითმის დარღვევები:  კონსულტაცია, ელექტროკარდიოგრამა, რითმის სტაბილიზაცია.
• ჰიპერტონული კრიზი: კონსულტაცია, ელექტროკარდიოგრამა, არტერიული წნევის სტაბილიზაცია.
• ალერგია ანაფილაქსიური მდგომარეობისა და ხორხის შეშუპების განვითარების ტენდენციით:  კონსულტაცია,

ანტიალერგიული მკურნალობა.
• მწვავე ბრონქიტი/ მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი/ეპიგლოტიტი: კონსულტაცია, ბრონქოსპაზმის კუპირება.
• თირკმლის, აბდომინალური და ნაღვლკენჭოვანი კოლიკა: კონსულტაცია, სისხლის საერთო ანალიზი, შარდის

საერთო ანალიზი, ერთი სისტემის ექოსკოპია, ინტრავენური ინფუზია, ტკივილის კუპირება.
• შარდის შეკავება: კონსულტაცია, კათეტერიზაცია, ინტრავენური ინფუზია, შარდის საერთო ანალიზი.
• გულმკერდის და მუცლის არეში დაუზუსტებელი ტკივილი და თავის ტკივილი: კონსულტაცია, ტკივილის

კუპირება და ბლოკადა.
• ინტოქსიკაცია: კონსულტაცია, კუჭის ამორეცხვა, დეზინტოქსიკაცია/ინფუზიური თერაპია, ლაბორატორიული

კვლევები.
• ჰიპერთერმია: კონსულტაცია, ანტიპირეტული მკურნალობა.
2.7.1.2. გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება „პოზიტიური სიის“ მიღმა  - ითვალისწინებს პოზიტიური 

სიით გაუთვალისწინებელი გადაუდებელი ამბულატორიული შემთხვევებისას ანდა პოზიტიური სიით
გათვალისწინებული მდგომარებებისას დანიშნული სხვა სამედიცინო მომსახურებების (სპეციალისტის
კონსულტაცია, ინსტრუმენტული და ლაბორატორიული გამოკვლევები, ამბულატორიული მანიპულაციები,
მედიკამენტები) ღირებულების  ანაზღაურებას, პოლისის პირობების შესაბამისად, რომელიც დაზღვეულს უნდა
გაეწიოს შემთხვევის დადგომიდან პირველი 24 საათის განმავლობაში და რომელთა მეტი ხნით გადავადება
იწვევს დაზღვეულის სიკვდილს ან დაინვალიდებას.

2.7.2. გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება - ითვალისწინებს სამედიცინო ჩვენებისას  ექიმის მიერ 
დანიშნული ამბულატორიული მომსახურების (სპეციალისტების კონსულტაციების, კლინიკური,
ინსტრუმენტული, ლაბორატორიული გამოკვლევებისა და ამბულატორიული მანიპულაციების (იმ შემთხვევაში,
თუ პაციენტი არ იკავებს საწოლს) ხარჯების ანაზღაურებას.

შენიშვნა: 

სამკურნალო ამბულატორიული მანიპულაციები, რომლებიც არ საჭიროებენ პაციენტის მიერ საწოლის დაკავებას 
მომსახურების  ხარჯები ანაზღაურდება უწყვეტი დაზღვევის 25-ე თვიდან 50%-ის ოდენობით. მედი ბაზისური 
პოლისის შემთხვევაში გეგმიური ამბულატორიული სამკურნალო მანიპულაციები ანაზღაურებას არ 
ექვემდებარება. 

მოცდის პერიოდი არ ვრცელდება იმ გეგმიურ მანიპულაციებსა და პროცედურებზე, რომლებიც დაკავშირებულია 
სადაზღვევო პერიოდში უბედური შემთხვევის გამო დაზიანების შემდგომ პერიოდთან  (მაგ: თაბაშირის ნახვევის 
მოხსნა, ჭრილობის ნაკერის მოხსნა და ა.შ.). 

2.8. მედიკამენტური  მკურნალობა - საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული სამკურნალო საშუალება, 
რომელიც გამოიყენება დაავადების სამკურნალოდ ან მისი პრევენციის მიზნით და რომელთა აქტიური 
ნივთიერება ან მათი კომბინაცია მოწოდებულია კონკრეტული დაავადების მედიკამენტური თერაპიის, 
დაავადების ან მისი გართულების პრევენციისათვის, საერთაშორისოდ აღიარებული და/ან ადგილობრივი 
სამედიცინო გაერთიანებების მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული მკურნალობის გაიდლაინებით და 
არსებობს საკმარისი, სანდო კლინიკური მტკიცებულებები მათი შესაბამისად გამოყენების ეფექტურობისათვის;  

2.9. მედიკამენტები გამონაკლისებში არსებული დაავადებების სამკურნალოდ პსპ და ავერსი სააფთიაქო ქსელში (გარდა 
ონკოპრეპარატებისა) - ითვალისწინებს ფასდაკლებას იმ დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებზე, რომლებიც არ 
იფარება გამონაკლისებით. 
შენიშვნა: მზღვეველი უფლებას იტოვებს შეცვალოს ამ მომსახურების პროვაიდერი სააფთიაქო ქსელი, რაც 
გეცნობებათ მოკლე ტექსტური შეტყობინების (SMS) სახით პოლისში მითითებულ მობილურის ნომერზე. 
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2.10. ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები/ჰომეოპათიური საშუალებები - ითვალისწინებს სამედიცინო 
ჩვენებით, ამბულატორიული მკურნალობის მიზნით,  პირადი ექიმის მიერ დანიშნულ ბიოლოგიურად აქტიური 
საკვები დანამატებს/ჰომეოპათიურ საშუალებებს. 

2.11. ორსულობა - (ვრცელდება მხოლოდ კლინიკა კურაციოზე მიმაგრებულ დაზღვეულებზე) ითვალისწინებს კლინიკა 
კურაციოში, ორსულთა პატრონაჟისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურებების: ექიმის კონსულტაცია, 
ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევების ხარჯების ანაზღაურებას, ბარათის  პირობების 
შესაბამისად. 

2.12. გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება - ითვალისწინებს პირველადი სტომატოლოგიური დახმარების  
(კბილის მწვავე ტკივილისას კბილის ამოღება (ექსტრაქცია) და მასთან დაკავშირებული ანესთეზია) - ღირებულების 
ანაზღაურებას პოლისის პირობების შესაბამისად. 

2.13. გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურება - ითვალისწინებს სტომატოლოგის კონსულტაციის, დიაგნოსტიკური 
ღონისძიებების (დენტოგრამა და/ან ვიზიო), კბილის ექსტრაქციის, კბილის მკურნალობის (დაბჟენის), ქვებისა და 
ნადებების მოცილების (დახურული კიურეტაჟი ულტრასტომით), გეგმიური ქირურგიული მანიპულაციების 
ხარჯების ანაზღაურებას, პოლისის პირობების შესაბამისად. 

2.14. ორთოპედიული სტომატოლოგია – ითვალიწინებს ორთოპედის კონსულტაციის, დიაგნოსტიკური ღონისძიებების, 
მოსახსნელი მთლიანი და/ან ნაწილობრივი პროთეზისა და მიკროპროთეზის, მეტალოკერამიკის, 
მეტალოპლასტმასის, პლასტმასის და  ფოლადისა გვირგვინის, ჩანართის, უმეტალო კერამიკისა (გვირგვინების და 
ვინირების დამზადება) და ბიგელისებური პროთეზის ღირებულებაზე ფასდაკლებას, აგრეთვე ფასდაკლებას 
თერაპიული და ქირურგიული სტომატოლოგიური მომსახურების ისეთ სერვისებზე, რომელთა გაწევაც საჭიროა 
ორთოპედიული სამუშაოების მოსამზადებლად, ბარათის  შესაბამისად. 

2.15. ორთოდონტიული სტომატოლოგია - ითვალისწინებს ორთოდონტის  კონსულტაციის, დიაგნოსტიკური 
ღონისძიებების, მოსახსნელი ორთოდონტიული ფირფიტოვანი აპარატისა და  მოუხსნელი ორთოდონტიული 
აპარატის (ბრეის-სისტემა) ღირებულებაზე ფასდაკლებას, აგრეთვე ფასდაკლებას თერაპიული და ქირურგიული 
სტომატოლოგიური მომსახურების ისეთ სერვისებზე, რომელთა გაწევაც საჭიროა ორთოდონტიული სამუშაოების 
მოსამზადებლად, ბარათის  შესაბამისად. 

2.16. დამატებითი სტომატოლოგიური მომსახურება კლინიკა „უნივერსი - შპს ინტერმედ ტურში“ - ითვალისწინებს 50%-
იან ფასდაკელბას შემდეგ მომსახურებებზე: იმპლანტაცია, მიკროსკოპით მკურნალობა, არხების დამუშავება 
ენდობუნიკის აპარატით (არხის სრული ჰერმეტიზაცია / არხის სრულად გასუფთავება ინფიცირებული ქსოვილისგან 
), მალხენი აირი (პროცედურა სტრესისა და დაძაბულობის გარეშე). 

3. ქმედება სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას

3.1. სამედიცინო მომსახურების საჭიროებისას დაზღვეული უკავშირდება პირად ექიმს (პოლისში მითითებულ 
სამედიცინო დაწესებულებაში), რომელიც უზრუნველყოფს სამედიცინო შემთხვევის და დაავადების მართვას 
(დიაგნოსტირება და მკურნალობა, კლინიკური, ლაბორატორიული, ინსტრუმენტული გამოკვლევებისა და 
სპეციალისტის კონსულტაციის გამოყენებით), ახორციელებს სამედიცინო მომსახურების ორგანიზებას. 

3.2. სასწრაფო სამედიცინო დახმარება - დაზღვეული უფლებამოსილია მიმართოს ნებისმიერ ლიცენზირებულ სასწრაფო  
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ბრიგადას.  

- დაზღვეული ან სხვა დაინტერესებული პირი უკავშირდება კომპანიის ცხელ ხაზს. ცხელი ხაზის მეშვებით 
კონტრაქტორი სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ბრიგადისთვის სადაზღვევო პოლისისა და 
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენისას დაზღვეული თავისუფლდება შესაბამის მომსახურებაში 
სადაზღვევო პირობით  გათვალისწინებული თანხის წილის გადახდისგან.  

- დაზღვეული თავად უკავშირდება სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ბრიგადას, იხდის 
მომსახურების თანხას სრულად და შემდეგ ანაზღაურების მისაღებად მიმართავს სადაზღვევო ანაზღაურების ჯგუფს 
მომსახურების მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში. ანაზღაურებისათვის საჭირო დოკუმენტაცია: სადაზღვევო 
ბარათი ; პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტი; მომსახურე დაწესებულების/ექიმის ბეჭდითა და ხელმოწერით 
დადასტურებული ჩატარებული მომსახურების დამადასტურებელ სამედიცინო დოკუმენტაცია და გადახდის 
დამადასტურებელი ფინანსური დოკუმენტაცია - ფინანსთა სამინისტროს მიერ დადგენილი ფორმით სტამბური 
წესით დაბეჭდილი ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტი ან დოკუმენტი, სადაც მოცემულია დეტალური 
განფასება/კალკულაცია და სალაროს ქვითარი. 
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შენიშვნა: კომპანიის მხრიდან აღნიშნული სერვისით ანაზღაურებას არ ექვემდებარება არასასწრაფო/არაგადაუდებელი 
სამედიცინო მომსახურება. 

3.3. პროფილაქტიკური კვლევები - სამედიცინო ჩვენების გარეშე ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმების მიზნით 
დაზღვეული მიმართავს პირად ექიმს, რომელიც უზრუნველყოფს დაზღვეულს სადაზღვევო პირობებით 
გათვალსიწინებულ გამოკვლევებზე მიმართვით, პირადი ექიმის სამსახურის ბაზაზე. 

3.4. სტომატოლოგიური პროფილაქტიკური მომსახურება (კლინიკა  „უნივერსი - შპს ინტერმედ ტურში“) - დაზღვეული 
მიმართავს კლინიკა  „უნივერსი - შპს ინტერმედ ტურს“, რომელიც უზრუნველყოფს პროფილაქტიკური 
მომსახურების ჩატარებას.  

3.5. ჰოსპიტალიზაცია: 
3.5.1. გადაუდებელი ჰოსპიტალიზაციისას, უბედური შემთხვევით გამოწვეული ჯანმრთელობის უეცარი 

გაუარესებისას - დაზღვეული ან სხვა დაინტერესებული პირი, ვალდებულია აღნიშნულის შესახებ 
დაუყოვნებლივ, მომსახურების მიღებამდე, აცნობოს კომპანიის ცხელ ხაზს. შეტყობინება მოიცავს შემდეგ 
ინფორმაციას: დაზღვეულის სახელი, გვარი, პოლისის ნომერი, სამედიცინო დაწესებულების დასახელება, 
სამედიცინო დაწესებულებაში მიმართვის დრო. შეტყობინების გარეშე მიღებული სამედიცინო მომსახურების 
ხარჯები ანაზღაურებას არ ექვემდებარება.  

- მზღვეველი კომპანიის კონტრაქტორ კლინიკასთან აწარმოებს პირდაპირ ანგარიშსწორებას, რის საფუძველზეც 
დაზღვეული თავისუფლდება ღირებულების სადაზღვევო პირობებით გათვალისწინებული წილის 
გადახდისგან. 

- კომპანიის არაკონტრაქტორ კლინიკაში მიმართვისას დაზღვეული იხდის მომსახურების თანხას სრულად და 
შემდეგ ანაზღაურების მისაღებად მიმართავს სადაზღვევო ანაზღაურების ჯგუფს მომსახურების მიღებიდან 30 
დღის განმავლობაში. ანაზღაურებისათვის საჭირო დოკუმენტაცია: სადაზღვევო პოლისი, პირადობის მოწმობა, 
მომსახურე დაწესებულების/ექიმის ბეჭდითა  და ხელმოწერით დადასტურებული ფორმა #100  (მიღებული 
მომსახურება დეტალური აღწერით), მომსახურების დეტალური განფასება/კალკულაცია, სალაროს ქვითარი. 

3.5.2. გეგმიური ჰოსპიტალიზაციის შესახებ დაზღვეულმა სრულყოფილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოს 
მზღვეველთან ჰოსპიტალიზაციის თარიღამდე მინიმუმ 5 (ხუთი) სამუშაო დღით ადრე; იმ შემთხვევაში, თუ 
გეგმიური ჰოსპიტალიზაცია წინასწარ არ არის შეთანხმებული მზღვეველთან და წინასწარ არ არის 
წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაცია, მომსახურება მზღვეველის მიერ ანაზღაურებას არ ექვემდებარება.   

- დაზღვეული უფლებამოსილია თავად აირჩიოს მომსახურე სამედიცინო დაწესებულება ხელშეკრულებაში 
მითითითებული კონტრაქტორი კლინიკებიდან. კომპანიის კონტრაქტორ კლინიკაში მომსახურების მისაღებად, 
მზღვეველი გასცემს საგარანტიო წერილს, რის საფუძველზეც დაზღვეული თავისუფლდება ღირებულების 
სადაზღვევო პირობებით გათვალისწინებული წილის გადახდისგან. საგარანტიო წერილის მისაღებად საჭირო 
დოკუმენტაცია: მომსახურების დეტალური განფასება/კალკულაცია და ფორმა #100. 

- არაკონტრაქტორ სამედიცინო დაწესებულებაში გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურების ხარჯები 
ანაზღაურდება პოლისი ,,მედის” არაუმეტეს სამი (იმ შემთხვევაში, თუ სამზე მეტი კონტრაქტორი სამედიცინო 
დაწესებულებაა) კონტრაქტორი სამედიცინო დაწესებულების საშუალო ფასის შესაბამისად. საშუალო ფასის 
დათვლისას გათვალისწინებული იქნება კონტრაქტორი კლინიკების მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული 
ფასდაკლება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კომპანიის არაკონტრაქტორ კლინიკაში მიმართვისას, 
დაზღვეული იხდის მომსახურების თანხას სრულად და შემდეგ ანაზღაურების მისაღებად მიმართავს 
სადაზღვევო ანაზღაურების ჯგუფს მომსახურების მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში. ანაზღაურებისათვის 
საჭირო დოკუმენტაცია: სადაზღვევო პოლისი;  პირადობის მოწმობა; მომსახურე დაწესებულების/ექიმის 
ბეჭდითა და ხელმოწერით დადასტურებული ფორმა #100  (მიღებული მომსახურების დეტალური აღწერითა და 
მომსახურების მიღების თარიღის მითითებით), მომსახურების დეტალური განფასება/კალკულაცია, გადახდის 
დამადასტურებელი სალაროს ქვითარი. 

სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეებისთვის, გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურების ანაზღაურება მოხდება 
შემდეგი წესის მიხედვით: კონკრეტული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებისას სადაზღვევო 
კომპანია იხელმძღვანელებს იმ ტარიფით, რომელიც იქნება ყველაზე მაღალი სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრულ 
სამედიცინო დაწესებულების მიერ შემოთავაზებულ ან/და კონტრაქტორი კლინიკების საშუალო ტარიფს შორის.  

სახელმწიფო პროგრამის მონაწილე პირებითვის გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურება ანაზღაურდება მხოლოდ 
შესაბამის  სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებაში.  

 
დაზღვევის პირველ წელს გეგმიური ჰოსპიტალიზაცია ანაზღაურებას არ ექვემდებარება. 
3.5.3. ჰოსპიტალიზაცია გამონაკლისების და მოცდების გარეშე - ჰოსპიტალიზაციის შესახებ დაზღვეულმა 

სრულყოფილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოს მზღვეველთან ჰოსპიტალიზაციის თარიღამდე მინიმუმ 3 
(სამი) სამუშაო დღით ადრე. მითითებულ პროვაიდერ კლინიკაში მომსახურების მისაღებად მზღვეველი გასცემს 
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საგარანტიო წერილს. იმ შემთხვევაში, თუ ჰოსპიტალიზაცია წინასწარ არ არის შეთანხმებული მზღვეველთან და 
წინასწარ არ არის წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაცია მომსახურება მზღვეველის მიერ ანაზღაურებას არ 
ექვემდებარება. 

3.6. ამბულატორიული მომსახურება  
3.6.1. გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება - დაზღვეული, ან სხვა დაინტერესებული პირი, 

ვალდებულია აღნიშნულის შესახებ დაუყოვნებლივ, მომსახურების მიღებამდე, აცნობოს კომპანიის ცხელ ხაზს.  
შეტყობინება მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: დაზღვეულის სახელი, გვარი, პოლისის ნომერი, სამედიცინო 
დაწესებულების დასახელება, სამედიცინო დაწესებულებაში მიმართვის დრო. შეტყობინების გარეშე მიღებული 
სამედიცინო მომსახურების ხარჯები ანაზღაურებას არ ექვემდებარება. 

- მზღვეველი კომპანიის კონტრაქტორ კლინიკასთან აწარმოებს პირდაპირ ანგარიშსწორებას, რის საფუძველზეც 
დაზღვეული თავისუფლდება ღირებულების სადაზღვევო პირობებით გათვალისწინებული წილის 
გადახდისგან.  

- კომპანიის არაკონტრაქტორ კლინიკაში მიმართვისას დაზღვეული იხდის მომსახურების თანხას სრულად და 
შემდეგ ანაზღაურების მისაღებად მიმართავს სადაზღვევო ანაზღაურების ჯგუფს მომსახურების მიღებიდან 30 
დღის განმავლობაში. ანაზღაურებისათვის საჭირო დოკუმენტაცია: სადაზღვევო პოლისი, პირადობის მოწმობა, 
მომსახურე დაწესებულების/ექიმის ბეჭდითა და ხელმოწერით დადასტურებული ფორმა #100  (მიღებული 
მომსახურების დეტალური აღწერით), მომსახურების დეტალური განფასება/კალკულაცია, სალაროს ქვითარი. 

3.6.2. გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება 
3.6.2.1. სადაზღვევო ბარათებით მედი ბაზისური, მედი ოპტიმალი, მედი სტანდარტი დაზღვეულს  გეგმიური 

ამბულატორიული მომსახურების ხარჯები აუნაზღაურდება მზღვეველის კონტრაქტორ კლინიკებში პირადი 
ექიმის  მიმართვის საფუძველზე.  

- გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება პირადი ექიმის სამსახურის ბაზაზე: დაზღვეული მიმართავს პირად 
ექიმს. პირადი ექიმი უზრუნველყოფს დაზღვეულს საჭირო მიმართვით პირადი ექიმის სამსახურის ბაზაზე. 
პირადი ექიმის მიმართვის, სადაზღვევო პოლისის და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენისას 
დაზღვეული თავისუფლდება მომსახურებაში თანხის დაზღვეულის მიერ გადასახდელი წილის გადახდისაგან.  

- იმ შემთხვევაში, თუ დაზღვეულისთვის საჭირო დიაგნოსტიკური კვლევები არ ხორციელდება პირადი ექიმის 
სამსახურის ბაზაზე პირადი ექიმი უზრუნველყოფს დაზღვეულს საჭირო კვლევებითა და სპეციალისტთან 
მიმართვით მზღვეველის კონტრაქტორ კლინიკებში.  კონტრაქტორ კლინიკაში დაზღვეული თავისუფლდება 
მომსახურებაში თანხის დაზღვეულის მიერ გადასახდელი წილის გადახდისაგან სადაზღვევო პოლისის, 
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და პირადი ექიმის მიმართვის წარდგენის საფუძველზე.  

არაკონტრაქტორ კლინიკაში მიღებული მომსახურება, აგრეთვე პირადი ექიმის მიმართვის გარეშე (როგორც პირადი 
ექიმის სამსახურის ბაზაზე, ისე სხვა კონტრაქტორ  კლინიკაში) მიღებული მომსახურება მზღვეველის მიერ 
ანაზღაურებას არ ექვემდებარება (გარდა მედი კლასიკისა და მედი პრემიუმის ბარათის შემთხვევაში). 

3.6.2.2. სადაზღვევო ბარათით მედი კლასიკი და მედი პრემიუმით დაზღვეული უფლებამოსილია მიმართოს  
სამედიცინო დაწესებულებას შემდეგი სქემითა და პირობების დაცვით: 

3.6.2.2.1. გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება პირადი ექიმის სამსახურის ბაზაზე: დაზღვეული 
მიმართავს პირად ექიმს. პირადი ექიმი უზრუნველყოფს დაზღვეულს საჭირო მიმართვით პირადი ექიმის 
სამსახურის ბაზაზე. პირადი ექიმის მიმართვის, სადაზღვევო პოლისისა და პირადობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის წარდგენისას დაზღვეული თავისუფლდება მომსახურებაში თანხის დაზღვეულის მიერ 
გადასახდელი წილის გადახდისაგან.   

3.6.2.2.2. გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება პირადი ექიმის მიმართვით კონტრაქტორ (გარდა პირადი 
ექიმის სამსახურისა და პრივილეგირებულ პროვაიდერ კლინიკებში)  სამედიცინო დაწესებულებაში (კლასიკი და 
პრემიუმი ბარათის მფლობელთათვის): დაზღვეული მიმართავს პირად ექიმს. პირადი ექიმი უზრუნველყოფს 
დაზღვეულს მიმართვით როგორც კომპანიის კონტრაქტორ კლინიკებში.  
კონტრაქტორ კლინიკაში დაზღვეული თავისუფლდება მომსახურებაში თანხის დაზღვეულის მიერ 
გადასახდელი წილის გადახდისაგან სადაზღვევო პოლისის, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და 
პირადი ექიმის მიმართვის წარდგენის საფუძველზე. დაზღვეული იხდის შესაბამისი მომსახურების თანხას 
სრულად და ანაზღაურების მისაღებად მიმართავს სადაზღვევო ანაზღაურების ჯგუფს მომსახურების მიღებიდან 
30 დღის განმავლობაში. (იხ. ანაზღაურებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია). 

3.6.2.2.3. გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება პირადი ექიმის მიმართვით არაკონტრაქტორ (გარდა 
პირადი ექიმის სამსახურისა და პრივილეგირებულ პროვაიდერ კლინიკებში)  სამედიცინო დაწესებულებაში 
დაწესებულებაში (კლასიკი და პრემიუმი ბარათის მფლობელთათვის): დაზღვეული მიმართავს პირად ექიმს. 
პირადი ექიმი უზრუნველყოფს დაზღვეულს მიმართვით როგორც კომპანიის კონტრაქტორ კლინიკებში. 
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ოჯახის ექიმის მიმართვით არაკონტრაქტორ კლინიკაში მომსახურების მიღებისას დაზღვეული იხდის 
შესაბამისი მომსახურების თანხას სრულად და ანაზღაურების მისაღებად მიმართავს სადაზღვევო ანაზღაურების 
ჯგუფს მომსახურების მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში (იხ. ანაზღაურებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია)  

3.6.2.2.4. ოჯახის ექიმის მიმართვის გარეშე გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება კონტრაქტორ (გარდა 
პირადი ექიმის სამსახურისა და პრივილეგირებულ პროვაიდერ კლინიკებში)  და არაკონტრატორ სამედიცინო 
დაწესებულებაში: ოჯახის ექიმის მიმართვით არაპროვაიდერ ან პროვაიდერ დაწესებულებაში სპეციალისტის 
კონსულტაცის შემდეგ ამ სპეციალისტის დანიშნული კვლევების ამავე კლინიკაში ჩატარებისას დაზღვეული 
იხდის შესაბამისი მომსახურების თანხას სრულად და ანაზღაურების მისაღებად მიმართავს სადაზღვევო 
ანაზღაურების ჯგუფს მომსახურების მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში.  

 ანაზღაურებისათვის საჭირო დოკუმენტაცია: სადაზღვევო პოლისი, პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტი, 
პირადი ექიმის მიმართვა, მიმართვის შესაბამისად ჩატარებული ამბულატორიული მომსახურების 
დამადასტურებელი სამედიცინო (დაწესებულების დასახელების და მომსახურების მიღების თარიღის 
მითითებით, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით)  და 
გადახდის დამადასტურებეული ფინანსური დოკუმენტაცია (მომსახურების დეტალური განფასება/კალკულაცია, 
სალაროს ქვითარი 

3.6.2.2.5. კურაციო გამონაკლისების გარეშე (ვრცელდება კლინიკა კურაციოზე მიმაგრებულ დაზღვეულებზე) - 
ითვალისწინებს კლინიკა კურაციოს მიერ წარმოებული სერვისების (სპეციალისტის კონსულტაცია, 
ინსტრუმენტული და ლაბორატორიული კვლევები) დაფინანსებას მიუხედავად გამონაკლისებში 4.2 პუნქტით 
არსებული შეზღუდვებისა.  

3.6.2.2.6. დამატებითი ამბულატორიიული მომსახურება პრივილეგირებულ პროვაიდერებში: 
- დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრებში: დაზღვეული საჭიროებს სპეციალისტის კონსულტაციას, რეკავს ცხელ 

ხაზზე (ტელ.: 2 505 111) და ათანხმებს ვიზიტს. დაზღვეული  იღებს შესაბამის  მომსახურებას მხოლოდ სადაზღვევო 
პოლისისა და პირადობის მოწმობის წარმოდგენის საფუძველზე. სპეციალისტი ნიშნავს გამოკვლევას; ჯიპიაის 
წარმომადგენლის მიერ ხდება კლინიკის სპეციალისტების მიერ დანიშნული გამოკვლევების ჯიპიაის ბლანკზე 
გადატანა, რის საფუძველზეც დაზღვეული დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრებში იხდის მხოლოდ პოლისით 
გათვალისწინებულ წილს 

- პრივილეგირებულ პროვაიდერ კლინიკაში (ჩამონათვალი იხილეთ www.gpih.ge): დაზღვეული საჭიროებს 
სპეციალისტის კონსულტაციას, მიმართავს კლინიკის რეცეფციას და  ათანხმებს ვიზიტს. დაზღვეული  იღებს 
შესაბამის  მომსახურებას მხოლოდ სადაზღვევო პოლისისა და პირადობის მოწმობის წარმოდგენის საფუძველზე. თუ 
სპეციალისტი ნიშნავს გამოკვლევას, დაზღვეული ბრუნდება კლინიკის რეცეფციაში, გადასცემს სპეციალისტის მიერ 
დანიშნული კვლევების ჩამონათვალს კლინიკის რეცეფციის თანამშრომელს, რომელიც გასცემს შიდა მიმართვას 
აღნიშნულ კვლევებზე, რის საფუძველზეც დაზღვეული იხდის მხოლოდ პოლისით გათვალისწინებულ წილს; 

3.7. მედიკამენტური მკურნალობა - სადაზღვევო ბარათებით მედი ბაზისური, მედი ოპტიმალი, მედი სტანდარტი, მედი 
კლასიკით და მედი პრემიუმით დაზღვეული მიმართავს პირად ექიმს. პირადი ექიმი შესაბამის დანიშნულებას 
გამოწერს რეცეპტის (საჭიროების შემთხვევაში) და კომპანიის ბლანკზე, რითაც მითითებულ აფთიაქებში 
დაზღვეული იხდის გამოწერილი მედიკამენტების ღირებულების მხოლოდ სადაზღვევო პირობებით 
გათვალისწინებულ წილს. ერთჯერად ანაზღაურებას ექვემდებარება მედიკამენტების არაუმეტეს ერთი თვის  
მკურნალობისათვის საჭირო ღირებულების ხარჯები. მზღვეველის მიერ ანაზღაურებას არ ექვემდებარება 
მედიკამენტები, რომელიც არ არის გამოწერილი პირადი ექიმის მიერ კომპანიის ბლანკზე ან ელექტრონულად 
(გარდა კლასიკისა და პრემიუმისა, როცა დაზღვეულს, ბარათის პირობის შესაბამისად, შეუძლია შეიძინოს და 
აინაზღაუროს იმ ექიმის დანიშნული მედიკამენტები, რომელთანაც მიღებული კონსულტაცია შეთანმხებული იყო 
პირად ექიმთან.). 

3.8. მედიკამენტები გამონაკლისებში არსებული დაავადებების სამკურნალოდ პსპ და ავერსი სააფთიაქო ქსელში (გარდა 
ონკოპრეპარატებისა) - დაზღვეული მიმართავს პირად ექიმს, რომელიც გამოწერს მედიკამენტებს კომპანიის 
ბლანკზე ან დააფიქსირებს ელექტრონულად, რითაც პსპ და ავერსი სააფთიაქო ქსელის აფთიაქებში, დაზღვეული 
თავისუფლდება მედიკამენტების ღირებულების ბარათით განსაზღვრული წილის გადახდისაგან. პირადი ექიმის 
მიმართვის გარეშე, ასევე სხვა აფთიაქებში შეძენილი მედიკამენტები ანაზღაურებას არ ექვემდებარება. 

3.9. ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები/ჰომეოპათიური საშუალებები - დაზღვეული მიმართავს პირადი 
ექიმი, რომელიც ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატების/ჰომაოპათიური საშუალების დანიშნულებას 
გამოწერს კომპანიის ბლანკზე ან დააფიქსირებს ელექტრონულად, რითაც პროვაიდერ საააფთიაქო ქსელებში 
დაზღვეული იხდის გამოწერილი საშულაების ღირებულების მხოლოდ სადაზღვევო პირობებით 
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გათვალისწინებულ წილს. პირადი ექიმის მიმართვის გარეშე, ასევე სხვა აფთიაქებში შეძენილი მედიკამენტები 
ანაზღაურებას არ ექვემდებარება. 

3.10. ორსულობა - დაზღვეული მიმართავს პირად ექიმს კლინიკა კურაციოში. პირადი ექიმი უზრუნველყოფს 
დაზღვეულს საჭირო მიმართვით პირადი ექიმის სამსახურის ბაზაზე. პირადი ექიმის მიმართვის, სადაზღვევო 
პოლისის და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენისას დაზღვეული თავისუფლდება 
ღირებულების პოლისით გათვალისწინებული წილის გადახდისგან. 

3.11. სტომატოლოგიური მომსახურება:  
3.11.1. გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება - დაზღვეული უფლებამოსილია მიმართოს ნებისმიერ 

ლიცენზირებულ სტომატოლოგიურ კლინიკას.  
- კომპანიის, წინამდებარე ხელშეკრულების დანართში მითითებულ კონტრაქტორ კლინიკაში მიმართვისას, 

დაზღვეულმა უნდა წარადგინოს სადაზღვევო პოლისი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. მსგავს 
შემთხვევაში დაზღვეული თავისუფლდება შესაბამის მომსახურებაში თანხის გადახდისაგან.  

- კომპანიის არაკონტრაქტორ კლინიკაში მიმართვისას დაზღვეული იხდის მომსახურების თანხას სრულად და შემდეგ 
ანაზღაურების მისაღებად მიმართავს სადაზღვევო ანაზღაურების ჯგუფს, მომსახურების მიღებიდან 30 დღის 
განმავლობაში. ანაზღაურებისათვის საჭირო დოკუმენტაცია: სადაზღვევო პოლისი, პირადობის დამადასტურებელ 
დოკუმენტი მომსახურე დაწესებულების/ექიმის ბეჭდითა და ხელმოწერით დადასტურებული ჩატარებული 
მომსახურების დეტალურ სამედიცინო დოკუმენტაცია, მომსახურების დეტალური განფასება/კალკულაცია, 
სალაროს ქვითარი. 

3.11.2. გეგმიური სტომატოლოგიური (თერაპიული და ქირურგიული) მომსახურება - დაზღვეული მიმართავს 
კომპანიის, წინამდებარე ხელშეკრულების დანართში მითითებულ, კონტრაქტორ კლინიკას. მიმართვისას 
დაზღვეულმა უნდა წარადგინოს სადაზღვევო პოლისი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. მსგავს 
შემთხვევაში დაზღვეული თავისუფლდება პოლისის პირობების შესაბამის მომსახურებაში თანხის გადახდისაგან. 
სხვა სქემით, აგრეთვე კომპანიის არაკონტრაქტორ სტომატოლოგიურ კლინიკაში მიღებული მომსახურება 
ანაზღაურებას არ ექვემდებარება.  

3.11.3. ორთოპედიული/ორთოდონტიული სტომატოლოგიური მომსახურება - დაზღვეული მიმართავს კომპანიის, 
წინამდებარე ხელშეკრულების დანართში მითითებულ, კონტრაქტორ კლინიკას. მიმართვისას დაზღვეულმა უნდა 
წარადგინოს სადაზღვევო პოლისი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. იმ მომსახურებებზე, რომელზეც 
კონტრაქტორი კლინიკა დაზღვეულს არ სთავაზობს ფასდაკლებას, აგრეთვე კომპანიის არაკონტრაქტორ 
სტომატოლოგიურ კლინიკაში მიღებული მომსახურება მზღვეველის მიერ ანაზღაურებას არ ექვემდებარება. 

3.11.4. დამატებითი სტომატოლოგიური მომსახურება კლინიკა „უნივერსი - შპს ინტერმედ ტურში“ - დაზღვეული 
მიმართავს კლინიკა „უნივერსი - შპს ინტერმედ ტურს“. მიმართვისას დაზღვეულმა უნდა წარადგინოს 
საიდენტიფიკაციო ბარათი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. მსგავს შემთხვევაში დაზღვეული 
თავისუფლდება შესაბამის მომსახურებაში სადაზღვევო პირობით გათვალისწინებული თანხის მზღვეველის მიერ 
ასანაზღაურებელი წილის გადახდისგან. მომსახურებებზე, რომელზეც პროვაიდერი კლინიკა დაზღვეულს არ 
სთავაზობს ფასდაკლებას, მზღვეველის მიერ ანაზღაურებას არ ექვემდებარება. 
 
 
 
 

4. გამონაკლისები - ანაზღაურებას არ ექვემდებარება 
ქვემოთჩამოთვლილი შემთხვევები და/ან მათ 
გართულებებთან დაკავშირებული მომსახურებების ხარჯები: 
 

4.1. შემდეგი მოვლენებით/გარემოებებით განპირობებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან და/ან 
მათ გართულებასთან დაკავშირებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები: თვითდაშავება, თვითმკვლელობის 
მცდელობით გამოწვეული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება (თუ ეს არ ეხება სხვისი სიცოცხლის 
გადარჩენას), კრიმინალურ (კანონსაწინააღმდეგო) აქტში მონაწილეობა, სამხედრო სამსახურში ყოფნა, 
თავისუფლების აღკვეთის პერიოდში დამდგარი სადაზღვევო შემთხვევა, ალკოჰოლურ, ნარკოტიკულ, ტოქსიკურ 
ნივთიერებებზე დამოკიდებულებასთან დაკავშირებული სამედიცინო მომსახურება, ასევე ამ ნივთიერებათა 
ზემოქმედების შედეგად გამოწვეული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება, მათ შორის ამ ნივთიერებათა 
ზემოქმედების ქვეშ ყოფნისას ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მართვისას მომხდარი ავტოსაგზაო 
შემთხვევით გამოწვეული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება, ნებისმიერი სახის პროფესიულ სპორტში 
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მონაწილეობა. დაზღვევამდე დამდგარ და დაზღვევის მომენტში გაგრძელებულ ჰოსპიტალურ შემთხვევასთან და 
მის გართულებებთან  დაკავშირებული ნებისმიერი ხარჯი. პალიატიურ მკურნალობასთან/მზრუნველობასთან 
დაკავშირებული ხარჯები. 

თუ პირი არის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარი, მაგრამ ნებაყოფლობით ამბობს უარს ამ პროგრამის 
ბენეფიტის გამოყენებაზე, ერთჯერადად ან მუდმივად, სადაზღვევო კომპანია არ აანაზრაურების ამ ცვლილებით 
გამოწვეულ დამატებით ხარჯს. 

4.2. შემდეგ დაავადებებთან ან/და მათ გართულებებთან დაკავშირებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები: 
თანდაყოლილი ან/და გენეტიკური დაავადებები და ანომალიები, სექსუალური დარღვევები, დაზღვევამდე 
არსებული (დაზღვევამდე არსებულად ითვლება ნებისმიერი სხვა პროდუქტიდან გადმოსვლისას) სიმსივნური 
(მათ შორის კეთილთვისებიან) დაავადებები, აივ-ინფექცია, შიდსი, ჰეპატიტები (ნებისმიერი ფორმისა და 
სტადიის), შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტი, ვენერიული დაავადებები, შარდ-სასქესო სისტემის სხვადასხვა 
მიკროორგანიზმებით გამოწვეული დაავადებები, ფსიქიური დაავადებები, ეპილეფსია; რეპროდუქციული 
ფუნქციის დარღვევა, მშობიარობა, ორსულობის შეწყვეტა, გარდა ორსულობის უბედური შემთხვევით 
გამოწვეული შეწყვეტისა; ცხვირის ძგიდის გამრუდება, ნიჟარების ჰიპერტროფია, კატარაქტა. COVID 19. 

4.3. შემდეგი მომსახურებების/ პროცედურების და/ან მათ გართულებებთან დაკავშირებული მომსახურებების 
ხარჯები: ექსპერიმენტული და არატრადიციული მედიცინა;  სამედიცინო მომსახურება, რომელიც არ არის 
მიზანშეწონილი სამედიცინო თვალსაზრისით ან ჩატარებულია სამედიცინო ჩვენების გარეშე, დამატებითი და 
ექსკლუზიური მომსახურება, აყვანილი/მოწვეული ექიმის ჰონორარი; საქართველოში აღებული გამოსაკვლევი 
მასალის საზღვარგარეთ გაგზავნა და გამოკვლევები; გეგმიური აცრები (ვაქცინაცია, იმუნიზაცია), ნებისმიერი 
სახის სამედიცინო ცნობის მიღებასთან დაკავშირებული გამოკვლევები და ხარჯები; სანატორიული და 
ბალნეოლოგიური მკურნალობა, სამკურნალო ვარჯიშები, სამედიცინო მასაჟი და ფიზიოპროცედურები, 
კოსმეტიკური და პლასტიკური სამედიცინო მომსახურება, წონის კორექციასთან დაკავშირებული სამედიცინო 
მომსახურება, მხედველობის კორექცია (მათ შორის ექსიმერული ლაზერით მკურნალობა); ნებისმიერი სახის 
ეგზოპროთეზირება, ორგანოებისა და ქსოვილების ტრანსპლანტაცია, ნებისმიერი  დიალიზი, სანაყოფე სითხის 
დიაგნოსტიკა და ნებისმიერი სახის გენეტიკური კვლევა; ხელოვნური განაყოფიერება, სტერილიზაცია, 
კონტრაცეფცია, ფსიქოთერაპევტის, ფსიქოანალიტიკოსისა და ლოგოპედის მომსახურება; დაზღვევის ძალაში 
შესვლამდე დამდგარი ჰოსპიტალური შემთხვევა; სხივური თერაპია, ქიმიოთერაპია, ნეიროსტიმულატორების, 
დეფიბრილატორების, პეისმეიკერების, სამკურნალო საშუალების დეპოს და ხელოვნური ხორხის იმპლანტაცია, 
ხერხემლის   რთული მადეფორმირებელი მდგომარეობების რეკონსტრუქციული ოპერაციული მკურნალობა მაგ:  
კიფოზები, ლორფოზები, სქოლიოზები, დაზღვევამდე არსებული გულის რითმის დარღვევის კათეტერული 
აბლაცია 

4.4. შემდეგი საშუალებების შეძენასთან, მოხმარებასთან და/ან გართულებასთან დაკავშირებული ხარჯები: 
არარეგისტრირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები (გარდა ბარათით 
გათვალისწინებული ქველიმიტისა),, ჰიგიენისა და მოვლის საშუალებები, გადასახვევი მასალები და შაქრის 
შემცვლელელები, იმუნომოდულატორების, ფსიქოტროპული პრეპარატები, სისტემური ენზიმოთერაპია, 
იმპლანტები, დამხმარე საშუალებები და მაკორეგირებელი საშუალებები/მოწყობილობები (მათ შორის სათვალე, 
ლინზები, სასმენი მოწყობილობები, ენდოპროთეზები  და სხვა), პროთეზები.  

4.5. სხვა სადაზღვევო პოლისებით, სახელმწიფო, მუნიციპალური, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური 
და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტების ფარგლებში დაფინანსებული ჯანდაცვითი 
პროგრამული მომსახურებები იმ სამედიცინო დაწესებულებებში, სადაც მიღებული სამედიცინო მომსახურებები 
ფინანსდება აღნიშნული პროგრამ(ებ)ის ფარგლებში; ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა გადაუდებელი ჰოსპიტალური 
მომსახურების მიღება ხდება სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც არ მოქმდებს ზემოთჩამოთვლილი 
პროგრამა/პროგრამები, მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხდება მზღვეველის მიერ პოლისის 
პირობების შესაბამისად.  

4.6. იმ მომსახურებების ხარჯები, რომელიც არ არის მოცემული ტერმინთა განამარტებაში და არ იფარება სადაზღვევო 
ხელშეკრულების პირობებით. 

4.7. შენიშვნა: უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ნებისმიერი  სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ანაზღაურება განხორციელდება საქართველოს მოქალაქისათვის არსებული ფასების შესაბამისად. 
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5. ზოგადი პირობები: 
 

5.1. დაზღვევის ძალაში შესვლა: 
5.1.1. დაზღვევის ძალაში შესვლისა და ხელშეკრულების გაფორმების თარიღები აისახება ხელშეკრულება/პოლისში. 
5.1.2. დაზღვევა მოქმედებს პოლისში მითითებული სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში. დაზღვევის 

ამოქმედების აუცილებელი პირობაა პირველი ან/და მორიგი საპრემიო შენატანის დროული და სრული 
მოცულობით გადახდა. პირველადი პრემიის გადახდა ხორციელდება სადაზღვევო პერიოდის დაწყებამდე სულ 
მცირე 14 (თოთხმეტი) დღით ადრე. 

5.1.3. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით  სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზემხარდაჭერის 
მიმღები/მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირის დაზღვევა (გარდა 7 წლამდე ბავშვებისა) შეიძლება განხორციელდეს 
მხოლოდ ინდივიდუალური ანდერაიტინგის საფუძველზე. თუ აღნიშნული წესი არ იქნება დაცული 
ხელშეკრულება ჩაითვლება ბათილად. 

5.2. სადაზღვევო პოლისის მოქმედების ვადა: 
5.2.1. პოლისის მოქმედების ვადა არის ერთი წელი.  
5.2.2. ამასთან, ჯანმრთლობის დაზღვევის პოლისი ”მედი” წარმოადგენს სახელმწიფო ჯანდაცვითი/ სადაზღვევო 

პროგრამების დამატებით სადაზღვევო პაკეტს, მოქმედებს მხოლოდ მათი მოქმედების პერიოდში და მათთან 
ერთად. ამ პროგრამების განხორციელების მეთოდებში ცვლილების შემთხვევაში, კომპანია იტოვებს უფლებას 
შეცვალოს წინამდებარე პოლისით გათვალისწინებული პირობები.  სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე პირი 
ვალდებულია, კომპანიას წერილობით მიაწოდოს ინფორმაცია პროგრამის ერთჯერადად ან მუდმივად 
დატოვების შესახებ.   

5.3. სადაზღვევო პრემია და გადახდის წესი:  
5.3.1. სადაზღვევო პრემიის გამოთვლა ხდება არჩეული პოლისის და დამატებითი მოდულის/პროდუქტის ფასის 

შესაბამისად. 
5.3.2. დამზღვევი ვალდებულია დროულად გადაიხადოს სადაზღვევო პრემია/შენატანი და დამატებითი 

მოდულ(ებ)ის ღირებულება სადაზღვევო პოლისში/ხელშეკრულებაში განსაზღვრული გადახდის გრაფიკის 
მიხედვითა და დადენილი ოდენობით - ერთჯერადად ან განვადებით. 

5.3.3. სადაზღვევო პრემიის გრაფიკი/ გადახდის თარიღები მითითებულია პოლისში. 
5.3.4. დამატებითი მოდულის/პროდუქტის გადახდის გრაფიკი/ თარიღები ემთხვევა პრემიის გადახდის თარიღს. 
5.3.5. სადაზღვევო პრემიის ერთჯერადი გადახდისას - მისი გადახდა ხორციელდება ხელშეკრულების / პოლისის 

გაფორმებისთანავე. 
5.3.6. სადაზღვევო პრემიის განვადებით გადახდისას სადაზღვევო პრემიის პირველი გადახდა ხორციელდება 

წინასწარ ხელშეკრულების/ პოლისის გაფორმებისთანავე, ხოლო მომდევნო გადახდები ხორციელდება ყოველ 
მომდევნო თვეს პოლისში მითითებულ თარიღებში, შეთანხმებული გადახდის გრაფიკის შესაბამისად.  

5.3.7. სადაზღვევო პრემიის გადახდისას უნდა მიეთითოს პოლისის ნომერი. 
5.3.8. დამზღვევის მიერ სადაზღვევო შესატანის გადახდის ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, მზღვეველი 

წერილობით განუსაზღვრავს დამზღვევს გადახდის ორკვირიან ვადას, რომლის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ 
მზღვეველი თავისუფლდება თავისი მოვალეობებისგან და ხელშეკრულების მოქმედება შეჩერდება. ამასთან 
სადაზღვევო ხელშეკრულების/პოლისის მოქმედება განახლდება მხოლოდ დამზღვევის მიერ პრემიის 
გადახდის შემდეგ, დავალიანების გადახდის დღის 24.00 საათზე  დავალიანების დაფარვის შემდგომ. 

5.3.9. თუ დამზღვევმა დაარღვია პრემიის შეტანის ვალდებულება, მზღვეველს შეუძლია ერთი თვით ადრე 
გააფრთხილოს დამზღვევი ხელშეკრულების მოშლის თაობაზე და ამ ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ 
მოშალოს იგი, დამატებითი გაფრთხილების გარეშე.  

5.3.10.  ხელშეკრულების და მის საფუძველზე გაცემული სადაზღვევო ბარათების მოქმედების შეჩერება არ 
ათავისუფლებს დამზღვევს სადაზღვევო პრემიის გადახდის ვალდებულებისაგან. 

5.3.11. თუ დამზღვევის მიერ დაირღვა პრემიის გადახდის ვალდებულება (პრემია და/ან მისი ნაწილი დროულად ან 
დადგენილი ოდენობით არ იქნა გადახდილი), მზღვეველი დამატებითი წერილობითი შეტყობინების გარეშე, 
ხელშეკრულების 5.3.8. პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული 2 (ორი) კვირიანი ვადის გასვლის შემდგომ 
თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი მოვალეობის შესრულებისაგან. გადახდის გრაფიკის აღდგენის და 
პირგასამტეხლოს გადახდის შემდეგ, მხარეთა ურთიერთობა გაგრძელდება ხელშეკრულების შესაბამისად, 
თუმცა, ამავე დროს მზღვეველი არ იქნება პასუხისმგებელი მხარეთა ურთიერთობის აღდგენამდე მომხდარი 
სადაზღვევო შემთხვევების შედეგად წარმოშობილი ზარალის ანაზღაურებაზე; 

5.3.12. პრემიის სრულად ან პირველი შენატანის გადახდამდე ან გადახდის გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში 
მზღვეველი თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნაკისრი ვალდებულებების 
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შესრულებისაგან, გარდა ხელშეკრულების 5.3.8. პუნქტით დადგენილი 2 (ორი) კვირიანი პერიოდისა. 
მზღვეველის გათავისუფლება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისგან,  არ ათავისუფლებს დამზღვევს 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისაგან. 

5.3.13. ხელშეკრულების 5.3.8. პუნქტით გათვალისწინებული გადახდის ორკვირიანი ვადის განსაზღვრის 
ვალდებულება მზღვეველს არ წარმოეშვება პირველი ან ერთჯერადი სადაზღვევო შესატანის დროულად 
გადახდამდე და ამასთანავე, მზღვეველი თავისუფალია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თავისი 
მოვალეობების შესრულებისაგან.  

5.3.14. უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა დაზღვევა განიხილება შემდეგი პირობით: 
• საპენსიო ასაკის უცხო ქვეყნის მოქალაქის (ქალი - 60 წლის ზემოთ, კაცი - 65 წლის ზემოთ) დაზღვევა 

შესაძლებელი არ არის.  
• უცხო ქვეყნის მოქალაქის/თუ მოქალაქეთა ჯგუფის დაზღვევა, მიუხედავად გადახდის ჯერადობისა და ოჯახის 

წევრთა რაოდენობისა/ასაკისა არ ითვალისწინებს ფასდაკლებას; 
• მედი ბაზისური და მედი ოპტიმალი ითვალისწინებს პრემიის ერთჯერად  გადახდას, ყველა დანარჩენი პოლისი 

სულ მცირე კვარტალურ გადახდას. 
• უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა დაზღვევა ავტომატურ განახლებას არ ექვემდებარება. 
 
5.4. მხარეთა უფლება – მოვალეობები: 
5.4.1. მზღვეველი ვალდებულია: 
5.4.1.1. დამზღვევის მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული გრაფიკის შესაბამისად გადახდილი სადაზღვევო პრემიის 

საფუძველზე სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას აუნაზღაუროს დაზღვეულს (ან მოსარგებლეს) ზარალი 
ხელშეკრულების/პოლისის პირობების შესაბამისად. 

5.4.1.2. დაიცვას და არ გაახმაუროს დამზღვევთან საქმიანი ურთიერთობების შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია, 
გარდა საქართველოს კანონით პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

5.4.1.3. აანაზღაუროს სამედიცინო მომსახურების ხარჯები  ხელშეკრულებით და დანართებით გათვალისწინებული 
პირობების შესაბამისად, სადაზღვევო შემთხვევის დადგენისა და მზღვეველის მიერ ხარჯის ოდენობის 
განსაზღვრის შემდგომ. 

5.4.1.4. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შემთხვევაში, სადაზღვევო შემთხვევის დადგენისა და სადაზღვევო 
ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრისათვის დამზღვევის/დაზღვეულის მიერ ყველა საჭირო დოკუმენტის 
წარმოდგენის შემდგომ შეასრულოს დაზღვევით ნაკისრი ვალდებულება დროულად და ჯეროვნად. 

 
5.4.2. მზღვეველი უფლებამოსილია: 
5.4.2.1. დამზღვევის მხრიდან ხელშეკრულების პირობებისა და პრემიის გადახდის გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში 

შეაჩეროს და/ან შეწყვიტოს სადაზღვევო ხელშეკრულება, ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. 
5.4.2.2. მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია (მაგ. ცნობა სამართალდამცავი ორგანოებიდან ავტოავარიით 

გამოწვეული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებისას) სადაზღვევო შემთხვევის ანაზღაურებისას. 
5.4.2.3. არ გასცეს სადაზღვევო ანაზღაურება დაზღვეულის მიერ (ან დაზღვეულის თანამონაწილეობით) სადაზღვევო 

შემთხვევის დადგომის ფაქტის და/ან ანაზღაურების მიღებისათვის აუცილებელი დოკუმენტების გაყალბების, 
ასევე, ყალბი ინფორმაციის წარმოდგენის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში. ხოლო თუ ანაზღაურება უკვე 
გაცემულია, დამზღვევი ვალდებულია უპირობოდ დაუბრუნოს იგი მზღვეველს. ამასთან ყოველი ასეთი პირის 
დაზღვევა მზღვეველის მხრიდან ექვემდებარება გაუქმებას. 

5.4.2.4. მზღვეველი იტოვებს უფლებას სადაზღვევო ანაზღაურებიდან გამოქვითოს სრული სადაზღვევო პრემიის 
გადაუხდელი ოდენობა. 

5.4.2.5. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შემდეგ მოსთხოვოს დამზღვევს ყოველგვარი ცნობა, რომელიც 
აუცილებელია სადაზღვევო შემთხვევის ან მოვლენის, ასევე, ზიანის მოცულობის დასადგენად.  

5.4.2.6. მოითხოვოს გაცემული ანაზღაურების დაბრუნება, თუ აღმოჩნდა, რომ ზარალის დადგომა არ იყო 
გამოწვეული სადაზღვევო შემთხვევით ან დამზღვევის ბრალით შეუძლებელია რეგრესის უფლების გამოყენება. 

5.4.2.7. მოითხოვოს/გადაამოწმოს დაზღვეულის პერსონალური მონაცემები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის 
სააგენტოში, მონაცემთა გაცვლის სააგენტოში, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში და ყველა სხვა 
ადმინისტრაციულ ორგანოში და კერძო სამართლის პირთან. 

5.4.2.8. მზღვეველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შეცვალოს ერთი ან რამოდენიმე 
სამედიცინო პროვაიდერი. 

5.4.2.9. ცალმხრივად მოშალოს სადაზღვევო ხელშეკრულება, ხელშეკრულების მოშლის შესახებ დამზღვევის 1 (ერთი) 
თვით ადრე წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე. 
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5.4.2.10.  გაზარდოს სადაზღვევო პრემია 30%-ით, რის შესახებაც დამზღვევს გაეგზავნება მოკლე ტექსტური 
შეტყობინება (SMS) პოლისში მის მიერ მითითებულ მობილური ტელეფონის ნომერზე. 

5.4.3. დამზღვევი/დაზღვეული ვალდებულია:  
5.4.3.1. ხელშეკრულების დადებისას მზღვეველს შეატყობინოს ყველა ის გარემოება, რომლებსაც შეუძლიათ გავლენა 

მოახდინონ მზღვეველის გადაწყვეტილებაზე უარი თქვას ხელშეკრულებაზე ან დადოს იგი შეცვლილი 
პირობებით,  

5.4.3.2. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შემდეგ შეასრულოს მზღვეველის ყველა მითითება, რაც უკავშირდება 
სადაზღვევო შემთხვევის ან მოვლენის, ასევე, ზიანის მოცულობის დადგენას. 

5.4.3.3. დეტალურად გააცნოს ხელშეკრულების და მისი დანართების პირობები დაზღვეულს და მოიპოვოს მისგან 
ხელშეკრულების გასაფორმებლად და მზღვეველის მიერ ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული 
მოქმედებების განსახორციელებლად/შესასრულებლად საჭირო ყველა სახის თანხმობა. დამზღვევი 
ვალდებულია, რომ დაზღვეულებს გააცნოს ვალდებულება, რომ მზღვეველს ენიჭება უფლება მოიძიოს და 
გაეცნოს ყველა იმ დოკუმენტაციას, რომელსაც მზღვეველი ჩათვლის საჭიროდ სადაზღვევო ანაზღაურებისათვის. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში მზღვეველი იტოვებს უფლებას არ აანაზღაუროს სადაზღვევო შემთხვევის შედეგად 
დამდგარი ზიანი.  

5.4.3.4. მიანიჭოს მზღვეველს უფლება მოითხოვოს/გადაამოწმოს დამზღვევის/დაზღვეულის პერსონალური 
მონაცემები  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში, მონაცემთა გაცვლის 
სააგენტოში, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში და ყველა სხვა ადმინისტრაციულ 
ორგანოში და კერძო სამართლის პირთან. 

5.4.3.5. მესამე პირის მიმართ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება გადასცეს მზღვეველს. თუ 
დამზღვევი/დაზღვეული უარს განაცხადებს მესამე პირის მიმართ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნაზე, 
მაშინ მზღვეველი თავისუფლდება ხელშერკულებით გათვალისწინებული ზიანის იმ ოდენობით 
ანაზღაურების მოვალეობისაგან, რამდენიც მას შეეძლო მიეღო თავისი ხარჯების ასანაზღაურებლად 
უფლების განხორციელებასთან ან მოთხოვნის წაყენებასთან დაკავშირებით. 

5.4.3.6. უზრუნველყოს მზღვეველისათვის იმ დოკუმენტაციის სრულად გადაცემა, რომლის საფუძველზეც 
მზღვეველი უფლებამოსილი იქნება მოითხოვოს რეგრესული ანაზღაურება პირებისგან, რომლებიც 
პასუხისმგებელნი არიან დაზღვეულისათვის მიყენებულ ზიანზე.  

5.4.3.7. დაზღვეულთა/მოსარგებლეთა მიერ ხელშეკრულებით და მისი დანართებით გათვალისწინებული 
ქმედებების შესრულებაზე, ასევე მათ მიერ განხორციელებული მოქმედებების/უმოქმედობის 
ხელშეკრულებასთან შესაბამისობაზე პასუხისმგებელია დამზღვევი, შესაბამისად მზღვეველი 
უფლებამოსილია არ აანაზღაუროს ზიანი, თუ დაზღვეულთა/მოსარგებლეთა მიერ დარღვეული იქნება 
ხელშეკრულებით და მისი დანართით გათვალისწინებული ვალდებულებები და პროცედურები. 

5.4.3.8. ხელი შეუწყოს მზღვეველის მიერ სადაზღვევო შემთხვევის დადგომასთან და მის შედეგებთან 
დაკავშირებული მონაცემების მოკვლევა-მოძიებას. 

5.4.3.9. დაზღვეული ვალდებულია მზღვეველს მიაწოდოს ყველა საჭირო და ზუსტი ინფორმაცია სადაზღვევო 
შემთხვევის ფაქტის აღიარებისა და სადაზღვევო ანაზღაურების ოდენობის დადგენის მიზნით. 
მზღვეველის მოთხოვნისას დაზღვეული ვალდებულია მზღვეველს კანონით დადგენილი წესით 
მიანიჭოს უფლება მესამე პირთაგან (ექიმები, ნებისმიერი სამედიცინო დაწესებულება, სატრანსპორტო 
სამსახური და სხვ.) საჭირო ინფორმაციის მოპოვებაზე და საჭიროების შემთხვევაში გაათავისუფლოს 
უკანასკნელი პირები ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვის ვალდებულებისაგან. 

5.4.3.10. დამზღვევი ვალდებულია განუმარტოს დაზღვეულებს, რომ დამზღვევის მიერ მზღვეველისათვის 
წარდგენილ დაზღვეულ პირთა  საკონტაქტო ტელეფონის ნომრებსა და ელ-ფოსტის მისამართებზე 
მზღვეველის მიერ განხორციელდება სადაზღვევო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 
მომსახურებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა - მათ შორის პირდაპირ მარკეტინგთან და ასევე, მათ მიერ 
სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში დაზღვევის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 
მომსახურებასთან დაკავშირებული, განსაკუთრებული მონაცემების შემცველი შეტყობინებების 
დაგზავნა.  

5.4.3.11. დამზღვევი ვალდებულია განუმარტოს დაზღვეულებს, რომ დამზღვევის მიერ მზღვეველისათვის 
წარდგენილ დაზღვეულ პირთა  საკონტაქტო ტელეფონის ნომრებსა და ელ-ფოსტის მისამართებზე 
მზღვეველის მიერ განხორციელდება შეტყობინებების დაგზავნა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის 
ან დაზღვეულის პერსონალური მონაცემების გადაცემა მასთან აფილირებული/დაკავშირებული 
კომპანიებისთვის პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის.  
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5.4.3.12. ხელშეკრულების 5.4.3.10-5.4.3.11 მუხლების მიზნებისთვის დამზღვევი ვალდებული და 
პასუხისმგებელია დაზღვეულისგან მოიპოვოს პერსონალური მონაცემების პირდაპირი მარკეტინგის 
მიზნებისთვის დამუშავების და მზღვეველთან დაკავშირებული/აფილირებული კომპანიებისთვის 
გადაცემის შესახებ ყველა საჭირო ნებართვა და თანხმობა.  

5.4.3.13. მზღვეველისათვის გადაცემული საკონტაქტო ინფორმაციის სისწორეზე, ასევე ამ ინფორმაციის იმ პირთა 
კუთვნილებაზე - რაც მითითებულია დამზღვევის მიერ, ასევე მზღვეველის მიერ ამ საკონტაქტო 
მონაცემებზე ნებისმიერი ინფორმაციის გაგზავნის დაზღვეულთაგან ნებართვის არსებობაზე 
პასუხისმგებელია დამზღვევი. 

5.4.3.14. დამზღვევი სრულად აგებს პასუხს მზღვეველისა და დამზღვევის წინაშე იმ მიყენებული ზიანისათვის 
რაც მათ შეიძლება მიადგეთ დამზღვევის მიერ ზემოთ მითითებული მუხლების დარღვევისათვის, 
ზიანში მათ შორის მოიაზრება მზღვეველისათვის შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოებისა და 
სასამართლოს მიერ ნებისმიერი სანქციის თუ თანხის დაკისრება.  

5.4.4. დამზღვევი უფლებამოსილია: 
5.4.4.1. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას მოითხოვოს მზღვეველისაგან სადაზღვევო შემთხვევის 

ანაზღაურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. 

5.4.4.2. დამზღვევი უფლებამოსილია, მზღვეველს ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს მის შესახებ მონაცემთა 
პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის გამოყენების შეწყვეტა ელექტრონული ან წერილობითი 
შეტყობინების გაგზავნის გზით. წერილობითი შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს მზღვეველის 
იურიდიულ მისამართზე, ხოლო ელექტრონული შეტყობინება იგზვანება შემდეგ მისამართზე: 
info@gpih.ge.  

 
 
5.5. დაზღვევის გაგრძელება: 
5.5.1. წინამდებარე დაზღვევის მოქმედების ვადა ავტომატურად გაგრძელდება იგივე პერიოდით, იმ შემთხვევაში, 

თუ რომელიმე მხარემ წერილობით არ განაცხადა მისი შეწყვეტის სურვილი. განახლებული პირობები დამზღვევს 
გაეგზავნება მოკლე ტექსტური შეტყობინების მეშვეობით (SMS).  

5.5.2. მომდევნო სადაზღვევო პერიოდში გეგმიური ჰოსპიტალიზაციის ანაზღაურების პირობები (ანაზღაურების 
პროცენტი, ლიმიტი) შეესაბამება იმ პოლისს, რომელიც დაზღვეულს შეძენილი ჰქონდა წინა წელს იმ 
შემთხვევაში, თუ დაზღვევა ახლდება იგივე, ან მეტი ღირებულების სადაზღვევო პოლისით. უფრო დაბალი 
ღირებულების სადაზღვევო პოლისით დაზღვევის განახლების შემთხვევაში გეგმიური ჰოსპიტალიზაციის და 
ამბულატორიული  მანიპულაციების ანაზღაურების პირობები შეესაბამება ახალარჩეულ პოლისს. 

5.5.3. ინდივიდუალური დაზღვევის სხვა პროდუქტიდან უწყვეტად გადმოსვლისას ორსულობის ხარჯების 
ანაზღაურებაზე  მოცდის პერიოდები ირთვება თავიდან.  
 

 
5.6. დაზღვევის შეწყვეტა:   
5.6.1. დამზღვევის მიერ სადაზღვევო ხელშეკრულების ვადაზე ადრე მოშლის შემთხვევაში დამზღვევი 

ვალდებულია, წერილობით შეატყობინოს მზღვეველს ხელშეკრულების მოშლის შესახებ 1 (ერთი) თვით ადრე.  
5.6.2. დამზღვევის მიერ ხელშეკრულების/პოლისის  შეწყვეტის შემთხვევაში ან დამზღვევის მიერ სადაზღვევო 

პრემიის გადაუხდელობის გამო მზღვეველის მხრიდან ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტისას, დამზღვევი 
ვადებულია დამატებით გადაიხადოს დაზღვევის შეწყვეტის მომენტისთვის გამოუმუშავებული სადაზღვევო 
პრემიის 75%, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ დაზღვეული ხელშეკრულებას წყვეტს დაზღვევის გაფორმების 
თარიღიდან პირველი 3 თვის განმავლობაში და ამავე დროს არ უსარგებლია დაზღვევით, ხელშეკრულების 
შეწყვეტის მომენტისათვის იხდის 3 თვის პრემიას.  

5.6.3. მზღვეველის მიერ სადაზღვევო ხელშეკრულების ვადაზე ადრე მოშლის  შემთხვევაში, იგი ვალდებულია 
დამზღვევს დაუბრუნოს წინსწრებით გადახდილი პრემიის გამოუმუშავებელი ნაწილი, ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში, თუ დაზღვეულს არ უსარგებლია დაზღვევით,  

 

5.7. ხელშეკრულებაზე უარის თქმა 
5.7.1. დამზღვევი/დაზღვეული უფლებამოსილია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე მისი გაფორმებიდან 14 

(თოთხმეტი) დღის ვადაში, ყოველგვარი ჯარიმისა და დამატებით გადასახადის გარეშე, მზღვეველისთვის 
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დანართი #1-ით განსაზღვრული „დაზღვევის ხელშეკრულებაზე უარის თქმის განაცხადის“ მზღვეველის  
იურიდიულ მისამართზე გაგზავნის ან მზღვეველის ფილიალებში ფიზიკურად მიწოდების გზით.  

5.7.2. თუ დამზღვევი/დაზღვეული მზღვეველს არ გაუგზავნის მოთხოვნას დაზღვევის ხელშეკრულებაზე უარის 
თქმის შესახებ, მაშინ დამზღვევი/დაზღვეული უფლებამოსილია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 14 
(თოთხმეტი) დღის გასვლის შემდეგ ისარგებლოს ხელშეკრულებით დადგენილი უფლებებით.  

5.7.3. ხელშეკრულების 5.7.1. პუნქტით განსაზღვრული უფლების არსებობა, არ ათავისუფლებს 
დამზღვევს/დაზღვეულს სადაზღვევო პრემიის ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად ანაზღაურების 
ვალდებულებისგან.  

5.7.4. თუ დამზღვევმა/დაზღვეულმა, ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების ვადის გასვლამდე, პირდაპირ და 
მკაფიოდ მოითხოვა მზღვეველთან ან/და პროვაიდერ კლინიკასთან, დაზღვევის ხელშეკრულების პირობების 
გათვალისწინებით, მომსახურების მიღება, მაშინ შესაბამისი მომსახურების მიღებით დამზღვევი/დაზღვეული 
კარგავს ხელშეკრულების 5.7.1. პუნქტით განსაზღვრულ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლებას.    

5.7.5.  
5.8. სუბროგაცია: 
5.8.1. მზღვეველი, ხარჯების ანაზღაურების გაცემის შემდეგ, უფლებამოსილია, მოითხოვოს შესაბამისი ხარჯების 

კომპენსაცია იმ პირთაგან, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან დაზღვეულისთვის მიყენებულ ზიანზე. 
5.8.2. ხელშეკრულების 5.8. მუხლის მიზნებისთვის დამზღვევი/დაზღვეული ვალდებულია მესამე პირის მიმართ 

ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება გადასცეს მზღვეველს. თუ დამზღვევი/დაზღვეული უარს 
განაცხადებს მესამე პირის მიმართ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნაზე, მაშინ მზღვეველი თავისუფლდება 
ხელშერკულებით გათვალისწინებული ზიანის იმ ოდენობით ანაზღაურების მოვალეობისაგან, რამდენიც მას 
შეეძლო მიეღო თავისი ხარჯების ასანაზღაურებლად უფლების განხორციელებასთან ან მოთხოვნის 
წაყენებასთან დაკავშირებით. 

 
5.9. დავების გადაწყვეტა: 
5.9.1. მხარეებმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, 

წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების მიმართ. 
5.9.2. ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებული დავების/უთანხმოების წარმოშობის შემთხვევაში, მისი 

ურთიერთშეთანხმებით/მორიგებით დასრულების მიზნით მხარეები, აგრეთვე დაზღვეული და მოსარგებლე 
მიმართავენ ა(ა)იპ „საქართველოს სადაზღვევო კომპანიათა ასოციაციის“ „დაზღვევის მედიაციის“ მედიატორს 
სატელეფონო ხაზის მეშვეობით ნომერზე: 2555155, ან მისამართზე: თბილისი მოსაშვილის ქუჩა 24, ან 
ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: mediacia@insurance.org.ge. „საქართველოს სადაზღვევო კომპანიათა 
ასოციაციის“ „დაზღვევის მედიაციის“ პროცესთან დაკავშირებული საერთო ხარჯების დაფინანსება ხდება 
„საქართველოს სადაზღვევო კომპანიათა ასოციაციის“ საწევრო შემოსავლებიდან. 

5.9.3. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ სადავო 
საკითხების შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი 
წესის მიხედვით მიმართოს სასამართლოს. გამომდინარე იქედან, რომ მხარეთა მიერ ხელშეკრულების 
შესრულების ადგილად მიჩნეულია მზღვეველის ადგილსამყოფელი, დავის განხილვა მოხდება მისი 
ადგილსამყოფელის მიხედვით არსებულ საერთო სასამართლოში. 
 

5.10. ფორს-მაჟორი 
5.10.1 ხელშეკრულების საფუძველზე არც ერთი მხარე არ აგებს პასუხს მეორე მხარის წინაშე და თავისუფლდება 

პასუხისმგებლობისაგან საკუთარი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების 
გამო, თუ ამის მიზეზი გახდა საგანგებო ხასიათის მქონე გადაულახავი ძალა, რომლის წარმოშობაზე 
ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები პასუხს არ აგებენ და რომლის არსებობის ან წარმოშობის შესახებ 
წინამდებარე ხელშეკრულების დადების მომენტში არ შეეძლოთ სცოდნოდათ. 

5.10.2 გადაულახავ ძალად ჩაითვლება შემდეგი (და არა მხოლოდ): სტიქიური უბედურებანი (ხანძარი, წყალდიდობა, 
მიწისძვრა, შტორმი და სხვა.); გამოცხადებული ან გამოუცხადებელი ომი, სამოქალაქო არეულობა, ნებისმიერი 
სახის  საომარი მოქმედებები, საგანგებო მდგომარეობა, ეპიდემიები, პანდემიები, ბლოკადა ან ნებისმიერი 
ეკონომიკური ემბარგო; ხელისუფლების ნებისმიერი ერთეულის ან ხელისუფლების მიერ საამისოდ 
კომპეტენტურად განსაზღვრული ორგანოს გადაწყვეტილება და ისეთი ნორმატიული აქტების გამოცემა 
რომლებიც ზემოქმედებენ მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და 
ცვლიან, წყვეტენ ან აჩერებენ წინამდებარე ხელშეკრულების დებულებებსა და პირობებს. 

5.10.3 მხარეები თანხმდებიან, რომ საქართველოში არსებული პოლიტიკურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან 
გამომდინარე ფორს-მაჟორულ მოვლენასთან გათანაბრებულია მესამე პირთა ბრალეული და/ან  
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არაბრალეული ქმედებანი, რომლებიც შეუძლებელს ხდიან მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულების 
შესრულებას. არსებულ პოლიტიკურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში იგულისხმება ქვეყანაში არსებული 
კრიმინოგენული სიტუაცია, ენერგეტიკული კრიზისი და პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე სხვა 
გარემოებები. 

5.10.4 ფორს-მაჟორული მოვლენა დადასტურებული უნდა იქნეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ. 
5.10.5 ფორს-მაჟორული გარემოებების წარმოშობის შესახებ მხარემ დაუყონებლივ უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის 

ხელთ არსებული საკომუნიკაციო საშუალებებით (ტელეფონი, ფოსტა, ელექტრონული ფოსტა, კურიერი და 
სხვა). 

5.10.6 ფორს-მაჟორული გარემოებების შეწყვეტისთანავე მხარეები დაუყონებლივ აგრძელებენ ხელშეკრულებით 
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. 

5.10.7 ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობის პირობებში, ვალდებულების შესრულების პერიოდი შეჩერდება იმ 
დროით, რა დროსაც გასტანა ასეთმა გარემოებებმა, თუ მხარეთა შორის არ იქნა მიღწეული სხვაგვარი 
შეთანხმება. თუ მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გაგრძელდა 
ერთ თვეზე მეტ ხანს, თითოეული მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს წინამდებარე 
ხელშეკრულების მოქმედება, შეწყვეტის სავარაუდო თარიღამდე არანაკლებ ორი კვირით ადრე წერილობითი 
შეტყობინების გაგზავნით (ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით) ან სხვა ხელმისაწვდომი საშუალებით, 
რომელიც მიწოდებული იქნება მხარის მიერ იმ მისამართზე, რომელიც მითითებულ იქნა დამკვეთის 
პირველადი რეგისტრაციის დროს. 

5.10.8 თუ ფორს-მაჟორული გარემოება გრძელდება 1 (ერთი) თვეზე მეტი დროით, მაშინ მხარე უფლებამოსილია, 
დაუყოვნებლივ მოშალოს ხელშეკრულება მეორე მხარისათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის გზით. 

 
5.11. დამატებითი პირობები:  
5.11.1. ხელშეკრულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანა ხდება წერილობით, ძალაშია ორივე მხარის მიერ 

ხელმოწერის შემდგომ.  
5.11.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა უფლება-მოვალეობები ვრცელდება ორივე მხარის 

უფლებამონაცვლეებზე და წარმომადგენლებზე. 
5.11.3. ყველა საკითხი, რაც არ არის გათვალისწინებული ხელშეკრულებით, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლიბით. 
5.11.4. ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდგომ ნებისმიერი სიტყვიერი ან წერილობითი შეთანხმება 

ხელშეკრულებით მოწესრიგებულ საკითხებთან დაკავშირებით ბათილია. 
5.11.5. მზღვეველი არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი სახის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაზე, 

რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ხელშეკრულებით. 
5.11.6. სანქციების პირობა - მზღვეველი არ მოახდენს სადაზღვევო ანაზღაურებას ან რაიმე მომსახურების გაწევას  

დამზღვევისათვის ან მესამე პირისათვის თუ ამგვარი ანაზღაურება/მომსახურება, ან დამზღვევის  საქმიანობა 
არღვევს საერთაშორისო ან ადგილობრივი სავაჭრო თუ სხვა ეკონომიკური სანქციების მოთხოვნებს. 
სანქციების რიცხვს მიეკუთვნება: ადგილობრივი, ევროკავშირის, გაერთიანებული ერების, აშშ-ის და 
გაერთიანებული სამეფოს; ან ნებისმერი სხვა სანქცია რომელიც შეეხება 
დამზღვევს/მოსარგებლეს/დაზღვეულს, იმ პირობით რომ ამით არ ირღვევა მზღვეველის  ეროვნული 
კანონმდებლობა. 

5.11.7. მზღვეველი უფლებამოსილია უარი თქვას სადაზღვევო მომსახურების განხორციელებაზე ან შეწყვიტოს 
ამგვარი ურთიერთობა, თუ დაზღვეული/დამზღვევი/ბენეფიციარი უარს აცხადებს მზღვეველისთვის 
„საგადასახადო საკითხებში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ“ 1988 წლის 25 იანვრის 
კონვენციის ფარგლებში „ფინანსური ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის შესახებ“ 
კომპეტენტური უწყებების მრავალმხრივი შეთანხმებით (CRS MCAA) ან საქართველოსა და შესაბამის 
იურისდიქციას შორის ფინანსური ანგარიშების თაობაზე ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის შესახებ 
შესაბამისი შეთანხმებით დადგენილი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ინფორმაციის მიწოდებაზე. 

5.11.8. ხელშეკრულების თანახმად, სახელშეკრულებო პირობები ატარებენ კონფიდენციალურ ხასიათს და ამ 
ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ყოველგვარი ინფორმაცია მესამე პირს (პირებს) გადაეცემა(თ) 
მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ასევე, მხარეთა მიერ წინასწარი წერილობითი თანხმობის 
შემთხვევებში. 

5.11.9. ნებისმიერი შეტყობინება დამზღვევის/დაზღვეულის მიერ უნდა ატარებდეს წერილობით ან/და 
ელექტრონულ ფორმას, გარდა ხელშეკრულებით დადგენილი სპეციალური პირობებისა 

5.11.10. დაზღვევის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა შეტყობინება ან/და მასთან დაკავშირებული სხვა 
ინფორმაცია მზღვეველის მიერ დამზღვევს/დაზღვეულს მიეწოდება ნებისმიერი საკომუნიკაციო 
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საშუალებით, მათ შორის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ან/და ტელეფონის ნომერზე მოკლე 
ტექსტური შეტყობინების მეშვეობით ან/და ხელშეკრულებაში/პოლისში მითითებულ 
მისამართზე/ადგილსამყოფელზე ინფორმაციის/შეტყობინების გაგზავნით.  

5.11.11. დაზღვევის ხელშეკრულებაში/პოლისში მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ან/და 
ტელეფონის ნომერზე გაგზავნილი შეტყობინება ჩაბარებულად/მიღებულად ითვლება მისი გამოგზავნის 
დღეს.  

5.11.12. თუ დამზღვევს/დაზღვეულს შეტყობინება გაეგზავნა დაზღვევის ხელშეკრულებაში/პოლისში 
მითითებულისაგან განსხვავებულ ელექტრონული ფოსტის ან/და ტელეფონის ნომერზე, შეტყობინება 
ჩაბარებულად ჩაითვლება დამზღვევის/დაზღვეულის მიერ მისი მიღების დღეს თუ შეტყობინების მიღება 
დადასტურებულია დამზღვევის/დაზღვეულის მიერ. 

5.11.13. თუ ინფორმაცია მისამართის, ადგილსამყოფელის, ელექტრონული ფოსტის ან/და ტელეფონის ნომრის თუ 
სხვა რეკვიზიტების ცვლილების შესახებ დაუყოვნებლივ არ გაეგზავნა მზღვეველს, მაშინ მზღვეველის მიერ 
ხელშეკრულებაში/პოლისში მითითებულ მისამართზე/ელექტრონულ ფოსტაზე/ტელეფონის ნომერზე 
გაგზავნილი ნებისმიერი კორესპონდენცია / შეტყობინება ჩაითვლება დამზღვევის/დაზღვეული მიერ 
მიღებულად. 

5.11.14. წერილობითი შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება თუ მხარის მიერ მითითებულ მისამართზე, თუ მას 
ჩაიბარებს დამზღვევეთან/მოსარგებლესთ მცხოვრები ოჯახის რომელიმე ქმედუნარიანი წევრი. თუ 
შეტყობინების ჩაბარებაზე, მხარე, მისი ოჯახის რომელიმე ქმედუნარიანი წევრი უარს აცხადებს 
შეტყობინების ჩაბარებაზე, მაშინ შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულად. 

5.11.15. ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლარად და ორივე ეგზემპლარს გააჩნია თანაბარი იურიდიული 
ძალა. ხელშეკრულების თითო ეგზემპლარი გადაეცემა თითოეულ მხარეს.  

 

 

6. ჯიპიაის პროვაიდერი სამედიცინო დაწესებულებები 
 

6.1. პირადი ექიმის სამსახური 
6.1.1. ქ. თბილისი - სამედიცინო ცენტრი « კურაციო » - ოთარ ლორთქიფანიძის ქ. #31; ტელ. : 2 43 01 01; mygpi.ge-ით ჩაწერა  
6.1.2. ქ. თბილისი - საოჯახო მედიცინის ქართულ ამერიკული კლინიკა - ბერბუკის ქ. #10; ტელ. : 2 33 08 33; 2 21 35 03  
6.1.1. ქ. თბილისი - შპს აკ ვ ივერიელის სახ ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის ცენტრი ენმედიცი - 
თბილისი, წინანდლის ქ. N9 

6.1.2. ქ. თბილისი - სს ჯერარსი - თბილისი, თემქა, მუხიანის ქ., №2ა  + 995322111112 
6.1.3. ქ. თბილისი - სს ვერე XXI -თბილისი, ლეო ქიაჩელის ქ.#18 -ტელ. : +995322157877 
6.1.4. ქ. ბათუმი -  შპს მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მედცენტრი - პუშკინის ქ. #118; ტელ.: 0 422 27 83 24; mygpi.ge-ით 
ჩაწერა 

6.1.5. ქ. რუსთავი -  კლინიკა რუსთავი  - VI I მ/რ; ტელ. : 27 59 95; mygpi.ge-ით ჩაწერა 
6.1.6. ქ. ზუგდიდი -სს „ევექსის კლინიკები“ -ზუგდიდის პოლიკლინიკა -ზუგდიდის, კოსტავას ქ.№1; ტელ.:-255-0505 
6.1.7. ქ. თელავი -  სს "ევექსის ჰოსპიტლები" - თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი- სეხნიაშვილის ქ. 1 
6.1.8. ქ. გურჯაანი –შპს ჯეოჰოსპიტალსის   გურჯაანის სამედიცინო ცენტრი – გურჯაანი, მარჯანიშვილის 55. 
6.1.9. ქ. საგარეჯო – –შპს ჯეოჰოსპიტალსის   მრავალპროფილიანი სამედიცინო ცენტრი – კახეთის გზატკეცილი 13. 
6.1.10. ქ. ბორჯომი -  შპს ჯეო ჰოსპიტალს - ბორჯომის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი – სააკაძის ქ. #2; ტელ.: 2 48 

72 22   
6.1.11. ქ. გორი - ავერსის კლინიკა - გორის ფილიალი N 2  მის:  გორი, სამეფოს ქ 78 
6.1.12. ქ. ქუთაისი -  შპს ჯეო ჰოსპიტალს- ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო - სოლომონ პირველის ქ. #10. ტელ.: 24 63 

22; mygpi.ge-ით ჩაწერა 
6.1.13. ქ. ქუთაისი -  კლინიკა ლჯ - ჩეჩელაშვილის ქ. 6ა;  ტელ.: 24 39 35; mygpi.ge-ით ჩაწერა 
6.1.14. ქ. ფოთი -  იკამედი ფოთი - ერეკლე II ქ 40; ტელ.: 27 91 91; mygpi.ge-ით ჩაწერა 

 
6.2. პრივილეგირებული პროვაიდერული ქსელის კლინიკები 

6.2.1.  დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრები - თ. აბულაძის ქ. #8, ტელ.: 2913119; 2913242; მარიჯანის ქ. #2ბ, ტელ.: 2186186; 
2186187; 

6.2.2. შპს მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების  ცენტრი  საუნივერსიტეტო კლინიკა – წინანდლის ქ. #9; ტელ: 218 07 98 
 
6.3. სტომატოლოგიური მომსახურება  
მედი (სტანდარტი, კლასიკი, პრემიუმი)- გეგმიური/გადაუდებელი 
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6.3.1. ქ. თბილისი - «*უნივერს დენტალი(შპს ინტერმედ ტური) » - სულხან ცინცაძის ქ.#35;  ტელ. : 2 43 02 02  
6.3.2. ქ. თბილისი - «შპს +ულტრა დენტი » - გამრეკლის ქ. #7; ტელ. : 2 14 12 68 
6.3.3. ქ. თბილისი - «  დენტავიტა » - ვაჟა- ფშაველას გამზ.,I შესახ.№1/43; ტელ: 2 32 41 88; 2 32 35 69 
6.3.4. ქ. თბილისი - « მედი–დენტ + »- არაყიშვილი 1 ჩიხი#5; ტელ. 2 91 49 35 
6.3.5. ქ. თბილისი - «ზენ დენტალი » - მ.კოსტავას 63 (გმირთა მოედანის მიმდებარედ); ტელ. : 555702737 
6.3.6. ქ.თბილისი- «დენტალ ლაინი »- კრწანისი, გორგასლის 63 ბინა 56; ტელ.: 0322721088; 598721088-   
6.3.7. თბილისი- შპს მარიკა კუბლაშვილის სტომატოლოგიური ცენტრი - თბილისი, გივი კარტოზიას 4 ტელ. : 577090505 
6.3.8. ქ. რუსთავი - » მედქორნერი »  -  ჟიული შარტავას გამზ., N 12ა, ბლოკი ა, სართ. 2- 0322111241; 595 22 11 12; 595 73 77 

55 
6.3.9. ქ. ბათუმი – « დენტა-ლუქსი » - ახმეტელის ქ. 1ბ#2; ჯავახიშვილის ქ. 76/78; 26 ფარნავაზ მეფის 140 ; ტელ. :  577761055; 

0422272976; 0422275299 
6.3.10. ქ. ბათუმი - «სტომატოლოგიური ცენტრი j-smile » - გორგილაძის N 96-0422292378; 593281048; 557561229 
6.3.11. ქ. ქობულეთი- შპს Elite-dent+(ელიტდენტი ქობულეთში) ; აღმაშენებლის N 152 ; ტელ: 574718100; 0426267110; 
6.3.12. ქ. თელავი – « ნოვომედი » - ი. ჭავჭავაძის ქ. N 54 ტელ. :  551501010; 0350273033; 
6.3.13. ქ. ქუთაისი – « ქუთაისის რეგიონალური სტომატოლოგიური ცენტრი » - რუსთაველის ქ. N 102 ; ტელ. :  0431241988; 

599555474; 577131532 
6.3.14. ქ. ქუთაისი - « დენტალ ლუქსი »  - თამარ მეფის N 42- ტელ; 0431243560; 0790555757; 
6.3.15. ქ. ზუგდიდი – « ზუგდიდის სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა » - ზ. გამსახურდიას ქ. #30; ტელ. :  593325051; 
6.3.16. ქ. ფოთი – «ფემილი დენტი - ინდ მეწარმე ქორქია ქრისტინე» -  ფოთი, ჩხეიძის #3/1; (0493)221020; 598180738 
6.3.17. ქ. სენაკი- « ხუფენია ანასტასია - სენადენტი » -  ჭავჭავაძის ქ. #80; 0413273100; 599999792; 577146188 
6.3.18. ქ.ახალციხე- » მედქორნერი  ახალციხე » - რუსთაველისN57ა. 595737755; 59623121 

6.4. სტომატოლოგიური მომსახურება 
მედი (სტანდარტი, კლასიკი, პრემიუმი)- ორთოპედია/ორთოდონტია 

6.4.1. ქ. თბილისი - « ინტერმედ ტური უნივერსი » - სულხან ცინცაძის ქ.#35;  ტელ. : 2 43 02 02 – 50% ფასდაკლება 
6.4.2. ქ. თბილისი - « ულტრადენტი + » - გამრეკლის ქ. #7; ტელ. : 2 14 12 68 - 30% ფასდაკლება 
6.4.3. ქ. თბილისი - «  დენტავიტა » - ვაჟა- ფშაველას გამზ.,I შესახ.№1/43; ტელ: 2 32 41 88; 2 32 35 69 - 30% ფასდაკლება 
6.4.4. ქ. თბილისი - «დოლიძე თამარ (მედი–დენტ +) »- არაყიშვილი 1 ჩიხი#5; ტელ. 2 91 49 35 - 30% ფასდაკლება 
6.4.5. ქ. თბილისი - «ზენ დენტალი » - მ.კოსტავას 63 (გმირთა მოედანის მიმდებარედ); ტელ. : 555702737 -  30% ფასდაკლება 
6.4.6. ქ.თბილისი- «დენტალ ლაინი »- კრწანისი, გორგასლის 63 ბინა 56; ტელ.: 0322721088; 598721088- 30 % ფასდაკლება 
6.4.7. ქ.თბილისი- შპს მარიკა კუბლაშვილის სტომატოლოგიური ცენტრი- გივი კარტოზიას 4; ტელ.: 577090505- 30% 

ფასდაკლება. 
6.4.8. 
6.4.9. ქ. რუსთავი - შპს მედქორნერ- რუსთავი, ჟიული შარტავას გამზ., N 12ა, ბლოკი ა, სართ. 2- 595221112; 595737755;- 30% 

ფასდაკლება 
6.4.10. ქ. ბათუმი – « დენტა-ლუქსი » - ახმეტელის ქ. 1ბ#2; ჯავახიშვილის ქ. 76/78; 26 მაისის ქ. #40 ; ტელ. :  2 7 37 45; 2 7 29 76; 

27 19 73; 2 7 52 99 - 30% ფასდაკლება 
6.4.11. ქ. ბათუმი -შპს სტომატოლოგიური ცენტრი j-smile -ბათუმი. გორგილაძის 96-0422292378; 593281048; 557561229- 30% 

ფასდაკლება 
6.4.12. ქ. ქობულეთი- elite dent+; აღმაშენებლის N126; ტელ: 0426 26 71 10 - 30% ფასდაკლება 
6.4.13. ქ. თელავი – « ნოვომედი სტომატოლოგია » - ი. ჭავჭავაძის ქ. #54 ტელ. :  2 7 30 33  - 30% ფასდაკლება 
6.4.14. ქ. ქუთაისი – « ქუთაისის რეგიონალური სტომატოლოგიური ცენტრი » - რუსთაველის ქ. #6; ტელ. :  2 4 19 88; 2 4 37 

77- 30% ფასდაკლება 
6.4.15. ქ. ქუთაისი-« დენტალ ლუქსი »  - თამარ მეფის #42- (0431)243560; 0 790555757 - 30% ფასდაკლება 
6.4.16. ქ. ზუგდიდი – « ზუგდიდის სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა » - ზ. გამსახურდიას ქ. #30; ტელ. :  32 50 51- 30% 

ფასდაკლება 
6.4.17. ქ. ფოთი –  - ინდ მეწარმე ქორქია ქრისტინე- ფოთი, ჩხეიძის #3/1; (0493)221020; 598180738- 30% ფასდაკლება 
6.4.18. ქ. სენაკი- « ხუფენია ანასტასია - სენადენტი » -  ჭავჭავაძის ქ. #80; 0413273100; 599999792; 577146188 -  30% ფასდაკლება 
6.4.19. ქ.ახალციხე- » მედქორნერი  ახალციხე » - რუსთაველისN57ა. 595737755; 596231212- 30% ფასდაკლება  

6.5. სააფთიაქო ქსელი
6.5.1. შპს პსპ ფარმა
6.5.2. შპს ავერსი-ფარმა 
6.5.3. შპს ფარმადეპო 
6.5.4. შპს ჯიპისი აფთიაქი 

მზღვეველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შეცვალოს ერთი ან რამოდენიმე სამედიცინო 
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12.5. meore azris moZieba – mosaxurebis misaRebad, dazRveuli samuSao 
saaTebSi ukavSirdeba servisis momwodebeli saerTaSoriso organizacia "medi-
gaidis" warmomadgenels saqarTveloSi -klinika kuracios, specialur nomerze: 
032 2 431010, sadac akeTebs ganacxads momsaxurebis saWiroebis Sesaxeb. klinika 
kuracio dazRveuls daukavSirdeba uaxlesi erTi samuSao dRis vadaSi. saWiro 
samedicino informaciis Segrovebis Semdeg, kuracios eqimi medigaidis daxmare-
biT uzrunvelyofs msoflio wamyvani sami klinikis moZiebas, saidanac dazRve-
uli Tavad irCevs momsaxurebis gamwev sasurvel klinikas. momsaxurebasTan
dakavSirebuli samedicino dokumentacia dazRveulma klinikas unda miawodos
qarTul an inglisur enaze. klinika kuracio uzrunvelyofs dazRveulisTvis  

1.1. winamdebare xelSekruleba aregulirebs dazRveulis, damzRvevis da mzRve- 
velis uflebebsa da valdebulebebs am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli sadazRvevo 
momsaxurebis gawevisas, kerZod mzRveveli valdebulia damzRvevis/dazRveu-
lis mier polisiT dadgenili premiis jerovnad gadaxdis sanacvlod, dazRveu-
li piris avTvisebiani simsivnuri daavadebiT diagnostirebisas winamdebare 
xelSekrulebiT gansazRvruli wesiT aunazRauros polisSi miTiTebuli Tanxa. 
1.2. simsivnuri daavadebis dazRveva - iTvaliswinebs polisSi miTiTebuli sa-
dazRvevo periodis ganmavlobaSi, dazRveulis avTvisebiani simsivnuri daa-
vadebis diagnostirebis SemTxvevaSi mosargeblisaTvis sadazRvevo Tanxis 
anazRaurebas, dazRvevis pirobebis gaTvaliswinebiT. mxareebi Tanxmdebian da 
maTTvis cnobilia rom winamdebare xelSekruleba ar warmoadgens janmrTelo-
bis dazRvevis xelSekrulebas, kerZod aRniSnuli dazRvevis farglebSi gace-
muli fuladi kompensacia ar warmoadgens samedicino momsaxurebis xarjebis 
anazRaurebas, ar aris damokidebuli masze da  dazRveulma SeiZleba gamoiyenos 
nebismieri miznisTvis.

2.1. sadazRvevo SemTxveva – Sesabamisi samedicino specialobis da saeqimo 
uflebis mqone eqimis mier avTvisebiani simsivnuri daavadebis diagnozis dad-
gena dazRveulisTvis;   

2.2.  dazRveuli – 65 wlamde asakis piri, romelmac xeli moawera xelSekrulebas 
da/an 18 wlamde asakis piris SemTxvevaSi, piri romlis saxeliTac xelSekrule-
bas moewera xeli mzRvevelTan da gadaxdili iqna sadazRvevo premia da rome-
lic sargeblobs xelSekrulebaSi mocemuli uflebebiT; 

2.3.  dazRveulis Svili  – dazRveulis 18 welze naklebi asakis Svili, romelic 
CarTulia xelSekrulebaSi;

2.4. sadazRvevo anazRaureba – dazRveulis mier arCeuli sadazRvevo Tanxa, 
   abednigduad  sluevRzad uT ,iSavevxTmeS  mi ezluevRzad ameciag cilemor

avTvisebiani simsivnuri daavadeba.

1. zogadi debulebebi

2. zogadi ganmartebebi



meore azris moZiebis pirobebiT gansazRvuli momsaxurebis miwodebas SemTx-
vevis gacxadebidan 15 kalendaruli dRis ganmavlobaSi.

2.13. damzRvevi – dazRveuli piri, romelic aformebs xelSekrulebas. 
arasrulwlovani dazRveulis SemTxvevaSi piri, romelzec aformebs 
dazRvevis xelSekrulebas da romelzec gaicema sadazRvevo anazRaureba 
sadazRvevo SemTxvevis dadgomisas.

2.14. polisi – moqmedi kanonmdeblobiT dadgenili dazRvevis damadasturebe- 
li dokumenti.

2.15. mzRveveli – ss “sadazRvevo kompania ji pi ai holdingi”.

2.6. mocdis periodi – periodi, romelic iwyeba xelSekrulebis ZalaSi Sesv-
lis TariRidan da romlis ganmavlobaSic diagnostirebuli avTvisebiani sim-
sivnuri daavadebisas ar xdeba sadazRvevo anazRaurebis gacema.

2.7. mkurnali eqimi – Sesabamisi samedicino specialobis mqone eqimi, romelic 
monawileobda avTvisebiani simsivnuri daavadebis pirveladi diagnozis dasma-
Si da dazRveulis mkurnalobaSi, romelsac aqvs damoukidebeli saeqimo saqmi-
anobis uflebis damadasturebeli saxelmwifo sertifikati da romelic mas 
aZlevs samedicino praqtikis ganxorcielebis uflebas saqarTveloSi moqmedi 
regulaciebis mixedviT; Tu dazRveuli Tavad aris mkurnali eqimi, sadazRvevo 
SemTxvevis dadgomisas unda warmoadginos sxva mkurnali eqimis mier gacemuli 
samedicino daskvna.

2.8. diagnozi – werilobiTi daskvna, romelic azustebs avTvisebiani simsivnu-
ri daavadebis diagnostirebuli formis saxelwodebasa da ganviTarebis sta-
dias da Sedgenilia im mkurnali eqimis mier, romelmac Caatara dazRveulis 
fizikuri da/an diagnostikuri Semowmeba; 

2.9.  samedicino Canawerebi   siboleTrmnaj  siluevRzad  aicatnemukod – 
mdgomareobis Sesaxeb, Sedgenili mkurnali eqimis da/an jandacvis sxva 
muSakis Tu samedicino dawesebulebis mier. amgvari dokumentacia moicavs 
mkurnali eqimis saboloo daskvnas avTvisebiani simsivnuri daavadebis 
diagnozTan dakavSirebiT, rekomendaciebs mkurnalobisTvis da iseT 
aucilebel dokumentacias, rogoricaa laboratoriuli analizebis Sedegebi, 
rentgenograma, histopaTologiuri Sedegebi, sxva sadiagnostiko kvlevebis 
Sedegebi da damatebiTi informacia, miRebuli klinikuri Semowmebis Sedegad; 

2.10. dazRvevamde arsebuli daavadeba – dazRveulis janmrTelobis mdgo-
mareoba dazRvevis xelSekrulebis gaformebamde, rac warmoadgens safuZvels 
imisaTvis, rom mzRvevelma gamoricxos  sadazRvevo Tanxis/kompensaciis gadax-
dis valdebuleba; 

2.12. invaziuri simsivne – diagnostirebuli avTvisebiani simsivne, romelic 
xasiaTdeba ukontrolo zrdiT da avTvisebiani ujredebis gavrcelebiT da 
SeRweviT janmrTel qsovilebSi;

2.11. meore azris moZieba – momsaxureba iTvaliswinebs onkologiuri 
daavadebis diagnozis SemTxvevaSi, msoflios wamyvani klinikis special-
istebis mier diagnozis dazustebas/dadasturebas, mkurnalobis yvelaze opti-
maluri sqemis SerCevas, sxva saxis samedicino rekomendaciebis momzadebas.



3.1. winamdebare xelSekrulebaze xelmoweriT dazRveuli acxadebs winaswar 
Tanxmobas  da aniWebs mzRvevels uflebamosilebas mzRvevelma nebismieri mesame 
pirisgan, maT Soris samedicino dawesebulebisgan  mzRvevelma, sadazRvevo 
SemTxvevis dadgomisas gamoiTxovos dazRveulis samedicino Canawerebi, aseve 
nebismieri personaluri informacia da daavadebasTan dakavSirebuli monacemi. 
dazRveva ZalaSia im SemTxvevaSi, Tu gadaxdilia pirveli an erTjeradi (sruli) 
sadazRvevo premia da gacemulia polisi.

3.2. sadazRvevo Tanxis odenobas irCevs dazRveuli da is SeiZleba iyos larSi 
an aSS dolarSi.

3.3. dazRveulis Svili SeiZleba dazRveuli iqnes mxolod erT-erT dazRveul 
mSobelTan erTad.

3.4. dazRvevis periodis ganmavlobaSi damzRvevs SeuZlia moTxovos mzRvevels 
18 wlamde asakis Svilis dazRveva, romelic Tavidanve ar iyo dazRveuli, 
damatebiTi premiis gadaxdis gareSe. aseT SemTxvevaSi mocemul Svilze 
vrceldeba 180 dRiani mocdis periodi.

4.1.  sadazRvevo premia gadaixdeba larSi. im SemTxvevaSi, Tu sadazRvevo Tanxa 
arCeulia aSS dolarSi, sadazRvevo premia daangariSdeba larSi premiis 
gadaxdis TariRSi arsebuli erovnuli bankis Sesabamisi kursis mixedviT. 

4.2. damzRvevi da/an dazRveuli valdebulni arian  gadauxadon mzRvevels 
dazRvevis premia polisSi miTiTebuli gadaxdis grafikis dacviT da polisSi 
miTiTebuli odenobiT.

5.1. xelSekruleba gaformdeba erTi wlis vadiT, misi 5 wlamde periodiT avto-
maturi  gagrZelebis pirobiT. sadazRvevo periodi ganisazRvreba polisiT.

5.2. dazRveva mxareTa SeTanxmebiT SeiZleba gagrZeldes, Tumca avtomaturad 
Sewydeba im sadazRvevo wlis amowurvisas, roca dazRveuli gaxdeba 75 wlis 
asakis. 

3. ZiriTadi pirobebi:

4. sadazRvevo premia da misi gadaxdis
wesi

5. dazRvevis dawyeba da misi periodi:



5.3. dazRveva ZalaSi Sedis polisSi miTiTebuli dazRvevis ZalaSi Sesvlis dRis 
00:00 sT-ze, im pirobiT, rom damzRvevis/dazRveulis mier gadaxdili iqneba 
premiis polisiT dadgenili  pirveli Senatani an erTjeradi premiisas premia 
srulad. dazRvevis xelSekrulebis moqmedeba Sewydeba polisSi miTiTebul 
dazRvevis dasrulebis TariRis 24:00 sT-ze. 

6.1. piri, romelsac dazRvevis xelSekrulebis gaformebamde diagnostirebuli 
aqvs Semdegi daavadebebi anda imyofeba diagnostirebis an mkurnalobis 
procesSi:

1) simsivne, kibo, leikemia, limfoma, kanis paTologiuri cvlileba an xalebis
nebismieri forma, romelsac axlavs sisxldena, tkivili, feris Secvla an zomis 
momateba;
2) msxvili nawilavis polipozi, nawlavebis anTeba (kronis daavadeba
an wylulovani koliti), Tirkmelebis polikistozi, sarZeve jirkvlis 
keTilTvisebiani daavadebebi, azbestozi, B, C, D, E formis hepatiti an RviZlis 
cirozis romelime forma.

6.2. 64 wlis da meti asakis pirebi pirveladad dazRvevisas an 74 welze meti asakis 
pirebi dazRvevis uwyvetad ganaxlebis SemTxvevaSi.

7.1. winamdebare pirobebiT gaTvaliswinebuli dafarvis mocdis periodi eqvsi 
Tvea.

7.2. mocdis periodi daiwyeba dazRvevis  winamdebare xelSekrulebis 5.3 muxliT 
dadgenili wesiT ZalaSi Sesvlis dRes. 

7.3. mzRvevelis valdebuleba, gadaixados sadazRvevo Tanxa an misi raime nawili, 
ar amoqmeddeba, Tu dazRveuls daudgindeba avTvisebiani simsivnuri daavadeba 
mocdis periodis ganmavlobaSi.

7.4. mocdis periodi ar Seexeba im pirebs, romlebsac aqvT dazRvevis uwyveti da-
farva, anu im pirebs, romlebsac miRebuli aqvT dazRveulis statusi dazRvevis 
wina polisiT da/an romelTa mocdis periodi ukve amoiwura wina dafarvisas 
(polisi da/an polisis danarTi).

7.5. mocdis periodi aseve ar moqmedebs im SemTxvevaSi, Tu winamdebare xelSek-

6. pirebi, romlebic ar eqvemdebarebian
dazRvevas:

7. mocdis periodi:



rulebiT  dazRveulis Svili  gaxdeba 18 wlis da uwyvetad, damoukideblad 
gaaformebs mzRvevelTan  axal xelSekrulebas am xelSekrulebiT 
gaTvaliswinebul momsaxurebaze. 

7.6. dazRvevis xelSekrulebis Sewyvetis Semdeg xelaxali dazRvevisas mocdis 
periodis aTvla xdeba Tavidan.

8.1. dazRveva vadamde SeiZleba Sewydes Semdeg SemTxvevebSi:

1) mzRvevelis mier xelSekrulebis calmxrivad SewyvetiT; 
2) mxareTa mier xelSekrulebis pirobebis darRvevisas moqmedi kanonmdeblobiT 
dadgenili wesiT;
3) sadazRvevo Tanxis amowurvisas;
4) im sadazRvevo wlis dasrulebisas, roca dazRveuli miaRwevs 75 wlis asaks;
5) im sadazRvevo wlis amowurvisas, roca dazRveuli Svili miaRwevs 18 wlis
asaks;
6) avtomaturad, winamdebare xelSekrulebis 10.4.1 muxlis Sesabamisad;

8.2. dazRveva Sewydeba dazRveulis anda misi dazRveuli Svilis gardacvalebis 
an misTvis avTvisebiani simsivnis diagnostirebisas sadazRvevo Tanxis srulad 
anazRaurebis dRis 24:00 sT-ze. aseT SemTxvevaSi dazRveulis da dazRveuli 
Svilis dazRvevac aseve Sewydeba imave dRis 24:00 sT-ze.

8.3. damzRvevs SeuZlia Sewyvitos mravalwliani dazRveva Sewyvetis Sesaxeb 
werilobiTi Setyobinebis gagzavniT mzRvevelisTvis. Setyobineba Sewyvetis 
Sesaxeb miwodebuli unda iqnes 15 dRiT adre premiis Semdegi nawilis 
gadaxdis TariRamde. aseT SemTxvevaSi damzRvevi ixdis mimdinare sadazRvevo 
periodis gamomuSavebul premias da sadazRvevo periodis moklevadianobis 
sakompensaciod 2 Tvis premias damatebiT

 

8.4. erTi mSoblis mier dazRvevis xelSekrulebis Sewyvetisas dazRveul meore 
mSobels SeuZlia mosTxovos mzRvevels Sewyvetil xelSekrulebaSi monawile 
Svilis dazRveva Tavisi xelSekrulebiT, garda winamdebare xelSekrulebis 
me-6 muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisas. 

9.1. Tu dazRveuls daudgindeba avTvisebiani simsivnuri daavadeba dazRvevis 
periodSi mzRveveli erTjeradad gascems sadazRvevo anaRaurebas sadazRvevo 
xelSekrulebiT/polisiT dadgenili odenobiTa da wesiT.

8. dazRvevis xelSekrulebis Sewyveta:

9. sadazRvevo dafarva da sadazRvevo
SemTxveva:



9.2. sadazRvevo Tanxa  ganisazRvreba polisiT.

9.3. sadazRvevo Tanxa TiToeul dazRveul Svilze Seadgens polisiT 
gansazRvruli sadazRvevo Tanxis 100%-s.

9.4. winamdebare pirobebis Tanaxmad, sadazRvevo SemTxvevad CaiTvleba 
dazRveulisTvis avTvisebiani simsivnuri daavadebis pirvelad diagnostireba 
dazRvevis periodis ganmavlobaSi.

9.5. avTvisebiani simsivnuri daavadebis diagnozi dasmuli unda iqnes Sesabamisi 
specialobis sertificirebuli eqimis mier.

9.6. sadazRvevo SemTxvevad ar CaiTvleba avTvisebiani simsivnuri daavadebis 
diagnostireba winamdebare pirobebis me-7 muxlSi moxseniebuli mocdis 
periodis ganmavlobaSi.

9.7. dazRveva dafaravs invaziuri avTvisebiani simsivnuri daavadebis yvela 
formas, romelic Sedis daavadebaTa saerTaSoriso klasifikaciis (ICD-10) me-10 
gamocemis C00–C97 kodebSi, maT Soris leikemiis, avTvisebiani limfomis, kanis 
limfomis, hojkinsis daavadebis, Zvlis tvinis avTvisebiani cvlilebebis da 
sarkomis CaTvliT, garda C44 kodisa (kanis sxva avTvisebiani simsivneebi, garda 
melanomisa).  (ICD-10-is Sesaxeb detaluri informaca ix. bmulze: 

9.8. invaziuri avTvisebiani simsivnuri daavadebis diagnozi unda dadasturdes, 
maT Soris histopaTologiuri gamokvlevebis safuZvelze.

10.1 damzRvevi/dazRveuli valdebulia:
10.1.1 polisis gaformebisas Seatyobinos mzRvevels yvela is garemoeba, 
romlebsac SeuZliaT gavlena moaxdinon mzRvevelis gadawyvetilebaze uari 
Tqvas dazRvevaze an gaaformos igi Secvlili SinaarsiT. 

10.1.2 xelSekrulebis gaformebisas acnobos mzRvevels riskis SefasebasTan 
dakavSirebuli yvela garemoeba, romelic man icoda an unda scodnoda.

10.1.3 warudginos mzRvevels yvela is dokumenti, romelic aucilebelia 
mzRvevelis valdebulebis safuZvlis, moculobis da saTanado Tanxis 
dasadgenad.

10.1.4 ganumartos anazRaurebis miRebaze uflebamosil pirebs, rom SemTxvevis 
dadgomisas anazRaurebis momTxovni uflebamosili pir(eb)i valdebulni 
arian uflebamosileba mianiWos mzRvevels daamuSavos misi nebismieri 
personaluri monacemi, Seinaxos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT da Tavisi 
Sexedulebisamebr da saWiroebisas gadasces sazRvargareT sajaro Tu kerZo 

10. mxareTa valdebulebebi:



dawesebulebebs/organizaciebs, aseve Seasrulon mzRvevelis yvela miTiTeba 
rac ukavSirdeba sadazRvevo SemTxvevis an movlenis dadgenas.  ganumartos 
anazRaurebis miRebaze uflebamosil pirebs rom maT mier am muxliT 
gaTvaliswinebuli valdebulebis daucvelobis SemTxvevaSi mzRveveli 
uflebamosilia ar gasces sadazRvevo anazRaureba.

10.1.5 gadaixadon sadazRvevo premia SeTanxmebiT/polisiT dadgenili 
odenobiTa da wesiT.

10.2 damzRvevi/dazRveuli uflebamosilia:
10.2.1 sadazRvevo SemTxvevis dadgomisas mis mier winamdebare SeTanxmebiT 
dadgenili yvela valdebulebis da mzRvevelis moTxovnebis Sesrulebis Semdeg 
miiRos sadazRvevo anazRaureba am SeTanxmebiT da mis safuZvelze gacemuli 
sadazRvevo polisiT dadgenil SemTxvevebSi, SeTanxmebiT/polisiT dadgenili 
odenobiTa da wesiT.

10.3 mzRveveli valdebulia:
10.3.1 sadazRvevo SemTxvevis dadgomisas anazRaurebis miRebaze uflebamosili 
piris mier winamdebare SeTanxmebiT dadgenili yvela valdebulebis  da   
mzRvevelis miTiTebebis Sesrulebis Semdeg, dokumentaciis srulyofilad 
warmodgenidan araugvianes 10 samuSao dRis vadaSi miiRos gadawyvetileba 
anazRaurebis gacemis Taobaze an motivirebulebad uari Tqvas sadazRvevo 
anazRaurebis gacemaze.

10.3.2 daicvas da ar gaaxmauros damzRvevTan/dazRveulTan saqmiani 
urTierTobebis Sedegad mopovebuli informacia, garda saqarTvelos kanoniT 
pirdapir gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa.

10.3.3 sadazRvevo SemTxvevis dadgomis SemTxvevaSi, sadazRvevo SemTxvevis 
dadgenisa da sadazRvevo anazRaurebis odenobis gansazRvrisaTvis 
mosargeblis mier yvela saWiro dokumentis warmodgenis Semdgom anazRaurebis 
gacemaze gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi gasces sadazRvevo anazRaureba 
mosargebleze.

10.4 mzRveveli uflebamisilia:
10.4.1 SeaCeros xelSekrulebis moqmedeba da ar aanazRauros sadazRvevo 
SemTxvevebi polisiT dadgenili sadazRvevo premiis grafikis darRvevis dRidan 
14 kalendaruli dRis Semdeg, yovelgvari Setyobinebis gareSe, damzRvevis 
mier finansuri valdebulebis srulad Sesrulebamde. amasTan sadazRvevo 
xelSekrulebis/polisis moqmedeba ganaxldeba mxolod damzRvevis mier 
premiis gadaxdis Semdeg, davalianebis gadaxdis dRis 24.00 saaTze. davalianebis 
dafarvis Semdgom mzRveveli davalianebis periodSi damdgar SemTxvevebs 
aRar ganixilavs sadazRvevo SemTxvevad da am periodSi damdgari sadazRvevo 
SemTxveva mzRvevelis mier anazRaurebas ar daeqvemdebareba. grafikis 
darRvevis dRidan 45 kalendaruli dRis Semdeg sadazRvevo xelSekruleba  
CaiTvleba avtomaturad Sewyvetilad da igi ar daeqvemdebareba aRdgenas.

10.4.2 ar gasces sadazRvevo anazRaureba sadazRvevo SemTxvevis dadgomis 
faqtis da/an anazRaurebis miRebisaTvis aucilebeli dokumentebis gayalbebis, 



aseve, yalbi informaciis warmodgenis faqtis gamovlenis SemTxvevaSi. xolo Tu 
anazRaureba ukve gacemulia, mosargeble valdebulia upirobod daubrunos 
igi mzRvevels. amasTan yoveli aseTi piris dazRveva mzRvevelis mxridan 
eqvemdebareba gauqmebas.

10.4.3 sadazRvevo SemTxvevis dadgomis Semdeg mosTxovos mosargebles 
yovelgvari cnoba, romelic ki aucilebelia sadazRvevo SemTxvevis moculobis 
dasadgenad. 

10.4.4 moiTxovos gacemuli anazRaurebis dabruneba, Tu aRmoCnda, rom zaralis 
dadgoma ar iyo gamowveuli sadazRvevo SemTxveviT.

10.4.5 mravalwliani dazRvevis xelSekrulebis ganaxlebisas Sewyvitos dazRveva 
damzRvevis 1 (erTi) TviT adre werilobiTi informirebis safuZvelze da  
srulad daubrunos damzRvevs im momentisTvis gamoumuSavebeli premia-aseTis 
arsebobis SemTxvevaSi, Tu mxareebi Tanaxma arian arsebulze.

10.4.6 sadazRvevo anazRaurebidan gamoqviTos mimdinare wlis gamoumuSavebeli 
premia.

11.1. sadazRvevo Tanxa ar gaicema im SemTxvevaSi, roca dazRveuls dazRvevamde
avTvisebiani simsivnuri daavadeba.

11.2. sadazRvevo Tanxa ar iqneba gadaxdili Tu misi gadaxdis moTxovna 
gamomdinareobs qvemoT mocemuli romelime daavadebidan, romelic 
gamokvleuli an diagnostirebuli iqneba dazRvevis xelSekrulebis gaformebis 
TariRamde:
         - simsivne, kibo, leikemia, limfoma, kanis paTologiuri cvlileba  an xalebis 
nebismieri forma, romelsac axlavs sisxldena, tkivili, feris Secvla an zomis 
momateba;
  - msxvili nawilavis polipozi, nawlavebis anTeba (kronis daavadeba 
an wylulovani koliti), Tirkmelebis polikistozi, sarZeve jirkvlis 
keTilTvisebiani daavadebebi, asbestozi,  B, C, D, E hepatitis an RviZlis 
cirozis romelime forma;

11.3. mzRveveli ar iqneba valdebuli gadaixados sadazRvevo Tanxa, Tu 
avTvisebiani simsivnuri daavadebis  diagnostirebTvis saWiro RonisZiebebi 
dawyebulia mocdis periodis ganmavlobaSi.

11.4. mzRveveli ar iqneba valdebuli gadaixados sadazRvevo Tanxa, arainvaziuri 
avTvisebiani simsivnuri daavadebis diagnostirebisas. winamdebare pirobebis 
Tanaxmad Semdegi ar CaiTvleba invaziur avTvisebiani simsivnur daavadebad:

         - arainvaziuri avTvisebiani simsivnuri daavadeba, preinvaziuri avTvisebiani 
simsivnuri daavadeba, displazia da yvela kiboswinare mdgomareobebi;

11. gamonaklisebi:



        - prostatis kibo, Tu mas ara aqvs miRweuli TNM klasifikaciis T2N0M0 
stadia;
             - kanis nebismieri pirveladi avTvisebiani simsivnuri daavadeba (C44 kodi 
ICD-10-is mixedviT-kanis sxva avTvisebiani simsivneebi), garda avTvisebiani 
melanomisa, romelic scildeba epidermiss (IA-ze maRali stadia);
         - farisebri jirkvlis papilaruli kibo, romelic lokalizebulia erT 
organoSi;

      - nebismieri simsivne da avTvisebiani simsivnuri daavadeba aiv infeqciis 
arsebobisas. 

11.5. sadazRvevo Tanxa ar gaicema:

             - sadazRvevo Tanxis amowurvis Semdeg. 
    - roca dazRveuli uars acxadebs im eqimisa da medikosTa gundis 
konfidencialurobis valdebulebidan gaTavisuflebaze, romlebmac dasves 
diagnozi, rac xels uSlis mzRvevels aucilebeli informaciis SegrovebaSi; 

11.6. mzRvevelis nebismier valdebuleba gamoiricxeba araswori informaciis 
miwodebis, TaRliTobis an arakeTilsindisierebis Sedegad dazRveulis da/an 
damzRvevis mxridan.

11.7. mzRveveli aRar iqneba valdebuli gadaixados sadazRvevo Tanxa axali 
polisiT da/an polisis danarTiT wina polisis amowurvis Semdeg, Tu gadaxda 
ukve ganxorcielebuli iyo wina polisiT da/an polisis danarTiT.

11.8. sadazRvevo anazraureba ar gaicema dazRveulis/anazRaurebaze 
uflebamosili piris mier xelSekrulebiT/polisiT gansazRvruli nebismieri 
valdebulebis darRvevisas.

12.1. dazRveuli an dazRveulis uflebamosili piri sadazRvevo periodSi 
diagnostirebuli avTvisebiani simsivnuri daavadebis SemTxvevaSi, 
diagnostirebidan rac SeiZleba mokle vadaSi (gamomdinare misi janmrTelobis 
mdgomareobidan) kompaniis servis centrSi waradgens anazRaurebis moTxovnis 
ganacxads, dazRvevis poliss da diagnozis damadasturebel dokumentacias 
(maT Soris  histopaTologiuri gamokvlevebis pasuxebi, samedicino istoria, 
samedicino forma #100).

12.2. avTvisebiani simsivnuri daavadebis saboloo diagnozi, dadasturebuli 
mkurnali eqimi-specialistis mier, unda Seesabamebodes daavadebis 
gansazRvrebas, romelic mocemulia winamdebare xelSekrulebaSi.

12.3. dazRveuli waradgens srul samedicino Canawerebs, saidanac 
mzRvevelis valdebuleba dadgindeba mtkicebulebebiT, radiologiuri, 
histopaTologiuri, laboratoriuli, klinikuri da sxva Sedegebis CaTvliT.

12. qmedeba sadazRvevo SemTxvevis
dadgomisas:



12.4. winamdebare xelSekrulebiT dadgenili uflebebi ar gadaecema mesame 
mxareebs. mxolod dazRveuls SeuZlia sadazRvevo Tanxis an misi romelime 
nawilis miReba. Tu dazRveuli ar aris qmedunariani, Tanxa gadaecema mis 
kanonier warmomadgenels/meurves. Tu sadazRvevo SemTxveva moxda dazRvevis 
periodSi da gacxadebuli iqna vidre dazRveuli iyo cocxali, magram moTxovna 
ar iqna dakmayofilebuli mis gardacvalebamde, maSin sadazRvevo Tanxa an misi 
raime nawili, romelic unda aeRo dazRveuls winamdebare pirobebis Tanaxmad, 
gadaxdili iqneba polisSi dadgenili mosargeblisTvis an gardacvlilis 
memkvidreebisaTvis kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

13.1. mxareebma yvela Rone unda ixmaron, raTa SeTanxmebiT moagvaron yvela 
uTanxmoeba da dava, warmoqmnili maT Soris xelSekrulebis an masTan 
dakavSirebuli sxva sakiTxebis mimarT.

13.2. Tu  mxareebi ver SeZleben sadavo sakiTxebis SeTanxmebiT mogvarebas, 
nebismier mxares davis gadawyvetis mizniT SeuZlia dadgenili wesis mixedviT 
mimarTos sasamarTlos.

13.3. gamomdinare iqedan, rom mxareTa mier xelSekrulebis Sesrulebis 
adgilad miCneulia mzRvevelis adgilsamyofeli, davis ganxilva moxdeba misi 
adgilsamyofelis mixedviT arsebul saerTo sasamarTloSi.

14.1. winamdebare xelSekrulebis safuZvelze arc erTi mxare ar agebs pasuxs 
meore mxaris winaSe da Tavisufldeba pasuxismgeblobisagan sakuTari 
valdebulebebis Seusruleblobis an arasaTanadod Sesrulebis gamo, Tu amis 
mizezi gaxda sagangebo xasiaTis mqone gadaulaxavi Zala, romlis warmoSobaze 
xelSekrulebis monawile mxareebi pasuxs ar ageben da romlis arsebobis an 
warmoSobis Sesaxeb winamdebare xelSekrulebis dadebis momentSi ar SeeZloT 
scodnodaT.

14.2. fors-maJoruli movlena dadasturebuli unda iqnes kompetenturi 
organos mier.

14.3. fors-maJoruli garemoebebis warmoSobis Sesaxeb mxarem dauyonebliv 
unda acnobos meore mxares.

14.4. fors-maJoruli garemoebebis SewyvetisTanave mxareebi dauyonebliv 

13. davebis gadawyveta:

14. fors-maJori:



agrZeleben xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas.

15.1. damzRvevi winamdebare xelSekrulebaze xelismoweriT adasturebs, rom 
xelSekruleba ar Seicavs bundovan an uCveulo debulebebs da rom igi srulad 
gaecno da eTanxmeba pirobebs. damzRvevi xelSekrulebaze xelmoweriT agreTve 
adasturebs, rom yvela danarTsa da cvlilebas gaaCnia misTvis savaldebulo 
Zala.

15.2. xelSekrulebaSi cvlilebebis da damatebebis Setana xdeba werilobiT, 
orive mxaris xelmoweriT da ZalaSia xelmoweris Semdgom.

15.3. yvela danarCen SemTxvevaSi, rasac ar iTvaliswinebs winamdebare 
xelSekruleba, mxareebi xelZRvaneloben saqarTvelos moqmedi 
kanonmdeblibiT.

15.4. winamdebare xelSekrulebis Tanaxmad, saxelSekrulebo pirobebi atareben 
konfidencialur xasiaTs da am xelSekrulebasTan dakavSirebuli yovelgvari 
informacia mesame pirs (pirebs) gadaecema(T) moqmedi kanonmdeblobiT 
dadgenili wesiT, aseve, mxareTa mier winaswari werilobiTi Tanxmobis 
SemTxvevebSi.

15.5. mzRvevelis mier oficialuri Setyobineba damzRvevs SeiZleba gaegzavnos 
mis mier miTiTebul mobiluris telefonis nomerze mokle teqsturi 
Setyobinebis (SMS) saxiT.  

15.6. damzRvevi pasuxs agebs xelSekrulebaSi miTiTebuli misamarTis da yvela 
sxva saidentifikacio monacemis sisworeze, aseve valdebulia xelSekrulebaSi 
miTiTebuli monacemebis (misamarTi, telefonis nomeri da a.S.) cvlilebebis 
Sesaxeb acnobos meore mxares.

15.7. damzRvevis mier xelSekrulebaSi miTiTebul misamarTze miwodebuli 
(gagzavnili) nebismieri saxis werilobiTi Setyobineba orjer ar (ver) Cabarebis 
SemTxvevaSi CaiTvleba Cabarebulad.

15. damatebiTi pirobebi:



დანართი # 1 
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სახელი, გვარი, პირადი ნომერი 

მსურს ვისარგებლო „მზღვეველის მიერ სადაზღვევო მომსახურების გაწევისას 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ ინსტრუქციის შესახებ საქართველოს 

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 3 

აპრილის N18 ბრძანებით დამტკიცებულ „მზღვეველის მიერ სადაზღვევო 

მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ ინსტრუქციის“ 

მუხლი 41-ის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულებაზე უარის 

თქმის უფლებით და გთხოვთ, დაუყოვნებლივ გააუქმოთ დაზღვევის ხელშეკრულება 

_______________ და მის ფარგლებში გაცემული პოლისი ______________. 

ნომერი                                                                                                                                             ნომერი 

 

 

ხელმოწერა      _________________________ 

 

თარიღი            _________________________ 

 

 

 



იმოქმედე, ჩვენ დაგაზღვევთ!
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