
 

ავტომფლობელთა მესამე მხარისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევა 

 

ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები 

„ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები“ წარმოადგენს არასრულ ინფორმაციას. 

დაზღვევის სრული პირობები მოცემულია პოლისსა და მასზე თანდართულ 

„ავტომფლობელთა მესამე მხარისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევის“ პირობებში 

 

მზღვეველის დასახელება  სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“ 
 

დაზღვევის ხელშეკრულების სახე  ავტომფლობელთა მესამე მხარისადმი    

პასუხისმგებლობის დაზღვევა  

 

  პრემიის გარდა მომხმარებლის მიერ ნებისმიერი 

სხვა ფინანსური ხარჯის გაწევის წინაპირობები, 

ოდენობა და წესი 

 

არ ითვალისწინებს 

დაზღვევის გამონაკლისი, პირობების 

სრულყოფილი ჩამონათვალი  

ავტომფლობელთა მესამე მხარისადმი 

პასუხისმგებლობის დაზღვევის  პირობების მე-8 

მუხლის თანახმად; 

 

ხელშეკრულების შეწყვეტის პირობები ავტომფლობელთა მესამე მხარისადმი 

პასუხისმგებლობის დაზღვევის  პირობების მე-9 

მუხლის თანახმად; 

 

მზღვეველთან პრეტენზიის წარდგენის    

ფორმები;  

 

პრეტენზიების განხილვის პროცედურის 

შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

წყარო;  

 

 მზღვეველს პრეტენზია წარედგინება წერილობითი   

ან ზეპირი სახით.  

 

სადაზღვევო კომპანიის იურიდიული სამსახური 

მაქსიმალური ვადა პასუხის მიღებისთვის 

შესაბამისი ფორმით გამოხატულ 

პრეტენზიაზე; 

 

10 კალენდარული დღე 

 

მზღვეველის სტრუქტურული ქვედანაყოფი,     

სადაც შესაძლებელია პრეტენზიის წარდგენა; 

 

სათანადო წესით შევსებული წერილობითი 

პრეტენზია მზღვეველს წარედგინება იურიდიულ 

მისამართზე: თბილისი, ა. კალანდაძის ქ.N4, ან 

მიეწოდება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: 

info@greenig.ge  ხოლო პრეტენზიის ზეპირი ფორმით 

წარდგენა შესაძლებელია მზღვეველის იურიდიულ 

მისამართზე: ქ. თბილისი, ანა კალანდაძის ქ. N4 ან 

შემდეგ საკონტაქტო ნომერზე: (+995 32) 2 24 44 34, 

წარდგენილ პრეტენზიას განიხილავს და შესაბამის 

გადაწყვეტილებას ამზადებს კომპანიის 

იურიდიული სამსახური. 
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მითითება დაზღვევის გამონაკლისი პირობების 

მომწესრიგებელ მუხლებზე და იმ პირობების 

ამომწურავი ჩამონათვალი, რომლებიც 

მზღვეველის ვალდებულებებისაგან 

გათავისუფლების საფუძვლებს ითვალისწინებს. 

ასევე მითითება დაზღვევის  უჩვეულო 

გამონაკლის პირობებზე, რომლებიც 

ჩვეულებრივ უცხოა მსგავსი ტიპის 

ხელშეკრულებებისათვის. 

 

 

ავტომფლობელთა მესამე მხარისადმი 

პასუხისმგებლობის დაზღვევის  პირობების                     

მე-8 მუხლის თანახმად. 

სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას 

შეტყობინების გაგზავნის ფორმა 

ავტომფლობელთა მესამე მხარისადმი 

პასუხისმგებლობის დაზღვევის  პირობების მე-6 

მუხლის 6.1.7.1 პუნქტის თანახმად. 

 

სადაზღვევო ანაზღაურების მოთხოვნის 

წარდგენის, სადაზღვევო შემთხვევის 

რეგულირების, სადაზღვევო ანაზღაურების 

გაცემის ფორმა და ვადები 

 

ავტომფლობელთა მესამე მხარისადმი 

პასუხისმგებლობის დაზღვევის    პირობების 5.1.3, 

6.1.7.3 და 7.8 პუნქტების თანახმად. 

დამზღვევის მიერ მზღვეველისათვის არსებითი 

გარემოებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების 

ვალდებულება და მნიშვნელობა, და მისი 

დარღვევის სამართლებრივი შედეგი 

დამზღვევი პასუხისმგებელია მის მიერ 

მზღვეველისთვის მიწოდებული ინფორმაციის 

სისწორეზე. იმ შემთხვევაში თუ დამზღვევის მიერ 

დაფიქსირებული ინფორმაცია აღმოჩნდა არაზუსტი 

ან გაყალბებული, სადაზღვევო შემთხვევის 

დადგომისას მზღვეველი უფლებამოსილი იქნება არ 

აანაზღაუროს ზარალი. 

მზღვეველის  

საზედამხედველო ორგანო 

 

სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 

ზედამხედველობის სამსახური“;   
მის: ქ. თბილისი, ლ. მიქელაძის ქ. N3;  

ტელ: (+995 32) 223 44 10;  

ელ-ფოსტა: info@insurance.gov.ge 

 

 

ავტომფლობელთა მესამე მხარისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები 

 
 

სადაზღვევო ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა: 

 

მზღვეველი – სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“ 
დამზღვევი– ავტომობილის კანონიერი მფლობელი ან მესაკუთრე - სადაზღვევო პოლისში მითითებული ფიზიკური 

ან იურიდიული პირი, რომელიც დებს სადაზღვევო ხელშეკრულებას  მზღვეველთან;  

უფლებამოსილი მძღოლი/დაზღვეული – ნებისმიერი პირი, რომლის მიერ დაზღვეული ავტომობილის მართვისას 

წინამდებარე დაზღვევა ძალაშია, ამასთან მისი ასაკი უნდა აღემატებოდეს 21 წელს და ფლობდეს პოლისში 

მითითებული ავტომობილის შესაბამის კატეგორიის მართვის მოწმობას. 

მესამე პირი/მოსარგებლე - პირი რომლის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან/და ქონებას მიადგა ზიანი უფლებამოსილი 

მძღოლის მიერ დაზღვეული ავტომობილის მართვისას.  

სადაზღვევო ხელშეკრულება – ორმხრივი ხელშეკრულება, რომელიც შედგება განაცხადი-ანკეტის, მის საფუძველზე 

გაცემული სადაზღვევო პოლისის და წინამდებარე დაზღვევის პირობებისაგან; 
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სადაზღვევო პოლისი – სადაზღვევო ხელშკრულების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც 

გაცემულია მზღვეველის მიერ; 

სადაზღვევო შემთხვევა – სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში მომხდარი ნებისმიერი ავტოსატრანსპორტო 

შემთხვევა, რომელმაც გამოიწვია მესამე პირის ჯანმრთელობის ან/და ქონებისდაზიანება, რაზეც კანონის თანახმად 

პასუხისმგებელია დაზღვეული მესამე პირის წინაშე და რომელიც დაფარულია წინამდებარე პირობებისა და 

გამონაკლისების გათვალისწინებით; 

სადაზღვევო პერიოდი - კონკრეტულ სადაზღვევო პოლისში მითითებული პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც 

დაზღვევა ძალაშია და რომლის დროსაც დამდგარი შემთხვევა/შემთხვევები  ექვემდებარება ანაზღაურებას; 

ავტომობილის გამოყენების სახეობები - 1. კომერციული; 2. სამსახურეობრივი; 3. პერსონალური. 

- კომერციული გამოყენების მიზანი ითვალისწინებს ავტომობილის გამოყენებას მგზავრების ან ტვირთის 

ტრანსპორტირებისათვის უშუალოდ ამგვარი საქმიანობიდან შემოსავლის მიღების მიზნით;  

- სამსახურეობრივი გამოყენების მიზანი ითვალისწინებს ავტომობილის გამოყენებას სამსახურეობრივი 

მიზნებისთვის, უშუალოდ მგზავრების ან ტვირთის ტრანსპორტირებიდან შემოსავლის მიღების მიზნის 

გამონაკლისით; 

- პერსონალური გამოყენების მიზანი ითვალისწინებს ავტომობილის გამოყენებას პირადი მიზნებისათვის, უშუალოდ 

ამგვარი საქმიანობიდან შემოსავლის მიღების მიზნის გამონაკლისით. 

სადაზღვევო პრემია - თანხა, რომელიც მითითებულია შესაბამის სადაზღვევო პოლისში მისი გადახდის პირობებთან 

და ვადებთან ერთად და რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულებითა და შესაბამისი სადაზღვევო 

პოლისით გათვალისწინებული დაზღვევის საფასურს; 

სადაზღვევო ანაზღაურება -თანხა, რომელიც სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, გაიცემა მზღვევლის მიერ 

მოსარგებლის ან მისი მემკვიდრის სახელზე; 

გამომუშავებული სადაზღვევო პრემია – სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში კონკრეტული თარიღისათვის, 

სადაზღვევო პერიოდის დასაწყისიდან ასეთ თარიღამდე განვლილი დროის მონაკვეთის შესაბამისი, პრემიის 

ოდენობა; 

გამოუმუშავებელი სადაზღვევო პრემია - სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში კონკრეტული თარიღისათვის, 

სადაზღვევო პერიოდის ამოწურვამდე დარჩენილი დროის მონაკვეთის შესაბამისი, პრემიის ოდენობა; 

საბაზრო ღირებულება - თანხა რომელიც საჭიროა ადგილობრივ ბაზარზე განადგურებული ქონების ანალოგიური ან 

მსგავსი ქონების შესაძენად.  

აღდგენითი ღირებულება - თანხის ოდენობა, რომელიც საჭიროა დაზიანებული ქონების შეკეთება/აღდგენისათვის 

დაზიანებამდე არსებულ მდგომარეობამდე მისაყვანად. 

ავტოსაგზაო შემთხვევა – გზაზე სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისას მისივე მონაწილეობით წარმოქმნილი 

მოვლენა, რომლის დროსაც ადამიანის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან/და ქონებას მიადგა ზიანი. 

დაზღვეული ავტომობილი – სადაზღვევო პოლისში მითითებული საქართველოში რეგისტრირებული ნებისმიერი 

ავტოსატრანსპორტო საშუალება, რომელიც გამოიყენება საგზაო მოძრაობისთვის, გარდა ქვემოთ ჩამოთვლილი 

გამონაკლისებისა: ჯავშნიანი ავტომობილი, სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც გადაადგილდება ბაგირის ან თოკის 

საშუალებით, სარკინიგზო ტრანსპორტი, მუხლუხა მანქანა და სამშენებლო დანადგარი; 

ჯანმრთელობის დაზიანება – ავტოსატრანსპორტო შემთხვევით გამოწვეული მესამე პირის გარდაცვალება ან 

ჯანმრთელობის გაუარესება, რომელიც მოხდა ავტოსატრანსპორტო შემთხვევიდან 12 თვის განმავლობაში და 

წარმოადგენს მის უშუალო შედეგს; 

ქონების დაზიანება - მესამე პირის ქონების დაზიანება, რომელიც წარმოადგენს ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის 

უშუალო შედეგს; 

პასუხისმგებლობის ლიმიტი - ანაზღაურების მაქსიმუმი, რომელსაც მზღვეველი გასცემს შესაბამისი სადაზღვევო 

ხელშეკრულების თანახმად; 

ფრანშიზა –  სადაზღვევო პოლისში მითითებული თანხა, რომლის ანაზღაურებისაგან თავისუფალია მზღვეველი. 

განცხადებული პრეტენზია – დამზღვევის მიერ მზღვეველისათვის ამ უკანასკნელის მიერ დადგენილი ფორმით 

წარდგენილი წერილობითი შეტყობინება ავტოსაგზაო შემთხვევისა და მისი გარემოებების შესახებ, რომელშიც 

განცხადებულია სადაზღვევო ანაზღაურების მიღების პრეტენზია. 

 

2. დაფარული რისკი  

დაზღვეულის მიერ დაზღვევის მოქმედების პერიოდში სადაზღვევო პოლისში მითითებული ავტომობილის 

ექსპლუატაციისის შედეგად მესამე პირის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის ან/და ქონებისათვის მიყენებული ზიანი. 
 

3. ტერიტორიული ფარგლები 

დაზღვევის მოქმედების არეალია საქართველოს ტერიტორია, გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა.  
 

 

 

 



 

4. სადაზღვევო პრემიის გადახდის პირობები 
 

4.1. დამზღვევი იხდის სადაზღვევო პრემიას სადაზღვევო პოლისში მითითებული წესითა და ოდენობით; 

4.2. სადაზღვევო პრემია შეიძლება გაიზარდოს სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში თუ შეიცვლება ავტომობილის 

გამოყენების მიზანი. 

4.3. შესაბამისი სადაზღვევო პოლისით გათვალისწინებული პირველი ან ერთჯერადი სადაზღვევო პრემიის 

დამზღვევის მიერ სრულად გადახდამდე, მზღვეველი თავისუფალია ნაკისრი მოვალეობის შესრულებისაგან.  

 

5. მზღვეველის უფლება - მოვალეობები 

5.1. მზღვეველი ვალდებულია: 

 

5.1.1. მიიღოს განცხადებული პრეტენზია დამზღვევისაგან და ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის დროს გაუწიოს 

დამზღვევს კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებული კონსულტაცია; 

5.1.2. სადაზღვევო შემთხვევის ფაქტის დადგენის შემდეგ აანაზღაუროს სადაზღვევო შემთხვევის გამო მიყენებული 

ზარალი ამ პირობების შესაბამისად. 

5.1.3. მხარეთა მიერ სადაზღვევო აქტის ხელმოწერიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში გადაიხადოს სადაზღვევო 

ანაზღაურება 

 

5.2. მზღვეველი უფლებამოსილია: 

 

5.2.1. სადაზღვევო ხელშეკრულების დადებისას მიიღოს სადაზღვევო რისკის შეფასებისთვის საჭირო, სრული და 

სარწმუნო ინფორმაცია; 

5.2.2. მიიღოს სრული და სარწმუნო ინფორმაცია ისეთი შემთხვევის შესახებ, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს 

სადაზღვევო შემთხვევებში; 

5.2.3. წინამდებარე პირობების თანახმად შეწყვიტოს სადაზღვევო ხელშეკრულება; 

5.2.4. არ გადაიხადოს ან ნაწილობრივ გადაიხადოს სადაზღვევო ანაზღაურება თუ დამზღვევი არღვევს წინამდებარე 

პირობებს; 

5.2.5 სადაზღვევო ანაზღაურების თანხიდან გამოქვითოს როგორც გამომუშავებული, ისე გამოუმუშავებელი 

სადაზღვევო პრემია. 

5.2.5. სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მისაღებად, დამზღვევის სახელით 

აწარმოოს მოლაპარაკება ან/და დადოს საჭირო ხელშეკრულება, რათა საბოლოოდ დაადგინოს სადაზღვევო 

შემთხვევის მიზეზები, გარემოებები და ზარალის ოდენობა; 

5.2.6. დამზღვვის სახელით წარმართოს პროცესი სასამართლოში ან არბიტრაჟში; გააკეთოს განცხადება მესამე პირის 

მიერ სადაზღვევო შემთხვევის გამო წამოყენებულ სარჩელთან დაკავშირებით;  

5.2.7. არაანაზღაუროს მთლიანი ზარალის ის ნაწილი, რომელიც წარმოიქმნა დამზღვევის მიერ 5.2.5. და 5.2.6. 

პუნქტებში აღნიშნული ქმედებების განხორციელებაში ხელშეშლის ან ამავე პუნქტებში ხსენებული მზღვეველისათვის 

თანხმობის არ მიცემის შედეგად; 

5.2.8. არ აანაზღაუროს ზარალის ის ნაწილი, რომელიც გამოწვეული იყო დაზღვეულის უხეში გაუფრთხილებლობით; 

5.2.9 გადაავადოს სადაზღვევო ანაზღაურების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება თუ სადაზღვევო შემთვევასთან 

დაკავშირებით დამზღვევის, დაზღვეულის, მოსარგებლის ან მათი უფლებამოსილი წარმომადგენელის მიმართ 

აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. 
 

6. დამზღვევის უფლება-მოვალეობები 

6.1. დამზღვევი ვალდებულია 
 

6.1.1. გადაიხადოს სადაზღვევო პრემია სადაზღვევო ხელშეკრულებაში მითითებული წესის მიხედვით; 

6.1.2. შეატყობინოს მზღვეველს მისთვის ცნობილი ყველა იმ გარემოების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა 

მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს მომავალში სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შესაძლებლობაზე (მაგ. როდესაც 

ავტომობილს იყენებენ სადაზღვევო პოლისში მითითებული მიზნებისაგან განსხვავებული დანიშნულებით); 

6.1.3. უზრუნველყოს მზღვეველი ზუსტი და სარწმუნო ინფორმაციით; 

6.1.4. შეატყობინოს ხელშეკრულების მონაწილე სხვა მხარეებს და შესაძლო უფლებამოსილ მძღოლებს პოლისისა და 

სადაზღვევო პირობების დეტალები.   

6.1.5. აცნობოს მზღვეველს სხვა ანალოგიური დაზღვევის ძირითადი მონაცემების შესახებ (მზღვეველის ვინაობა და 

სადაზღვევო ლიმიტი). 

6.1.6. დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესები და 

სტანდარტები ასევეე ავტომობილის ექსპლოატაციის ნორმები; 

 

 



 

6.1.7 ისეთი შემთხვევისას, რომელიც ამ დაზღვევის თანახმად შეიძლება გახდეს განცხადებული პრეტენზიის წაყენების 

საფუძველი: 

 

6.1.7.1. დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის შესახებ პოლიციას და ასევე მზღვეველს 

პოლისში მითითითებულ ცხელი ხაზის ნომერზე - (995 32) 2 24 -44 -54 და მიაწოდოს შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

 დამზღვევის სახელი და გვარი; 

 დაზღვეული ავტომობილის სახელმწიფო ნომერი; 

 შემთხვევის მოკლე აღწერა და ადგილმდებარეობა. 

 

6.1.7.2. არ მოახდინოს ავტომობილის დაძვრა შემთხვევის ადგილიდან, შეინარჩუნოს ავტოსაგზაო შემთხვევის 

ხდომილების სახე პატრულისა და მზღვეველის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ შემთხვევის ადგილზე 

მისვლამდე 

6.1.7.3. დაუყოვნებლივ მიაწოდოს მზღვეველს სრული ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის დეტალების 

შესახებ, ხოლო შემთხვევის დადგომიდან 3 დღის განმავლობაში გაუგზავნოს მას წერილობითი შეტყობინება და 

მაქსიმუმ ერთი კვირის ვადაში შესაბამისი საპატრულო პოლიციის ოქმი; 

6.1.7.4. დაუყოვნელივ, მიღებისთანავე, გადასცეს მზღვეველს სადაზღვევო შემთხვევასთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი წერილი, პრეტენზია ან სასამართლოში გამოძახების შეტყობინება; 

6.1.7.5. დაუყოვნებლივ შეატყობინოს მზღვეველს სადაზღვევო შემთხვევასთან დაკავშირებული ნებისმიერი შესაძლო 

სარჩელის აღძვრის ან გამოძიების თაობაზე; 

6.1.7.6. მიიღოს ყველა შესაძლო ზომა ზარალის შესამცირებლად და ავტოსატრანსპორტო შემთხვევით დაზარალებულ 

პიროვნებათა სიცოცხლისა და ქონების გადასარჩენად. პირველივე შესაძლებლობისთანავე მიმართოს მზღვეველს 

კონსულტაციისათვის შექმნილ ვითარებაში შემდგომი მოქმედების შესახებ და მისდიოს მიღებულ ინსტრუქციას;  

6.1.7.7. ყველა საჭირო ზომის მიღებით გაუწიოს მზღვეველს დახმარება სასამართლო და სასამართლოს გარეთ დაცვის 

განხორციელებაში; 

6.1.7.8. მზღვეველის მოთხოვნისთანავე გადასცეს მას ყველა უფლებამოსილება სასამართლოში სადაზღვევო 

შემთხვევასთან დაკავშირებული დაცვის განსახორციელებლად; 

6.1.7.9. მზღვეველის თანხმობის გარეშე არ აანაზღაუროს და არ აიღოს არანაირი პასუხისმგებლობა სადაზღვევო 

შემთხვევასთან დაკავშირებით აღძრულ სარჩელთან მიმართებაში; 

6.1.7.10. მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი მზღვეველს, რომ ამ უკანასკნელმა განახორციელოს რეგრესის წესი იმ მესამე 

პირთა მიმართ, რომელნიც დამზღვვთან ერთად პასუხისმგებელნი არიან სადაზღვევო შემთხვევაზე. 

 

6.2. დამზღვევი უფლებამოსილია: 

6.2.1. წინამდებარე პირობების დაცვით წაუყენოს მზღვეველს განცხადებული პრეტენზია; 

6.2.2. წინამდებარე პირობების გათვალისწინებით მიიღოს ანაზღაურება, რომელიც დაკავშირებულია: 

- მესამე პირის მიერ აღძრულ სარჩელთან, მესამე პირისადმი მიყენებული ზარალის კომპენსირებისათვის გაწეულ 

ხარჯებთან, იმ შემთხვევაში თუ ეს მზღვეველთან წინასწარ იყო წერილობით შეთანხმებული; 

- მესამე პირის სიცოცხლის ან/და ქონების გადარჩენის მიზნით გაწეულ ხარჯებთან. 

 

6.2.3. მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით გაასაჩივროს მზღვეველის გადაწყვეტილება, რომელიც 

მას მიაჩნია  არასამართლიანად.  

 

7. სადაზღვევო ანაზღაურება 

 

7.1. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის დადასტურების შემთხვევაში, სადაზღვევო ლიმიტის ფარგლებში, 

წინამდებარე პირობების გათვალისწინებითა და ასევე დამზღვევსა და მზღვეველს შორის წერილობითი შეთანხმების 

საფუძველზე, ანაზღაურდება შემდეგი: 

7.1.1. დაზარალებული მესამე პირების სიცოცხლის და/ან ქონების გადასარჩენად ან ზიანის შესამცირებლად გაწეული 

მიზანშეწონილი ხარჯები; 

7.1.2. მესამე პირის პრეტენზიებთან დაკავშირებული სასამართლო ან სასამართლოს გარეშე პრეტენზიის განხილვის 

ხარჯები, აგრეთვე სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის გარემოებებისა და ზარალის ოდენობის დადგენის ხარჯები 

(აღნიშნული ხარჯების ანაზღაურება ხდება პოლისში მითითებული ჯამური სადაზღვევო ლიმიტის 20%-ის 

ფარგლებში), თუ ისინი წერილობით იყო მზღვეველთან შეთანხმებული; 

7.1.3. დაზარალებული პირისათვის კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე 

გადასახდელი კომპენსაცია;  

7.1.4. სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე მესამე პირ(ებ)ისათვის მიყენებული ზიანის კომპენსაცია, თუ ამგვარი 

კომპენსაციის ოდენობა წერილობითი გზით შეთანხმებულია მზღვეველთან და თუ დაზარალებული წერილობით 

დაადასტურებს, რომ მას არ გააჩნია არავითარი შემდგომი პრეტენზია სადაზღვევო შემთხვევასთან დაკავშირებით; 

 



7.2. სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე კომპენსაციის ოდენობა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს პოლისით 

განსაზღვრულ ჯამურ სადაზღვევო ლიმიტს, თუ მესამე პირის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას მიადგა ზიანი, 

მზღვეველი ანაზღაურებს: 

7.2.1. სტაციონარული ან/და ამბულატორიული  მკურნალობის ხარჯებს; 

7.2.2. დამატებით ხარჯებს, რომლებიც გამოწვეულია ჯანმრთელობის დაზიანებით, მათ შორის, მედიკამენტების, 

საკვები დანამატების, საიმობილიზაციო დამხმარე საშუალებებისა (ყავარჯენი, ეტლი და სხვა) პროთეზების ხარჯებს, 

ზედამხედველობისა და მოვლის, სპეციალური სატრანსპორტო საშუალების შეძენის, პროფესიული გადამზადების 

ხარჯებს, თუ დადგენილია, რომ დაზარალებულს ესაჭიროება აღნიშნული ტიპის დახმარება და არ აქვს მათი უფასოდ 

მიღების უფლება; 

7.2.3. დაზარალებული პირის გარდაცვალების ან სრული მუდმივი შრომისუნარიანობის შემთხვევაში ანაზღაურებას 

ექვემდებარება შემთხვევამდე მის მიერ 24 თვის განმავლობაში მიღებული ხელფასი; 

 

7.3. სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე კომპენსაციის ოდენობა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს პოლისით 

განსაზღვრულ ჯამურ სადაზღვევო ლიმიტს, თუ მესამე პირ(ებ)ს ქონებას მიადგა ზიანი, მზღვეველი ანაზღაურებს: 

7.3.1 ქონების სრული განადგურების შემთხვევაში – ქონების საბაზრო ან აღდგენითი ღირებულების ოდენობას, 

განადგურებული ქონების სპეციფიკის გათვალისწინებით, გაუფასურებისა და დარჩენილი დეტალების (რომელთა 

გამოყენებაც კიდევ შესაძლებელია) ღირებულების გამოქვითვით; 

7.3.2. ქონების ნაწილობრივი დაზიანების შემთხვევაში – დაზიანებამდე არსებულ მდგომარეობამდე მისაყვანად 

საჭირო შეკეთების ხარჯებს; 

 

7.4. ერთი ავტოსაგზაო შემთხვევით გამოწვეული პასუხისმგებლობა განხილული იქნება ერთ სადაზღვევო 

შემთხვევად;  

7.5. მესამე პირ(ებ)ისადმი მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებელი მთლიანი თანხა, შემთხვევების რაოდენობის 

მიუხედავად, არ შეიძლება აღემატებოდეს პოლისით ამ დაფარვისათვის გათვალისწინებულ ჯამურ სადაზღვევო 

ლიმიტს; 

7.6. პოლისში  ქველიმიტის არსებობის შემთხვევაში, ანაზღაურების ოდენობა იზღუდება ამგვარი ქველიმიტის 

გათვალისწინებით; 

7.7. სადაზღვევო შემთხვევით გამოწვეული რამოდენიმე ადამიანის სხეულის დაზიანების ან გარდაცვალების, ასევე, 

მესამე პირთა ქონების ხელყოფის  შემთხვევაში, თუ მთლიანი ზარალის ოდენობა აღემატება ერთი სადაზღვევო 

შემთხვევისათვის გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობის ლიმიტს, ანაზღაურება თითოეული 

დაზარალებულისათვის შემცირდება მიყენებული ზიანის საერთო ოდენობაში პასუხისმგებლობის ლიმიტის წილის 

გათვალისწინებით.   
 

7.8 სადაზღვევო შემთხვევის ასანაღაურებელ დოკუმენტაციას წარმოადგენს: 

 

7.8.1 წერილობითი შეტყობინება სადაზღვევო შემთხვევის შესახებ - შემთხვევიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა; 

7.8.2 უფლებამოსილი მძღოლის (რომელიც მართავდა ავტომობილს სადაზღვევო შემთხვევის დროს) მართვის 

მოწმობა; 

7.8.3. ცნობა საპატრულო პოლიციიდან შემთხვევის შესახებ, შემთხვევაზე პასუხისმგებელი პირის მითითებით; 

7.8.4. მოსარგებლის (დაზარალებულის ან მისი მემკვიდრის) პრეტენზიის წაყენების დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

7.8.5 უფლებამოსილი პირის სიფხიზლის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი; 

7.8.6 დაზარალებულის ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში -სამედიცინო ცნობა ფორმა NIV-100/ა;  

7.8.7.  დაზარალებულის გარდაცვალების შემთხვევაში ფორმა N106/ს-4 და სამკვიდრო მოწმობა, რომელიც 

განსაზღვრავს მემკვიდრის წილს მამკვიდრებლის სამკვიდროში. 

7.8.8. დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ მესამე პირთა მიმართ მიყენებული ზიანის ოდენობას; 

7.8.9. შესაბამისი ორგანოების მიერ გაცემული დოკუმენტები, რომელიც ადასტურებენ დაზარალებულის ან მისი 

მემკვიდრისათვის სახელმწიფო/საყოველთაო/სავალდებულო დაზღვევის შესახებ ამ საქართველოს კანომდებლობის 

თანახმად ასანაღაურებელი ნებისმიერი კონპენსაციის/ანაზღაურების ოდენობას; 

7.8.10. კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიშიც ფიქსირდება დამზღვევის/დაზღვეულის 

მიერ მესამე პირის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის ან ქონებისათვის მიყენებული ზიანის კომპენსაციის ოდენობა, იმ 

შემთხვევაში თუ პრეტენზიის განხილვა მოხდა სასამართლო წესით, ხოლო თუ მხარეთა მორიგება მოხდა 

შეთანხებით, ასეთი შეთანხმების ამსახველი დოკუმენტი; 

7.8.11 დაზღვეულის ან მოსარგებლის საბანკო რეკვიზიტები; 

7.8.12. კონკრეტული სადაზღვევო შემთხვევის თავისებურებისა და სპეციფიკის გათვალისწინებით, მზღვეველი 

იტოვებს უფლებას, დასაბუთებული საჭიროების შემთხვევაში, მოითხოვოს შემთხვევასთან დაკავშირებული 

დამატებით დოკუმენტაცია/ინფორმაცია. 
 

 



8. ანაზღაურების გამონაკლისები 
 

8.1. დამზღვვვის მიერ განზრახ ან მისი დაუდევრობით გამოწვეული ზიანი; 

8.2. ზიანი მიყენებული შემდეგი გარემოებების არსებობისას: 

8.2.1 როდესაც ავტომობილს მართავდა არაუფლებამოსილი მძღოლი; 

8.2.2. როდესაც ავტომობილი იმყოფებოდა სადაზღვევო პოლისში მითითებული ტერიტორიულ ფარგლებს გარეთ; 

8.2.3. როდესაც ავტომობილს მართავდნენ ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოთროპული ნივთიერებების 

ზემოქმედების ქვეშ; 

8.2.4. როდესაც ავტომობილს იყენებდნენ ავტომობილის დაზღვევის განაცხად-ანკეტაში მითითებული მიზნებისაგან 

განსხვავებული დანიშნულებით; 

8.2.5. როდესაც დაზღვეული ავტომობილი მართვისთვის გამოუსადეგარ მდგომარეობაში იმყოფებოდა; 

8.3.ზიანი, რომელიც მიეყენა მესამე პირთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და/ან ქონებას ავტომობილის აეროპორტის ან 

აეროდრომის ტერიტორიაზე მართვისას. 

8.4. ზიანი, რომელიც მიეყენა მესამე პირთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და/ან ქონებას ავტომობილის 

პროფესიონალურ ან ორგანიზებულ რბოლაში, ისევე როგორც საჩვენებელ გამოსვლებში მონაწილეობისას, ან მათთვის 

მომზადებისას; 

8.5. ზიანი, გამოწვეული სახელმწიფო ორგანოების მიერ დაზღვეულის დაპატიმრების ან მისი ქონების კონფისკაციის 

მცდელობისას; 

8.6. ზიანი გამოწვეული ფორს-მაჟორის შედეგად: ომი (გამოცხადებული თუ გამოუცხადებელი), სამოქალაქო 

არეულობა, აჯანყება, რევოლუცია, ხანძარი, წყალდიდობა და სხვა ნებისმიერ არაკონტროლირებადი მოვლენა; 

8.7. ზიანი მიყენებული შემდეგი მიზეზით (მიუხედავად იმისა კონტროლირებადია თუ არა) ბირთვული იარაღის 

აფეთქება (თუნდაც შემთხვევითი), ბირთვული რეაქცია, რადიაცია ან რადიოაქტიული დაბინძურება.  

8.8. გამონაკლისს მოცემული სახის დაფარვისათვის წარმოადგენს შემთხვევა, როდესაც დაზარალებული 

წარმოადგენს:   

ა) პირს, რომელიც ავტოსაგზაო შემთხვევის მომენტში მართავდა დაზღვეულ ავტოტომობილს, ან 

ბ) დაზღვეული პირის (ასევე უფლებამოსილი მძღოლის) ოჯახის წევრს, ასევე, დაზღვეული სატრანსპორტო 

საშუალების მგზავრს (დაზღვეულ ავტომობილში ჩასხდომისა და  გადმოსვლის პერიოდის ჩათვლით); 

გ) დაზღვეული პირის სამსახურეობრივ დაქვემდებარებაში არსებულ პირ(ებ)ს. 

8.9. მზღვეველი არ არის პასუხისმგებელი, ასევე, პასუხისმგებლობაზე, რომელიც წარმოშობილია ნებისმიერი სხვა 

კონტრაქტის ან შეთანხმების საფუძველზე, გარდა წინამდებარე ხელშეკრულებისა. 

8.10. მზღვეველი არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ ქონებისათვის მიყენებულ ზიანზე, რომელიც წარმოადგენს 

უფლებამოსილი მძღოლის საკუთრებას, მინდობილი საკუთრების სახით ინახება მასთან, გადაიზიდება დაზღვეული 

ავტოტრანსპორტით ან დაზღვეულ ავტოტრანსპორტზე მიმაგრებული ნებისმიერი მისაბმელით. 

8.11. ანაზღაურების გამონაკლისს წარმოადგენს ასევე ქმედება, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით თანახმად, 

მზღვეველს უფლებას ანიჭებს უარი თქვას სადაზღვევო ანაზღაურებაზე.  

8.12. ანაზღაურების იმ მოცულობაზე, რომელიც უნდა ყოფილიყო გაცემული ავტოსატრანსპორტო საშუალების 

მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ფარგლებში მიუხედავად იმისა, შეძენილია 

ზემოხსენებული დაზღვევა თუ არა; 

 

9.  დაზღვევის შეწყვეტა: 

9.1. წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებული დაზღვევის შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება გახდეს: 

 

9.1.1. მზღვეველის მიერ შესაბამისი სადაზღვევო პოლისის მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად 

შესრულება; 

9.1.2. მეორე მხარის მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შეუსრულებლობა; 

9.1.3.  შესაბამისი პოლისით გათვალისწინებული ვადის გასვლა; 

9.1.4.  თუ დაზღვევის საგანი აღარ არსებობს, გარდა სადაზღვევო რისკით გამოწვეული შედეგებისა (აღნიშნული 

ვრცელდება კონკრეტულ სადაზღვევო პოლისთან მიმართებაში); 

9.1.5.  თუ დამზღვევი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით წყვეტს საქმიანობას; 

9.1.6. ამოიწურა სადაზღვევო თანხით განსაზღვრული სადაზღვევო ანაზღაურების ლიმიტი (აღნიშნული ვრცელდება 

კონკრეტულ სადაზღვევო პოლისთან მიმართებაში). 

9.1.7. თუ სადაზღვევო რისკის ზრდა დამზღვევის, მისი წარმომადგენლის ან დამზღვევის სახელით მოქმედი 

ნებისმიერი პირის მიერ განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით არის გამოწვეული;  

9.1.8  დამზღვევის მიერ ინფორმაციის გაყალბების ან არასწორად მიწოდება; 

9.1.9.  მხარეთა წინასწარი წერილობითი შეთანხმება;  

9.1.10. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები. 

 

 



9.2. თუ  დამზღვევმა განზრახ გაზარდა რისკი, მზღვეველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება 

გაფრთხილების ერთთვიანი ვადის დაცვის გარეშე; 

9.3. თუ დამზღვევმა არ შეატყობინა მზღვეველს რისკის გაზრდის შესახებ, მზღვეველს შეუძლია შეწყვიტოს 

ხელშეკრულება ერთი თვის მერე, რაც მზღვეველი გაიგებს ამის შესახებ ან მოითხოვოს სადაზღვევო პრემიის 

შესაბამისად გაზრდა; 

9.4. ხელშეკრულების შეწყვეტის ინიციატორი მხარე ვალდებულია 30 დღით ადრე შეატყობინოს ამის შესახებ 

ხელშეკრულებაში მონაწილე სხვა მხარეებს. 

9.5. დამზღვევის მიერ სადაზღვევო პოლისის გაუქმების შემთხვევაში იგი ვალდებულია გაუგზავნოს მზღვეველს 

წერილობითი შეტყობინება 10 დღიანი ვადის დაცვით. დამზღვევს, მისი წერილობითი განცხადების საფუძველზე, 

დაუბრუნდება გამოუმუშავებელი სადაზღვევო პრემია პროპორციულად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 

კონკრეტული სადაზღვევო პოლისის ფარგლებში, რომლის გაუქმებაც ხდება ვადაზე ადრე, განვლილი სადაზღვევო 

პერიოდის განმავლობაში გაცემულია სადაზღვევო ანაზღაურება, არის განცხადებული სადაზღვევო შემთხვევა ან 

დაზღვევის ვადამდე შეწყვეტა ხდება დამზღვევის მიერ წინამდებარე პირობებით ნაკისრი ვალდებულებების 

შეუსრულებლობის გამო; 

9.6. დამზღვევის ინიციატივით სადაზღვევო ხელშეკრულების შეწყვეტისას, შესაბამისი წერილობითი შეტყობინების 

წარმოდგენისთანავე, წყდება მზღვეველის ვალდებულება აანაზღაუროს წერილობითი შეტყობინების წარმოდგენიდან 

სადაზღვევო ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურის დასრულებამდე დამდგარი შემთხვევები, თუნდაც 

სადაზღვევო ხელშეკრულება ითვალისწინებდეს ამგვარი შემთხვევის ანაზღაურების პირობას. 
 

 

10 დავის გადაწყვეტა 

 

10.1 ნებისმიერი დავა გამომდინარე ავტომფლობელთა მესამე მხარისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევის 

პირობებიდან და მასთან დაკავშირებული აქცესორული ხელშეკრულებებიდან (დაზღვევის ხელშეკრულება, პოლისი, 

განაცხადი) გადაწყდება მხარეთა შეთანხმებით.  

10.2. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, 

საქართველოს სასამართლოში.  

 
 

 

 


