
 

საინფორმაციო ფურცელი 

 

აღნიშნული საინფორმაციო ხასიათის ფურცელი წარმოადგენს  

არასრულ ინფორმაციას დაზღვევის პირობების შესახებ და არ არის დაზღვევის ხელშეკრულების  

იდენტური იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტი. 

 

საინფორმაციო ფურცლის გაცნობა და მასთან დაკავშირებული განმარტებების გაკეთება არ 

წარმოშობს სამართლებრივ შედეგებს და შესაბამისად, მოთხოვნებს მხარეთა შორის. 

 

მზღვეველის 

დასახელება 

სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“ 

დაზღვევის 

ხელშეკრულების 

სახე 

ქონების დაზღვევა 

დაზღვეულის 

რისკის 

აღწერილობა და 

სადაზღვევო 

დაფარვის 

პირობები 

- ხანძარი, აფეთქება, მეხის დაცემა  

- თვითმფრინავის ან სხვა საჰაერო ტრანსპორტის ან მათი ნაწილების ჩამოვარდნა  

- მიწისძვრა, შტორმი, ქარიშხალი, წყალდიდობა  

- წყალგაყვანილობის სისტემების მწყობრიდან უეცარი და მოულოდნელი 

გამოსვლა  

- ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა ან მათი მცდელობა  

- ნიადაგის ჩამოშლა, მეწყერი, ნიადაგის აწევა და უხვთოვლიანობა  

- მესმე პირი(ებ)ს მიერ განზრახ მიყენებული ზიანი 
 

 

ფრანშიზის სახე, 

ოდენობა და 

გამოყენების 

წინაპირობები 

 

ფრანშიზა არის თანხა, რომელიც არ ექვემდებარება მზღვეველის მიერ 

ანაზღაურებას და რომელიც აკლდება ზარალის თანხის ოდენობას და რომელზეც 

მზღვეველი არ არის პასუხისმგებელი. ფრანშიზა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, 

განისაზღვრება სადაზღვევო პოლისში. 
 

 

პრემიის, გარდა 

მომხმარებლის 

მიერ ნებისმიერი 

სხვა ფინანსური 

ხარჯის გაწევის 

წინაპირობები, 

ოდენობა და წესი 

  

  იმ შემთხვევაში, თუ მზღვეველი და დამზღვევი ვერ შეთანხმდნენ ზარალის 

საბოლოო ოდენობაზე, ზარალის შეფასება მოხდება დამოუკიდებელი ექსპერტის 

მეშვეობით. ამასთან, ზარალის შეფასებაზე გასაწევი ხარჯების რეგულირების 

საკითხი განისაზღვრება შემდეგნაირად:   

  

 ა) იმ შემთხვევაში, თუ შეფასება (ექსპერტიზა) ტარდება მზღვეველის სურვილითა 

და ინიციატივით, ასეთ შეფასებაზე (ექსპერტიზაზე) გასაწევ ხარჯებს მზღვეველი 

ფარავს;  

 ბ) იმ შემთხვევაში, თუ შეფასება (ექსპერტიზა) ტარდება დამზღვევის სურვილითა 

და ინიციატივით, ასეთ შეფასებაზე (ექსპერტიზაზე) გასაწევ ხარჯებს დამზღვევი 

ფარავს; 

 გ) იმ შემთხვევაში, თუ შეფასება (ექსპერტიზა) ტარდება მზღვეველისა და 

დამზღვევის ერთობლივი გადაწყვეტილებითა და ინიციატივით, ასეთ შეფასებაზე 

(ექსპერტიზაზე) გასაწევ ხარჯები თანაბრად ნაწილდება მზღვეველსა და 

დამზღვევს შორის. 



 

დაზღვევის 

გამონაკლისი, 

პირობების 

სრულყოფილი 

ჩამონათვალი 

 

მზღვეველი არ არის პასუხისმგებელი იმ ზარალზე, რომელიც გამოწვეულია: 

ა) იონიზირებული რადიაციით, თერმობირთვული საწვავისა ან ნებისმიერი 

ბირთვული ნარჩენებით განპირობებული რადიაქტიული დაბინძურებით, 

რადიაქტიური, ტოქსიკური, ფეთქებადი ან ნებისმიერი ბირთვული ნივთიერების 

შემცველი აირით; 

ბ) მიწის სამუშაოებით, შენობის სარემონტო სამუშაოებით; 

გ) მასობრივი არეულობით, ტერორიზმით ან მისი ნებისმიერი გამოვლენით, 

უშუალო ან არაპირდაპირ საომარი მოქმედებებით, სახელმწიფო ხელისუფლების 

მიერ გამოცხადებული განსაკუთრებული, საგანგებო, სამხედრო მდგომარეობით, 

შეიარაღებული გამოსვლებით, მანიფესტაციებით, ლოკაუტით, გაფიცვით და სხვა 

ანალოგიური მიზეზებით; 

ე) ჩრჩილით, სხვა პარაზიტებით, ქონების ლპობით, ცვეთით, კოროზიით, 

დაჟანგვით, თანდაყოლილი დეფექტით, შეუსაბამო დიზაინით, დეფექტური 

მასალების გამოყენებით და ქონების სხვა ბუნებრივი თვისებებით; 

ვ) დამზღვევის ან მისი წარმომადგენლის განზრახი ქმედებით ან 

მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით; 

ზ) შესაბამის სადაზღვევო პოლისში აღნიშნულის გარდა სხვა რისკებით; 

თ) დაზღვეული ქონების პირდაპირი დანიშნულების ტერიტორიაზე (დაზღვევის 

ტერიტორიაზე) არყოფნის; 

ი) ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის (თუ ასეთის არსებობა მითითებულია განაცხად-

ანკეტაში) გაუმართავ მდგომარეობაში ყოფნით; 

კ) დაცვის (სიგნალიზაციის) სისტემის (თუ ასეთის არსებობა მითითებულია 

განაცხად-ანკეტაში) გაუმართავ მდგომარეობაში ყოფნით; 

ლ) სახიფათო ნარჩენების შეუსაბამო, არასათანადო შეფუთვით და შეუსაბამო 

ადგილას მოთავსებით; 

მ) გარემოებებით, რომლებიც ზრდიან სადაზღვევო რისკის დადგომის ალბათობას, 

ცნობილია დამზღვევისათვის ან მისი წარმომადგენლისთვის და ამის შესახებ არ 

აცნობა მზღვეველს წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს 2 (ორი) 

სამუშაო დღისა, ან მზღვეველს მიეწოდა ყალბი ან არასრული ინფორმაცია; 

ნ) წინამდებარე პირობები არ ითვალისწინებს ნებისმიერი სახის მოწყობილობის ან 

დანადგარის ელექტროობის დაზიანებას, თუ ეს უშუალოდ ან არაპირდაპირ 

გამოწვეულია მოკლე ჩართვით ან დენის ცვალებადობით; ეს გამონაკლისი არ ეხება 

ასეთი მოკლე ჩართვის შედეგად გამოწვეული ხანძრით სხვა ქონების დაზიანებას; 

ო) თვითმფრინავის ან სხვა საჰაერო ტრანსპორტის ბგერითი ან ზებგერითი 

სიჩქარით ფრენისას წარმოშობილი წნევის ტალღებით. 

პ)  სადაზღვევო რისკში განხორციელებული ისეთი არსებითი ცვლილებებით, 

რომელთა თაობაზე მზღვეველი არ იყო ინფორმირებული, ამასთან, არსებითად 

მიიჩნევა (მაგრამ არ შემოიფარგლება) ცვლილებები, რომლებიც ეხება შესაბამისი 

განცხადება-ანკეტით მოთხოვნილ ინფორმაციას; 

ჟ) ქონების უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებით; 

რ) გარემოებებით, რომლებიც საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და/ან 

წინამდებარე პირობების მოთხოვნათა შესაბამისად, მზღვეველს ანიჭებს 

უფლებამოსილებას, უარი განაცხადოს სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემაზე. 

  

  



სადაზღვევო 

შემთხვევის 

დადგომისას 

შეტყობინების 

გაგზავნის ფორმა 

 

სადაზღვევო შემთხვევის დადგომიდან არაუგვიანეს 24 საათისა, აცნობოს ამის  

შესახებ მზღვეველს სადაზღვევო პოლისში მითითებულ ნომერზე, ხოლო 2 (ორი) 

სამუშაო დღის განმავლობაში წერილობითი ფორმით გაუგზავნოს მზღვეველს 

შეტყობინება სადაზღვევო შემთხვევის შესახებ. 

 

სადაზღვევო 

ანაზღაურების 

მოთხოვნის 

წარდგენის, 

სადაზღვევო 

ანაზღაურების 

გაცემის ფორმა და 

ვადები 

 

სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას წარუდგინოს მზღვეველს ქვემოთ 

ჩამოთვლილი დოკუმენტაცია: 

ა) განცხადება სადაზღვევო შემთხვევის შესახებ მე-4 მუხლის 4.1.5. პუნქტის 

შესაბამისად და გაცხადებული პრეტენზია ზარალის ანაზღაურების თაობაზე; 

ბ) სადაზღვევო პოლისის ორიგინალი; 

გ) შესაბამისი უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოების მიერ ოფიციალური 

ფორმით გაცემული (დამოწმებული უფლებამოსილი პირის ბეჭიდთა და 

ხელმოწერით) სადაზღვევო შემთხვევის დამადასტურებელი დოკუმენტი, 

ორიგინალის სახით, სადაც აღნიშნული უნდა იყოს: შემთხვევის ადგილი და  

თარიღი, გამომწვევი მიზეზი, შემთხვევის მოხდენაზე პასუხისმგებელი პირი 

(პირები) (ასეთის არსებობისას), აგრეთვე, საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე სხვა 

გარემოებები; 

დ) თუ სადაზღვევო შემთხვევის დადგომა გამოწვეული მესამე პირის ქმედებით და 

ასეთი პირის ვინაობა ცნობილია, მზღვეველს უნდა წარმოუდგინოს ასეთი მესამე 

პირის შესახებ ინფორმაცია, კერძოდ: სახელი, გვარი, მისამართი, საკონტაქტო 

ტელეფონის ნომერი; 

ე) დაზღვეულ რისკებზე (გარდა 2.14; 2.16-2.18 და 2.21 პუნქტებით 

გათვალისწინებული რისკებისა) სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, სისხლის 

სამართლის საქმის აღძვრის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასევე, ჩატარებულ 

საგამოძიებო მოქმედებათა შედეგების დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

 

სადაზღვევო ანაზღაურება გაიცემა ანაზღაურებისავის აუცილებელი ყველა საჭირო 

დოკუმენტის მიღებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული თვის ვადაში, ხოლო მესამე 

პირის განზრახი ქმედებით ზიანის მიყენების, ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობის (მათი 

მცდელობის) რისკზე სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, სადაზღვევო 

ანაზღაურება გაიცემა ანაზღაურების გაცემისათვის აუცილებელი ყველა საჭირო 

დოკუმენტის მიღებიდან 2 (ორი) კალენდარული თვის ვადაში;  

  
 


