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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
1.1 «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ «Առողջության անհատական 

ապահովագրության Պայմանները» սահմանում են առողջության 
անհատական ապահովագրության սուբյեկտները, ապահովագրության 
օբյեկտը, ապահովագրական պատահարներն ու ռիսկերը, 
ապահովագրական գումարը, ապահովագրության 
պայմանագրի/վկայագրի գործունեության ժամկետը, 
ապահովագրավճարի հերթական վճարումների սահմանման կարգը, 
առողջության անհատական ապահովագրության պայմանագրի կնքման, 
դադարեցման և դրանում փոփոխությունների իրականացման կարգը, 
կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, հատուցումների 
կարգը և այլն: 

1.2 Սույն Պայմանները մշակված են «Ապահովագրության և 
ապահովագրական գործունեության  մասին» ՀՀ օրենքին, ՀՀ 
Քաղաքացիական օրենսգրքին և այլ իրավական ակտերին 
համապատասխան: 
«ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ-ն իրականացնում է առողջության 
ապահովագրություն «Ապահովագրության և ապահովագրական 
գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի (Ապահովագրության 
տեսակները և դասերը) 2-րդ մասի (ոչ կյանքի ապահովագրություն) 
հետևյալ դասերով.  

1.2.1 առողջության ապահովագրություն`  
ա) ամրագրված  դրամական հատուցմամբ,  
բ) հատուցմամբ՝ կախված պատահարի բնույթից,  
գ) սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերը միասին: 

 
1.3 Ապահովագրության պայմանագրով կամ վկայագրով Ապահովագրողը 

պարտավորվում է Պայմանագրում սահմանված վճարի 
(ապահովագրավճար) դիմաց Պայմանագրով նախատեսված դեպքի 
(ապահովագրական պատահարի) ի հայտ գալու պարագայում հատուցել 
Ապահովադրին կամ այն անձին, ում օգտին կնքվել է Պայմանագիրը 
(Շահառու) ապահովագրական պատահարի հետևանքով պատճառված 
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վնասը (ապահովագրական հատուցում) Պայմանագրում սահմանված 
գումարի (ապահովագրական գումար) շրջանակներում: 

1.4 Սույն Պայմանների համաձայն կնքված Պայմանագրերը գործում են ՀՀ և 
ԼՂՀ տարածքներում, եթե Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:  

1.5 Պայմանները կցվում են Պայմանագրին` հանդիսանալով դրա 
անբաժանելի մասը և պարտադիր են Ապահովագրողի և Ապահովադրի 
համար (այսուհետ` նաև Պայմանագրի կողմեր):  

1.6 Պայմանագրի Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ կարող են 
Պայմանագրով նախատեսել Պայմանների առանձին դրույթների 
փոփոխում, չկիրառում կամ այլ դրույթներ, որոնք չեն հակասում օրենքին 
և այլ իրավական ակտերին: 

1.7 Սույն փաստաթուղթը համապատասխանում է ISO 9001:2015 և 
27001:2013 Որակի և Տեղեկատվական անվանգության կառավարման 
համակարգերի ստանդարտներին: 

1.8 Պայմաններում փոփոխություններ և /կամ լրացումներ կարող են 
կատարվել միայն Ընկերության խորհրդի որոշմամբ` ՀՀ օրենսդրության 
պահանջով։  

1.9 Պայմաններն ուժի մեջ են մտնում Խորհրդի հաստատումից տասն 
օրացուցային օր հետո։  Պայմանները նախորդ տարբերակ չունեն: 

1.10 Պայմանները հրապարակային օգտագործման փաստաթուղթ են և 
կարող են տեղադրվել Ընկերության պաշտոնական վեբ կայքում 
(www.silinsurance.am): 

 

2. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
2.1. Տերմիններ և հասկացություններ 
 

• Ընկերություն - «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ 
• Պայմաններ – Ընկերության Առողջության անհատական 

ապահովագրության Պայմաններ: 
• Ընկերության խորհուրդ կամ Խորհուրդ - Ընկերության կանոնադրության 

համապատասխան Ընկերության բաժնետերերի կողմից ձևավորված 
ընդհանուր կառավարման կոլեգիալ մարմին: 

http://www.silinsurance.am/
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• Ընկերության գործադիր տնօրեն կամ Գործադիր տնօրեն - Ընկերության 
կանոնադրությամբ նախատեսված Ընկերության միանձնյա գործադիր 
մարմին: 

• Ընկերության ներքին իրավական ակտ – Ընկերության կառավարման 
մարմինների կողմից հաստատված և Ընկերությունում պարտադիր 
բնույթ ունեցող փաստաթուղթ: 

• Ապահովագրող - «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ապահովագրական փակ 

բաժնետիրական ընկերություն (այսուհետ նաև Ընկերություն): 

• Ապահովադիր - Ապահովագրողի հետ Պայմանագիր կնքած օրենքով 

նախատեսված ցանկացած կազմակերպաիրավական ձևի 

իրավաբանական անձ, օտարերկրյա կազմակերպություն, գործունակ 
ֆիզիկական անձ, օտարերկրյա քաղաքացիներ և քաղաքացիություն 

չունեցող անձինք: 

• Շահառու - ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու պարագայում 

ապահովագրության Պայմանագրով նախատեսված ապահովագրական 

հատուցում ստանալու իրավունք ունեցող անձ: 

• Ապահովագրված անձ - անձ, որի հետ կապված ապահովագրական 

պատահարի առաջացումը հանդիսանում է Պայմանագրի առարկա: 

• Ապահովագրության Պայմանագիր/Վկայագիր - Ապահովադրի և 
Ապահովագրողի միջև կնքված գրավոր պայմանագիր, որով 
Ապահովագրողը պարտավորվում է ապահովագրության 
Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության ընթացքում ապահովագրական 
պատահարի տեղի ունենալու դեպքում սահմանված ապահովագրական 
գումարի շրջանակներում վճարել Ապահովագրված անձին բժշկական, 
բժշկատրանսպորտային ծառայությունների, ինչպես նաև 
ապահովագրության Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված այլ 
ծառայությունների մատուցման ծախսերը, իսկ Ապահովադիրը 
պարտավորվում է վճարել ապահովագրավճարը (հերթական 
ապահովագրավճարը) ապահովագրության Պայմանագրով/Վկայագրով 
սահմանված ժամկետներում և համապատասխան չափով:  

• Ապահովագրական հատուցում - ապահովագրության 
Պայմանագրի/Վկայագրի պայմանների և ապահովագրական ծրագրի 
համաձայն Ապահովագրված անձին տրամադրված բժշկական և այլ 
նմանատիպ ծառայությունների դիմաց վճարումը: 



7 
 

 

• Առողջության ապահովագրության ծրագիր- ապահովագրության 
Պայմանագրի/Վկայագրի շրջանակներում ապահովագրության 
Պայամանգրի/Վկայագրի Հավելվածով սահմանված հատուցման 
ենթակա բժշկական ծառայությունների ցանկ: 

• Բժշկական կազմակերպություն- համապատասխան լիցենզիա ունեցող 
բուժապրոֆիլակտիկ հիմնարկություններ, գիտահետազոտական և 
բժշկական ինստիտուտներ, այդ թվում՝ վերականգնողական և 
սանիտարապրոֆիլակտիկ կազմակերպություններ, ինչպես նաև 
ֆիզիկական անձինք, որոնք լիցենզիայի հիման վրա ՀՀ տարածքում 
իրականացնում են բժշկական գործունեություն: 

• Դեղատներ- կազմակերպություններ, որոնք իրականացնում են 
դեղորայքային միջոցների մանրածախ առևտուր, դեղամիջոցների 
պատրաստում, որոնք ՀՀ օրենսդրության պահանջներին 
համապատասխան ունեն դեղագործական գործունեության 
իրականացման լիցենզիա, և որոնք Ապահովագրված անձանց 
տրամադրում են դեղորայքային ապահովման ծառայություններ: 

• Բժշկական ծառայություններ- միջոցառումներ կամ միջոցառումների 
կոմպլեքս` ուղղված հիվանդությունների պրոֆիլակտիկային, նրանց 
ախտորոշմանը և բուժմանը, որոնք ունեն առանձին ամփոփ 
նշանակություն և որոշակի արժեք: 

• Բժշկատրանսպորտային ծառայություններ- Ապահովագրված անձին 
փոխադրելու հետ կապված ծառայություններ` 
-  շտապ օգնության մեքենայով կամ այլ տեսակի տրանսպորտով 

ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող իրադարձության 
տեղի ունենալու վայրից մինչև ՀՀ տարածքում մոտակա բժշկական 
կազմակերպություն փոխադրելը, 

-  Ապահովագրված անձի առողջական վիճակին համապատասխան 
տրանսպորտային միջոցով (անհրաժեշտության դեպքում՝ բժշկական 
անձնակազմի ուղեկցությամբ), բժշկական պատճառներով (բժշկի 
նշանակումով) ՀՀ տարածքում գտնվող այլ բժշկական 
կազմակերպություն փոխադրելը, 

-  Ապահովագրված անձի առողջական վիճակին համապատասխան 
տրանսպորտային միջոցով (անհրաժեշտության դեպքում՝ բժշկական 
անձնակազմի ուղեկցությամբ), ՀՀ տարածքում Ապահովագրված 
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անձի մշտական բնակության վայրին ամենամոտ բժշկական 
հիմնարկություն փոխադրելը: 

• Դժբախտ պատահար- Ապահովագրված անձի կամքից դուրս տեղի 
ունեցած արտաքին, հանկարծակի, պատահական, անսպասելի, 
կարճաժամկետ (մինչև մի քանի ժամ տևողությամբ) իրադարձություն 
(դեպք), որի հետևանքով պատճառվել է մարմնական վնասվածք: Ընդ 
որում, դժբախտ պատահարը պետք է տեղի ունենա Պայմանագրի 
գործողության ընթացքում և ունենա համապատասխան 
փաստաթղթային ապացույց` տրված համապատասխան լիազորված 
մարմնի կողմից (Ոստիկանություն և այլն): 

 
2.2. Հապավումներ.  
 

• ՀՀ – Հայաստանի Հանրապետություն 
• ՁԻԱՀ - Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ 
• ՄԻԱՎ -- Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս 
• ԷՍԳ - Էլեկտրասրտագություն 
• ՆԱՊ- Ներարգանդային պարույր 
• ՀՀ ԱՆ - Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության 

Նախարարություն 
• ԱՀ - Առողջապահական հաստատություն: 

 

3.  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐ 
 

3.1. Սույն Պայմանների և ՀՀ օրենսդրության («Ապահովագրության և 
ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք) համաձայն՝ «ՍԻԼ 
ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» Ապահովագրական ՓԲԸ (այսուհետ` Ապահովագրող) 
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ (այսուհետ` Ապահովադիր) 
կնքում է առողջության ապահովագրության պայմանագրեր (այսուհետ` 
Պայմանագիր/Վկայագիր)՝ վերջիններիս, (իրավաբանական անձանց 
դեպքում` իրավաբանական անձանց աշխատակիցներին, իսկ 
ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված դեպքերում՝ նաև 
ընտանիքի անդամներին) տրամադրելով մատուցված բժշկական և այլ 
ծառայությունների ծախսերի հատուցում` համաձայն սույն Պայմաններից 

http://doctors.am/hy/symptoms/fetal-spiral
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բխող Ապահովագրողի կողմից առաջարկվող Ապահովագրության 
ծրագրերի (այսուհետ` Ծրագիր): 

3.2. Ապահովագրության սուբյեկտներն են` Ապահովագրողը, Ապահովադիրը, 
Ապահովագրված անձը: 

3.3. Ապահովադիրը Ապահովագրողի հետ ապահովագրության պայմանագիր 
կնքած անձնէ:  Ապահովադիրը Պայմանագիրը կարող է կնքել հօգուտ 
իրեն կամ հօգուտ երրորդ անձի (երրորդ անձանց) (այսուհետ՝ 
Ապահովագրված անձինք): Ապահովադիրներ կարող են հանդիսանալ` 
• ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք, որոնք 

գրանցված են և գործում են ՀՀ օրենսդրության համաձայն, 
• գործունակ ֆիզիկական անձինք` ՀՀ քաղաքացիներ, օտարերկրյա 

քաղաքացիներ: 
3.4. Սույն Պայմանների համաձայն՝ ապահովագրության 

Պայմանագրերով/Վկայագրերով ապահովագրված անձինք կարող են 
հանդիսանալ ՀՀ տարածքում գտնվող ՀՀ և օտարերկրյա 
քաղաքացիները: 

3.5. Պայմանագիրը կնքված է համարվում հoգուտ Ապահովագրված անձի 
(շահառուի), եթե Պայմանագրում/Վկայագրում այլ անձ նշված չէ որպես 
շահառու: 

 

4. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ 

 
4.1 Առողջության ապահովագրության օբյեկտ է հանդիսանում Ապահովադրի 

կամ Ապահովագրված անձի ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող գույքային 
շահը` կապված ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու 
դեպքում բժշկական և այլ ծառայությունների ստացման ծախսերի հետ: 

 

5. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐ 

 
5.1 Ապահովագրական ռիսկն առաջանալու որոշակի հավանականությամբ և 

պատահականությամբ ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու 
հետևանքով առաջացող վնասի հնարավոր մեծությունն է: 
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5.2 Ապահովագրական պատահար է հանդիսանում Ապահովագրված անձի` 
Պայմանագրի/Վկայագրի պայմանների համաձայն և դրա գործողության 
ժամանակահատվածում բժշկական հաստատություն և/կամ 
Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված կամ Ապահովագրողի հետ 
համաձայնեցված այլ հաստատություն դիմելը՝ առողջական վիճակի 
վատացման,  վնասվածքի, թունավորման և բժշկական օգնության 
ցուցաբերման կարիք ունեցող այլ իրավիճակների կապակցությամբ: 
Ծառայությունները տրամադրվում են Ապահովագրված անձին 
Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված Ծրագրի համաձայն կամ 
ըստ Ապահովագրողի հետ լրացուցիչ համաձայնագրի՝ 
խորհրդատվական, բուժական, ախտորոշիչ, կանխարգելիչ, 
վերականգնողական, սանատոր-առողջարանային, դեղորայքային, 
շտապ և անհետաձգելի բժշկական կամ այլ օգնություն ցուցաբերելու 
միջոցով: Ապահովագրված անձին՝ Ծրագրի համաձայն բժիշկների 
ցուցումներով կարող են հատկացվել բուժտրանսպորտային, 
հայրենադարձության ծառայություններ: 

5.3 Եթե այլ բան նախատեսված չէ Պայմանագրով/Վկայագրով, 
ապահովագրական պատահար չի ճանաչվում Ապահովագրված անձի 
բժշկական կամ այլ ծառայություն ստանալու համար դիմելը կապված ՝ 
5.3.1 սուր իրավիճակների և վնասվածքների հետ, որոնք առաջացել են 
կամ ստացվել են ալկոհոլի, թմրադեղերի կամ տոքսիկ հարբեցողության 
հետևանքով, 
5.3.2 վնասվածք ստանալու կամ այլ պաթոլոգիական վիճակի հետ, որն 
առաջացել է Ապահովագրված անձի կողմից հակաիրավական 
գործողություններ կատարելու արդյունքում: Հակաիրավական 
գործողությունների կատարված լինելու, ինչպես նաև հակաիրավական 
գործողությունների և ստացված վնասվածքի կամ պաթոլոգիական 
վիճակի միջև առկա պատճառական կապը պետք է հաստատված լինի 
համապատասխան մարմինների որոշմամբ: 
5.3.3 վնասվածք ստանալու կամ այլ պաթոլոգիական վիճակի հետ՝ 
կապված Ապահովագրված անձի` սեփական առողջությանը 
միտումնավոր վնաս հասցնելու հետ, ինքնասպանության փորձերի և 
Ապահովագրված անձի այլ միտումնավոր գործողությունների՝ ուղղված 
ապահովագրական պատահարի առաջացմանը, բացառությամբ այն 
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դեպքերի, երբ Ապահովագրված անձը հասցվել է այդ վիճակին երրորդ 
անձանց հակաիրավական գործողությունների հետևանքով, ինչը պետք է 
հաստատված լինի համապատասխան մարմինների որոշումներով: 
5.3.4 առաջացած պատերազմական գործողությունների, ինչպես նաև 
զորաշարժերի և այլ զինվորական միջոցառումների, քաղաքացիական 
պատերազմի, ահաբեկչական գործողությունների, ցանկացած տեսակի 
ժողովրդական հուզումների կամ գործադուլների, բնական աղետների, 
բնական կամ տեխնիկական բնույթի արտակարգ իրավիճակների, 
էկոլոգիական աղետների արդյունքում: 

5.4 Ապահովագրողն իրավունք ունի Պայմանագիր/Վկայագիր չկնքել  այն 
անձանց հետ, ովքեր Պայմանագրի կնքման պահին` 
• մինչև 18 տարեկան են կամ 65 տարեկանից բարձր են, 
• հաշվառված են նարկոլոգիական, նյարդահոգեբանական, 

թոքախտային, ուռուցքաբանական, մաշկավեներական (վեներական 
հիվանդությունների պատճառով) դիսպանսերներում, ՁԻԱՀ և 
ՄԻԱՎ-ի բուժման և պրոֆիլակտիկայի կենտրոններում, 

• գտնվում են ստացիոնար հսկողության տակ: 
 

6. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈւՄԱՐ 
 

6.1 Ապահովագրական գումարն Ապահովագրողի կողմից վճարման ենթակա 
հնարավոր ապահովագրական հատուցման առավելագույն չափն է: 

6.2 Ապահովագրական գումարը սահմանվում է Ապահովադրի և 
Ապահովագրողի համաձայնությամբ՝ ելնելով Պայմանագրով/Վկայագրով 
նախատեսված բժշկական ծառայությունների ցանկից և արժեքից: 

 

7. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ/ՎԿԱՅԱԳՐԻ 
ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 

 
7.1 Պայմանագիրը/Վկայագիրը կնքվում է մեկ օրացուցային տարի 

ժամկետով, եթե Պայմանագրով/Վկայագրով այլ բան նախատեսված չէ: 
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Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության ժամկետի սկիզբը և ավարտը 
նշվում են Պայմանագրում/Վկայագրում: 

7.2 Պայմանագիրն/Վկայագիրն ուժի մեջ է մտնում Պայմանագրի/Վկայագրի 
կնքման պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ 
Պայմանագրով/Վկայագրով: 

 

8. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ, 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ 

 
8.1 Ապահովագրավճարն ապահովագրության Պայմանագրով/Վկայագրով 

սահմանված չափով և պայմաններով Ապահովադրի կողմից 
Ապահովագրողին հնարավոր ապահովագրական հատուցման դիմաց 
վճարվելիք գումարն է, որն Ապահովադիրը պարտավոր է վճարել 
Ապահովագրողին՝ Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանված կարգով և 
ժամկետներում: Ապահովագրական սակագինը սահմանված 
ապահովագրական գումարի նկատմամբ կիրառվող 
ապահովագրավճարի դրույքաչափն է: 

8.2 Ապահովագրողն ապահովագրավճարի չափը որոշելիս կիրառում է իր 
կողմից հաստատված ապահովագրական սակագները` հաշվի առնելով 
ապահովագրության օբյեկտը և ապահովագրական ռիսկի բնույթը: 

8.3 Մինչև ապահովագրության Պայմանագիր կնքելը կամ 
ապահովագրության պայմանագիրը կնքելուց հետո մեկ ամսվա 
ընթացքում Ապահովագրողն իրավասու է Ապահովագրված անձից 
պահանջելու անցնել նախնական բժշկական զննություն և զննության 
արդյունքները ներկայացնել Ապահովագրողին, ընդ որում՝ նախնական 
բուժզննման ծախսերը վճարման ենթական են Ապահովագրողի կողմից: 
Բժշկական զննության անցկացման պահանջը ապահովագրված անձի 
կողմից պետք է կատարվի և  զննության արդյունքները 
Ապահովագրողին ներկայացվի պահանջի ներկայացումից հետո 10 
(տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

8.4 Այն հիվանդությունների մասով, որոնց վերաբերյալ Ապահովագրողի 
կողմից ներկայացվել է բժշկական զննություն անցնելու և զննության 
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արդյունքները ներկայացնելու պահանջ, Ապահովագրված անձի 
(ապահովադրի) կողմից չկատարվելու դեպքում Ապահովագրողն 
իրավասու է մերժել այդ հիվանդությունների մասով հետագայում 
հատուցում ստանալու վերաբերյալ ներկայացվելիք հայտերը:  

8.5 Պայմանագրով/Վկայագրով ապահովագրավճարն Ապահովադիրը 
կարող է վճարել միանվագ (մեկ վճարմամբ Պայմանագրի/Վկայագրի 
ամբողջ ժամկետի համար) կամ տարաժամկետ: Ապահովագրավճարն 
(հերթական  ապահովագրավճարը) Ապահովադիրը կարող է վճարել 
կանխիկ կամ անկանխիկ` Ապահովագրողի (նրա ներկայացուցչի) 
հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Ապահովագրավճարի 
վճարման օր է համարվում Ապահովագրողի կամ նրա լիազորված 
ներկայացուցչի դրամարկղ այն վճարելու օրը կամ Ապահովագրողի կամ 
նրա լիազորված ներկայացուցչի հաշվարկային հաշվին դրամական 
միջոցների փոխանցման օրը, եթե ապահովագրության 
Պայմանագրով/Վկայագրով այլ բան նախատեսված չէ: 

8.6 Եթե Պայմանագրով/Վկայագրով այլ բան նախատեսված չէ, ապա 
ապահովագրության Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանված 
ժամկետում ապահովագրավճարը չվճարելու դեպքում, Ապահովագրողն 
իրավունք ունի միակողմանի լուծել Պայմանագիրը/Վկայագիրն՝ այդ 
մասին գրավոր ծանուցելով Ապահովադրին: 

 

9.  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ, ԴՐԱ ԿՆՔՄԱՆ, 
ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 
9.1 Ապահովագրության Պայմանագիրը/Վկայագիրը կնքվում է սույն 

Պայմանների հիման վրա, որոնք հանդիսանում են 
Պայմանագրի/Վկայագրի լրացուցիչ և անբաժանելի մասը: 
Պայմանագրում/Վկայագրում կարող են նախատեսվել ՀՀ 
օրենսդրությանը չհակասող և սույն Պայմաններում չնշված այլ դրույթներ: 
Պայմանների և Պայմանագրի/Վկայագրի դրույթների միջև 
տարբերությունների առկայության դեպքում նախապատվությունը տրվում 
է Պայմանագրին/Վկայագրին:   
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9.2 Պայմանագրի/Վկայագրի կնքման համար Ապահովադիրը կարող է դիմել 
Ապահովագրողին վերջինիս կողմից սահմանված համապատասխան ձևի 
գրավոր դիմումի միջոցով, որտեղ զետեղվում են ապահովագրության 
Պայմանագրի/Վկայագրի կնքման համար անհրաժեշտ տվյալները, կամ 
այլ մատչելի ձևով հայտնել Պայմանագրի/Վկայագրի կնքման 
մտադրության մասին (բանավոր դիմում, ֆաքս, էլ. փոստ և այլն): 

9.3 Ապահովադիրն իրավունք ունի Պայմանագրի/Վկայագրի 
շրջանակներում  ապահովագրության ներկայացնել լրացուցիչ անձանց` 
վերջիններիս համար ապահովագրավճար վճարելով` 
Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության չլրացած ժամկետի 
համամասնությամբ: Լրացուցիչ անձանց ապահովագրելու մասին 
դիմումը ներկայացվում է ոչ պակաս, քան նշված ամսաթվերից երեք 
աշխատանքային օր առաջ: 

9.4 Ապահովադիրն իրավունք ունի Պայմանագրի/Վկայագրի 
շրջանակներում առանց Ապահովագրված անձանց համաձայնության 
Պայմանագիրց հանել Ապահովագրված անձանց` Ապահովագրողին 
համապատասխան դիմում ներկայացնելով: Ապահովագրավճարի 
մասնակի վերադարձի հաշվարկն իրականացվում է վճարված 
ապահովագրավճարի` Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության չլրացած 
ժամկետի նկատմամբ համապատասխան համամասնությամբ 
նվազեցնելով այն հաշվարկված և կամ վճարված հատուցումների և 
Ապահովագրողի գործավարման ծախսերի գումարների չափով: 

9.5 Եթե Պայմանագիրը/Վկայագիրը կնքելուց հետո պարզվի, որ 
Ապահովադիրը հայտնել է ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ այն 
հանգամանքների վերաբերյալ, որոնք ունեն էական նշանակություն 
ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու հավանականության և 
վերջինիս տեղի ունենալու դեպքում հնարավոր վնասների չափը 
(ապահովագրական ռիսկ) որոշելու համար, ապա Ապահովագրողն 
իրավունք ունի պահանջելու անվավեր ճանաչել պայմանագիրը և 
կիրառել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 313 հոդվածի 2-րդ կետով 
նախատեսված հետևանքներ: 

9.6 Ապահովագրության Պայմանագրի/Վկայագրի կնքման փաստը 
վավերացվում է Պայմանագիրը/Վկայագիրը ստորագրելու միջոցով:  
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9.7 Սույն Պայմաններում ներառված դրույթները, որոնք ընդգրկված չեն  
Պայմանագրի/Վկայագրի տեքստում, պարտադիր են Ապահովադրի 
համար, եթե Պայմանագրում/Վկայագրում ուղղակիորեն նշված է սույն 
Պայմանների կիրառման մասին, ընդ որում՝ սույն Պայմանների մեկ 
օրինակ տրվում է Ապահովադրին, որի վերաբերյալ համապատասխան 
նշում է կատարվում Պայմանագրում/Վկայագրում: 

9.8 Ապահովագրության Պայմանագիրը/Վկայագիրը կարող է ներառել 
տարբեր ապահովագրական ծրագրեր, ինչպես ապահովագրական 
Պայմանների Հավելված (Հավելված 01/TRM17-0001-09_01/) 
հանդիսացող ծրագրերի թվից, այնպես էլ ընդգրկել ծրագիր, որը 
կազմված է բժշկական և այլ ծառայությունների ցանկից, որը նշված է 
ապահովագրական ծառայությունների տրամադրման Ծրագրում՝ 
առողջության ապահովագրության շրջանակներում: Ապահովագրության 
Պայմանագրում/Վկայագրում կարող է սահմանվել պայմանական կամ ոչ 
պայմանական չհատուցվող գումար:  

9.9 Ապահովագրության Պայմանագրի/Վկայագրի հետ միաժամանակ 
Ապահովադրին (Ապահովագրված անձին) կարող է հանձնվել 
ապահովագրական քարտ (պլաստիկ և այլն) և, անհրաժեշտության 
դեպքում՝ բժշկական կամ այլ հիմնարկության անցաթուղթ: 
Ապահովագրական քարտը համարվում է անվանական փաստաթուղթ և 
կարող է ներառել հետևյալ տեղեկությունները. ապահովագրության 
Պայմանագրի/Վկայագրի  (ապահովագրական քարտի) սերիան և 
համարը, ժամկետը, բժշկական և այլ հիմնարկությունների 
տեղեկատվական հեռախոսահամարները, Ապահովագրողի 
կոնտակտային հեռախոսահամարները, : 

9.10 Ապահովադրին (Ապահովագրված անձին) արգելվում է փոխանցել 
ապահովագրության Պայմանագիրը/Վկայագիրը (ապահովագրական 
քարտը) այլ անձի՝ վերջինիս կողմից ապահովագրության 
Պայմանագրով/Վկայագրով ծառայություններ ստանալու նպատակով: 
Ապահովագրության Պայմանագրում/Վկայագրում որպես 
Ապահովագրված անձ չնշված անձանց ծառայությունների ծախսերը 
Ապահովագրողի կողմից չեն հատուցվում: 

9.11 Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) կողմից ապահովագրության 
Պայմանագրի/Վկայագրի և/կամ ապահովագրական քարտի կորստի 
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դեպքում, Ապահովագրողը գրավոր դիմումի հիման վրա Ապահովադրին 
(Ապահովագրված անձին) տրամադրում է ապահովագրական քարտի  
կրկնօրինակը: Կրկնօրինակի վրա կատարվում է կրկնօրինակ լինելու 
վերաբերյալ համապատասխան գրառում: Կորած ապահովագրության 
Պայմանագիրը/Վկայագիրը (ապահովագրական քարտը) համարվում է 
անվավեր կորստի մասին դիմումի ստացման օրվանից: 

9.12 Ապահովագրության Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության 
վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում ապահովագրական քարտերը 
վերադարձվում են Ապահովագրողին դադարեցման օրվանից երեք 
աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ցանկացած դեպքում 
ապահովագրության Պայմանագիրը/Վկայագիրը համարվում է 
դադարեցված ապահովագրական քարտի վերադարձված լինելու 
դեպքում: 

9.13 Ապահովագրության Պայմանագիրը/Վկայագիրը դադարեցվում է, և 
Ապահովագրված անձը կորցնում է ապահովագրության 
Պայմանագրով/Վկայագրի գծով ծառայություններ ստանալու իրավունքը` 
9.13.1 ապահովագրության Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության 

ժամկետի ավարտի դեպքում, 
9.13.2 Ապահովագրված անձի մահվան դեպքում, 
9.13.3 Ապահովագրության Պայմանագրով/Վկայագրով Ապահովադրի 

(Ապահովագրված անձի) հանդեպ Ապահովագրողի 
պարտականությունների ամբողջ ծավալով կատարման դեպքում, 

9.13.4 ապահովագրավճարի տարաժամկետ վճարման պայմանագրերի 
մասով իրավաբանական անձ հանդիսացող Ապահովադրի սնանկ 
ճանաչվելու դեպքում՝ համապատասխան որոշման ուժի մեջ 
մտնելու պահից, 

9.13.5 Ապահովադրի պահանջով ցանկացած ժամանակ, եթե 
Պայմանագրից/Վկայագրից հրաժարվելու պահին 
ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու 
հնարավորությունը և ապահովագրական ռիսկի գոյությունը չի 
դադարել ապահովագրական պատահարից տարբերվող այլ 
հանգամանքների բերումով: 

9.13.6 կողմերի համաձայնությամբ, 
9.13.7 ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում: 
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9.14 Եթե ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու հնարավորությունը 

դադարել է, և ապահովագրական ռիսկի գոյությունը դադարել է 
ապահովագրական պատահարից տարբերվող այլ հանգամանքներով, 
ապա ապահովագրության Պայմանագիրը/Վկայագիրը վաղաժամկետ 
դադարում է, ընդ որում՝ Ապահովագրողն իրավունք ունի պահանջելու 
ապահովագրավճարը միայն մինչև ապահովագրության 
Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության դադարումն ընկած 
ժամանակահատվածի համար: 

9.15 Եթե Պայմանագրի/Վկայագրի գործողությունը դադարել է գործել 
Ապահովադրի նախաձեռնությամբ կամ սույն Պայմաններով սահմանված 
այլ ձևով, այդ դեպքում Ապահովագրողը վերադարձնում է 
Ապահովադրին Պայմանագրի/Վկայագրի չլրացած օրերի համար 
վճարված ապահովագրավճարը, որը նվազեցվում է Վկայագրում նշված 
գործավարման ծախսերի չափով և վճարված և կամ հաշվեգրված 
ապահովագրական հատուցման գումարի չափով: Վերոհիշյալ 
պայմանները կիրառվում են նաև Պայմանագրի/Վկայագրի մասնակի 
դադարեցման դեպքում, հիմք ընդունելով Ապահովագրված անձի 
ցուցանիշները, որի ապահովագրությունը դադարեցվում է: 
• Ապահովագրողի կողմից վերադարձվող ապահովագրավճարի 
գումարը չլրացած օրերի համար կարող է չնվազեցվել, եթե 
Ապահովադրի նախաձեռնությամբ Պայմանագրի/Վկայագրի 
դադարեցումը պայմանավորված է Ապահովագրված անձի՝ մեկ այլ 
Ապահովագրված անձով և միևնույն ապահովագրության տեսակով 
փոխարինման անհրաժեշտությամբ, կամ, 

9.16 Ապահովադրի և Ապահովագրողի փոխադարձ համաձայնությամբ կարող 
են սահմանվել դադարեցման գծով վերադարձվող ապահովագրավճարի 
հաշվարկի այլ սկզբունքներ: 

9.17 Այն դեպքում, երբ Ապահովագրողը տեղեկացված է ապահովագրական 
ռիսկի մեծացմանը բերող հանգամանքների մասին, որոնց ծագման 
հավանականությունը նախատեսված է ապահովագրության 
Պայմանագրով/Վկայագրով, ապա նա իրավունք ունի պահանջել 
ապահովագրության Պայմանագրի/Վկայագրի պայմանների 
փոփոխություն կամ ռիսկի մեծացմանը համաչափ լրացուցիչ 
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ապահովագրավճարի վճարում, ինչը ձևակերպվում է 
ապահովագրության Պայմանագրի/Վկայագրի  համաձայնագրով: Եթե 
Ապահովադիրն առարկում է ապահովագրության 
Պայմանագրի/Վկայագրի պայմանների փոփոխությանը կամ լրացուցիչ  
ապահովագրավճարի վճարմանն ուղղված Ապահովագրողի պահանջին, 
ապա Ապահովագրողն իրավունք ունի պահանջել ապահովագրության 
Պայմանագրի/Վկայագրի վաղաժամկետ լուծում: 

9.18 Ապահովագրողն իրավունք չունի պահանջել ապահովագրության 
Պայմանագրի/Վկայագրի լուծում, եթե ապահովագրական ռիսկի 
մեծացմանը բերող հանգամանքներն արդեն վերացել են: 

9.19  Ապահովագրության Պայմանագրի/Վկայագրի պայմանների 
փոփոխությունը կատարվում է Ապահովադրի և Ապահովագրողի 
երկկողմանի համաձայնությամբ՝ կողմերից մեկի դիմումի հիման վրա, և 
ձևակերպվում է լրացուցիչ համաձայնագրով, որը հանդիսանում է 
ապահովագրության Պայմանագրի/Վկայագրի անբաժանելի մասը: Եթե 
ապահովագրության Պայմանագիրը/Վկայագիրը կնքելուց հետո 
ընդունվում է օրենք, որը Կողմերի համար սահմանում է կնքված 
ապահովագրության Պայմանագրում/Վկայագրում նշված կանոններից 
տարբերվող պարտադիր այլ կանոններ, ապա կնքված 
ապահովագրության Պայմանագրի/Վկայագրի պայմանները պահպանում 
են իրենց ուժը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օրենքով սահմանվում 
է, որ դրա գործողությունը տարածվում է այն հարաբերությունների վրա, 
որոնք ծագել են կնքված ապահովագրության Պայմանագրի/Վկայագրի 
նկատմամբ: 

 

10. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ/ՎԿԱՅԱԳՐՈՎ ԿՈՂՄԵՐԻ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
10.1 Ապահովադիրն իրավունք ունի` 
10.1.1. ընտրել ցանկացած համադրությամբ և բժշկական ու այլ 

ծառայությունների ընդգրկմամբ ապահովագրական ծրագրեր, 
ապահովագրության Պայմանագրով/Վկայագրով ծառայություններ 
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տրամադրող բժշկական և այլ հիմնարկություններ՝ Ապահովագրողի 
կողմից առաջարկվածների թվից և նրա հետ համաձայնեցնելով, 

10.1.2. Ապահովագրողի հետ փոխադարձ համաձայնությամբ փոփոխել 
ապահովագրական ռիսկերի, ապահովագրական ծրագրերի, բժշկական 
և այլ հիմնարկությունների ցանկը, փոփոխել ապահովագրական 
ծրագրերը, ապահովագրական գումարի չափը՝ լրացուցիչ 
համաձայնագիր կնքելու և, անհրաժեշտության դեպքում, լրացուցիչ 
ապահովագրավճարի վճարման պայմանով, 

10.1.3. ապահովագրության Պայմանագրին/Վկայագրին կից լրացուցիչ 
համաձայնագիր կնքելու միջոցով կատարել փոփոխություններ 
ապահովագրված անձանց ցանկում՝ Ապահովագրողին տրամադրելով 
անհրաժեշտ տեղեկություններ, 

10.1.4. ապահովագրական քարտի կորստի դեպքում ստանալ դրա 
կրկնօրինակը, 

10.1.5. Ապահովագրողին ուղղված գրավոր դիմումի հիման վրա ցանկացած 
ժամանակ հրաժարվել ապահովագրության Պայմանագրից/Վկայագրից, 
եթե Պայմանագրից/Վկայագրից հրաժարվելու պահին 
ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու հնարավորությունը չի 
դադարել ապահովագրական պատահարից տարբերվող այլ 
հանգամանքներով: 

 
10.2 Ապահովադիրը պարտավոր է` 
10.2.1 ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու մասին անհապաղ, 

սակայն ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում տեղյակ պահել 
Ապահովագրողին, 

10.2.2 Եթե Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ և եթե 
ապահովագրության Պայմանագիրը/Վկայագիրը կնքելիս և նրա 
գործողության ընթացքում Ապահովագրողին տրամադրել ամբողջ 
տեղեկատվությունը ապահովագրության Պայմանագրի/Վկայագրի 
կնքման և կատարման, ինչպես նաև ապահովագրական պատահարի 
տեղի ունենալու հավանականության և  նրա տեղի ունենալու դեպքում 
հնարավոր վնասների չափերի (ապահովագրական ռիսկի) որոշման հետ 
կապ ունեցող հանգամանքների մասին, 
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10.2.3 Ապահովագրված անձանց իրազեկել ապահովագրության 
Պայմանագրի/Վկայագրի պայմանների, սույն Պայմանների, 
ապահովագրական ծրագրերի, ինչպես նաև բժշկական և այլ 
ծառայությունների տրամադրման կարգի մասին, 

10.2.4 վճարել ապահովագրավճարը (հերթական ապահովագրավճարը) 
ապահովագրության Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանված ծավալով 
և ժամկետներում, 

10.2.5 ապահովել ապահովագրության Պայմանագրով/Վկայագրով 
փաստաթղթերի պահպանումը, 

10.2.6 սեփական պատասխանատվության և իրավասության շրջանակներում 
կիրառել ապահովագրական ռիսկի մեծացմանը բերող հանգամանքները 
վերացնելուն ուղղված միջոցներ, 

10.2.7 ապահովել Ապահովագրողի հետ հարաբերությունների գաղտնիությունը: 
 

10.3 Ապահովագրողն իրավունք ունի` 
10.3.1 ստուգել Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) հաղորդած 

տեղեկատվությունը, ինչպես նաև Ապահովադրի (Ապահովագրված 
անձի) կողմից սույն Պայմանների և ապահովագրության 
Պայմանագրի/Վկայագրի պահանջների և պայմանների կատարումը և 
մերժել ապահովագրության Պայմանագրի/Վկայագրի կնքումը կամ 
պահանջել գործարքի անվավեր ճանաչում այն դեպքում, եթե 
Ապահովադիրը հաղորդել է ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ, 

10.3.2 ապահովագրության Պայմանագիրը/Վկայագիրը կնքելիս կամ 
ապահովագրության Պայմանագրի/ Վկայագրի կնքումից հետո սույն 
պայմաններում նշված ժամկետներում պահանջել, որպեսզի 
Ապահովադիրը (Ապահովագրված անձը) լրացնի հարցաթերթիկ և/կամ 
անցնի նախնական բժշկական զննություն և Ապահովագրողին 
տրամադրի զննության արդյունքները, 

10.3.3 մերժել նախնական բուժզննում չանցած ապահովագրված անձանց 
ապահովագրական հատուցման վճարումը, եթե 
Պայմանագրով/Վկայագրով այլ բան նախատեսված չէ: 

10.3.4 Ապահովագրված անձին ապահովագրության 
Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանված բժշկական  և այլ 
հիմնարկներում բժշկական և այլ ծառայությունների տրամադրման 
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հնարավորության բացակայության դեպքում կազմակերպել անհրաժեշտ 
և համապատասխան ծավալի և որակի ծառայությունների տրամադրում 
այլ համապատասխան պրոֆիլի հիմնարկությունների հիման վրա, որոնք 
որոշվում են Ապահովագրողի հայեցողությամբ: 

 

10.4 Ապահովագրողը պարտավոր է` 
10.4.1 ծանոթացնել Ապահովադրին ապահովագրության Պայմաններին, 
10.4.2 ապահովագրության Պայմանագիրը/Վկայագիրը կնքելիս 

Ապահովագրված անձանց (անմիջականորեն կամ Ապահովադրի 
միջոցով) հատկացնել ապահովագրության Պայմանագրեր /Վկայագրեր 
(ապահովագրական քարտեր, բժշկական և այլ հիմնարկությունների 
անցագրեր), 

10.4.3 սահմանված կարգով կատարել ապահովագրության 
Պայմանագրի/Վկայագրի համաձայն ապահովագրական պատահարի 
տեղի ունենալու դեպքում տրամադրված ծառայությունների վճարումը, 

10.4.4 պահպանել ապահովագրության գաղտնիքը: 
 

10.5 Ապահովագրված անձն իրավունք ունի` 
10.5.1 ստանալ ծառայություններ ապահովագրական ծրագրի համաձայն, 
10.5.2 ստանալ բացատրություններ սույն Պայմանների և ապահովագրության 

Պայմանագրի/ Վկայագրի պայմաննների վերաբերյալ՝ բժշկական և այլ 
ծառայությունների տրամադրման կարգի մասին, 

10.5.3 ապահովագրական ծրագրում նշվածներից ընտրել ցանկացած 
բժշկական և այլ հիմնարկություն, եթե Պայմանագրով/Վկայագրով այլ 
բան նախատեսված չէ, 

10.5.4 հաղորդել Ապահովագրողին ապահովագրության 
Պայմանագրով/Վկայագրով ծառայությունների չտրամադրման, ոչ 
լիարժեք կամ անորակ տրամադրման մասին, 

10.5.5 կորստի դեպքում ստանալ ապահովագրական Պայմանագրի/Վկայագրի 
(ապահովագրական քարտի) կրկնօրինակը: 

 

10.6 Ապահովագրված անձը պարտավոր է` 
10.6.1 ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու մասին անհապաղ, 

սակայն ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում տեղյակ պահել 
Ապահովագրողին, 
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10.6.2 հոգալ իր առողջության պահպանման մասին, կատարել 
ապահովագրության Պայմանագրով/Վկայագրով ծառայությունների 
տրամադրման ընթացքում ստացված բուժող բժշկի ցուցումները, հոգալ 
ապահովագրական փաստաթղթերի պահպանման մասին և չփոխանցել 
դրանք այլ անձանց՝ վերջիններիս կողմից բժշկական և այլ 
ծառայություններ ստանալու նպատակով, 

10.6.3 ժամանակին հաղորդել  Ապահովագրողին իր անձնագրային տվյալների 
կամ բնակության (հաշվառման) վայրի փոփոխման մասին, 

10.6.4 տրամադրել Ապահովագրողին և/կամ նրա ներկայացուցչին իրավունք 
ծանոթանալու ցանկացած բժշկական և այլ հիմնարկությունից ստացված 
բժշկական փաստաթղթերի հետ ապահովագրության 
Պայմանագրի/Վկայագրի կատարման հետ կապված հարցերի լուծման 
համար, 

10.6.5 ապահովել Ապահովագրողի հետ հարաբերությունների գաղտնիությունը: 
 
10.7 Ապահովագրության Պայմանագիրը/Վկայագիրը կարող է ներառել նաև 

Կողմերի ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող այլ իրավունքներ և 
պարտականություններ: 

11. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

11.1 Ապահովագրության Պայմանագրով/Վկայագրով ծառայությունների 
ստացման համար, Ապահովագրված անձը պետք է դիմի 
ապահովագրության Պայմանագրով/Վկայագրով նախատեսված 
բժշկական և/կամ այլ հիմնարկության, կամ նախապես 
Ապահովագրողին` նրա կողմից տրված հեռախոսահամարով: 

11.2 Եթե Ապահովագրված անձը Ապահովագրողին տեղյակ չի պահում իր 
կողմից կատարվելիք  ծախսերի մասին, ապա Ապահովագրողն 
ուսումնասիրում է կատարված վճարումների հիմնավորվածությունը և 
կատարված ծախսերի ողջամտությունը, որը որոշվում է Ապահովագրողի 
հետ համագործակցող բուժհաստատություններում գործող գների հետ 
համեմատության արդյունքում: Կատարված ծախսերի՝ հիշյալ գների 
միջին մեծությունից շեղումների առկայության դեպքում Ապահովագրողը 
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կազմում է համապատասխան եզրակացություն, որտեղ նշում է 
հատուցման ենթակա ծախսերի չափը՝ հիմք ընդունելով միջին գները, 
ինչը հետագայում հիմք է հանդիսանում ապահովագրական հատուցում 
կատարելու համար: 

11.3 Ապահովագրված անձին ծառայությունների տրամադրումը 
իրականացվում է նրա կողմից ապահովագրության 
Պայմանագիր/Վկայագիր (ապահովագրական քարտ) և անձը 
հաստատող փատաթուղթ, և անհրաժեշտության դեպքում՝ բժշկական 
կամ այլ հիմնարկության անցագիր ներկայացնելիս: 

11.4 Ապահովագրողի հետ կնքված Ծառայությունների մատուցման 
պայմանագրի հիման վրա բժշկական հիմնարկությունները, դեղատները 
և այլ հիմնարկությունները Ապահովագրված անձանց տրամադրում են 
ապահովագրության Պայմանագրով/Վկայագրով և ընտրված ծրագրերով 
նախատեսված ծառայություններ, ներառյալ բժշկատրանսպորտային 
ծառայություններ: 

11.5 Եթե Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ, և եթե Ապահովագրված 
անձը դիմում է Ապահովագրողի հետ չհամագործակցող բժշկական 
հաստատություններ, դեղատներ կամ այլ հիմնարկություններ, ապա նա 
պետք է նախապես համաձայնեցնի Ապահովագրողի հետ այդ 
հաստատություններում համապատասխան ծառայության համար 
սահմանված գները: 

11.6 Ապահովագրության Պայմանագրում/Վկայագրում կարող է նախատեսվել 
Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) կրած բժշկական և 
Ապահովագրողի հետ համաձայնեցված և ապահովագրության 
Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան այլ ծառայությունների 
վճարման ծախսերի փոխհատուցում՝ անմիջականորեն Ապահովագրված 
անձին կանխիկ գումար վճարելու կամ նրա հաշվարկային հաշվին 
փոխանցելու միջոցով: Ընդ որում՝ նշված ծախսերը Ապահովագրողի 
կողմից կճանաչվեն հիմնավորված՝ սույն Պայմանների 9.7 կետում նշված 
ծախսերի անհրաժեշտությունը և վճարման փաստը հաստատող 
փաստաթղթերի հիման վրա: 

11.7 Սույն Պայմանների 11.6 կետի համաձայն՝ հատուցման իրականացման 
համար Ապահովագրված անձը պետք է Ապահովագրողին ներկայացնի 
դիմում՝ դրան կցելով վճարումը հիմնավորող փաստաթղթերի 
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բնօրինակները՝ նշելով բժշկական կամ այլ հիմնարկությունը, 
տրամադրված ծառայությունների ցանկը և դրանց սակագները, 
անդորրագիրը կամ դրամարկղային կտրոնը, բուժման ուղեգիրը, 
ամբուլատոր կամ ստացիոնար բուժվող հիվանդի բժշկական քարտի կամ 
այլ ծառայություն ստանալու փաստը հաստատող փաստաթղթի 
քաղվածքը` հաստատված բուժող բժշկի և ծառայություն մատուցող 
հիմնարկի իրավասու մարմնի կողմից: 

11.8 Ապահովագրողը ստուգում է ապահովագրության 
Պայմանագրում/Վկայագրում Ապահովագրված անձին տրամադրվող 
ծառայությունների ծավալի համապատասխանությունը, 
ծառայությունների տրամադրման ժամկետները և ապահովագրության 
Պայմանագրի/Վկայագրի այլ դրույթների կատարումը:  

11.9 Ապահովադրի/Ապահովագրված անձի կողմից ապահովագրական 
պատահարը եև բժշկական ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերը 
պետք է ներկայացվեն Ապահովագրողին պատահարի ամսաթվից ոչ ուշ, 
քան 3 (երեք) ամսվա ընթացքում: Ապահովագրական պատահարից 
կախված` նշված ժամկետը կարող է երկարացվել:  

11.10 Նշանակված դեղորայքի կտրոնները կարող են ունենալ ոչ ավելի, քան 1 
(մեկ) ամսվա վաղեմություն` նշանակման ամսաթվից սկսած: 

11.11 Ապահովագրողի կողմից չեն հատուցվում այն ծախսերը, որոնք 
Ապահովադիրը (ապահովագրված Անձը) կրել է ապահովագրության 
Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո:  

11.12 Եթե ապահովագրության Պայմանագրով/Վկայագրով  սահմանվում է 
չհատուցվող գումար, Ապահովագրված անձին տրամադրված 
ծառայությունների արժեքի մասը՝ ապահովագրության 
Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանված չհատուցվող գումարի 
սահմաններում, վճարվում է Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) 
կողմից անմիջականորեն այդ ծառայությունները տրամադրող 
հիմնարկությանը, կամ Ապահովագրողին՝ տեղի ունեցած 
իրադարձությունը ապահովագրական պատահար ճանաչելուց և 
վերջինիս կողմից տրամադրված ծառայությունները վճարելու մասին 
ծանուցում ստանալու օրվանից սկսած 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում: 

 



25 
 

 

12. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԵՐԺՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

 
12.1 Ապահովագրողն ազատվում է Ապահովադրին /Ապահովագրված անձին/ 

տրամադրված բժշկական և այլ ծառայությունների դիմաց հատուցումից, 
եթե դրանք` 
12.1.1 նախատեսված չեն ապահովագրության Պայմանագրով/ 
Վկայագրով/Ծրագրով, 
12.1.2 իրենց բնույթով հանդիսանում են փորձարարական  կամ 
հետազոտական, 
12.1.3 Ապահովադիրը/Ապահովագրված անձը չի կատարել 11.9 կետի 
պահանջը: 

12.2 Բոլոր դեպքերում Ապահովագրողը չի հատուցում բժշկական և/կամ այլ 
ծառայությունների դիմաց, որոնք տրամադրվել են Ապահովագրված 
անձի ցանկությամբ, բժշկի կամ այլ մասնագետի 
հանձնարարություններին հակառակ՝ իրենց իրավասության 
շրջանակներում: 

13. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
13.1 Ապահովադիրը (Ապահովագրված անձը) պատասխանատվություն է 

կրում՝ 
13.1.1 Ապահովագրված անձի (Ապահովադրի) կողմից բժշկի, շտապ և 
անհետաձգելի բժշկական օգնության, ոչ բժշկական ցուցումներով 
սանիտարա-տրանսպորտային միջոցների չհիմնավորված կանչի համար, 
բուժման ռեժիմի խախտման, առանց նախնական ծանուցման բժշկական 
կամ այլ հիմնարկությունների հետ նախապես համաձայնեցված 
բուժական պրոցեդուրաներին, բժշկի ընդունելություններին և այլ 
ծառայություններին չներկայանալու դեպքերում: Ապահովագրված անձը 
(Ապահովադիրը) պարտավոր է փոխհատուցել Ապահովագրողին դրա 
հետ կապված վնասները, այդ թվում՝ նաև բժշկական կամ այլ 
հիմնարկությունների կողմից պարտավորությունների չկատարման կամ 
ոչ պատշաճ կատարման համար նախատեսված տուժանքը: 
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13.1.2 Բժշկի, շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության 
բրիգադայի կանչը տուն, սանիտարա-տրանսպորտային միջոցների 
օգտագործումը համարվում է չհիմնավորված, եթե` 
13.1.2.1 կանչն իրականացվել է Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) 

կողմից ապահովագրված անձից բացի այլ անձին բուժական 
ծառայություն տրամադրելու համար, 

13.1.2.2 Ապահովագրված անձի կամ նրա շահերից ելնելով գործող այլ 
անձի կողմից իրականացված կանչի ժամանակ միտումնավոր 
տրամադրվել է աղավաղված տեղեկատվություն՝ բժշկական 
սպասարկման անհրաժեշտության, բժշկական օգնության 
տրամադրման անհետաձգելիության (պլանային բժշկական և 
այլ ծառայություններ ստանալու նպատակով) և/կամ 
Ապահովագրված  անձի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, 

13.1.2.3 կանչը իրականացվել է ոչ բժշկական նպատակներով: 
13.2 Կողմերից ոչ մեկը պատասխանատվություն չի կրում սույն 

Պայմանագրից/Վկայագրից բխող պարտականություններն 
ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար, եթե դա 
հանդիսացել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանք, 
մասնավորապես` ջրհեղեղի, երկրաշարժի և այլ տարերային աղետների, 
ռազմական գործողությունների, քաղաքացիական պատերազմի, 
ցանկացած տիպի ժողովրդական հուզումների, գործադուլների,  
տնտեսական շրջափակման, ինչպես նաև այլ կառավարության կողմից 
սահմանված սահմանափակումների և արգելքների, որը ծագել է 
ապահովագրության Պայմանագրով/Վկայագիրը կնքելուց հետո, և որը 
կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: 

13.3 Այն դեպքում, երբ 13.2 կետում նշված հանգամանքներից մեկն 
անմիջականորեն ազդել է պարտականությունը 
Պայմանագրով/Վկայագրով սահմանված ժամկետում կատարելու վրա,  
դրա կատարումը հետաձգվում է այդ հանգամանքների ազդեցության 
ժամկետով: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 
30 (երեսուն) օրից ավելի, կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի 
ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն լուծել Պայմանագիրը/Վկայագիրը` 
այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին, և այդ դեպքում 
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կողմերից ոչ մեկը պատասխանատվություն չի կրում հնարավոր 
վնասների փոխհատուցման համար: 

13.4 Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը Պայմանագրից/Վկայագրից բխող 
պարտականությունների կատարման վրա պարտավոր է ապացուցել այն 
կողմը, որի պարտականությունների կատարմանը խոչընդոտում է նման 
ազդեցությունը։ 

 

14. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 
14.1.1 Ապահովագրված անձի վիճելի հայտերի հիմնավորվածությունը որոշվում 

է Ապահովագրողի, Ապահովադրի (Ապահովագրված անձի) և բժշկական 
հիմնարկության (ծառայողական ընկերության կամ այլ հիմնարկության) 
ներկայացուցիչներից կազմված փորձագիտական հանձնաժողովի 
կողմից, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ անկախ փորձագիտական 
հանձնաժողովի կողմից: 

14.1.2 Ապահովագրության Պայմանագրից/Վկայագրից ծագող վեճերը լուծվում 
են Կողմերի բանակցությունների միջոցով, իսկ եթե վիճելի հարցի շուրջ 
Կողմերը չեն գալիս համաձայնության, ապա վեճերը լուծվում են ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` դատարանի միջոցով: 

 

15. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՅՑԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

 
15.1 Բժշկական ծառայությունների կազմակերպման և վճարման համար 

(բացառությամբ շտապ և անհետաձգելի բուժօգնության դեպքերի, տե՛ս 
15.8 և 15.9 կետերը) Ապահովագրված անձը պետք է 24 ժամվա 
ընթացքում կամ հնարավորության դեպքում անմիջապես տեղեկացնի 
Ապահովագրողին` զանգահարելով Պայմանագրում նշված 
հեռախոսահամարներով և տեղեկացնի Ապահովագրողի Կոորդինացիոն 
կենտրոնի աշխատակցին բժշկական ծառայությունների անցկացման 
անհրաժեշտության և/կամ հիմնավորված նպատակահարմարության 
առկայության մասին: Վերոնշյալ ժամկետում Ապահովագրողին 
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չտեղեկացնելու դեպքում Ապահովագրված անձը պարտավոր է գրավոր 
հիմնավորել ուշացման պատճառը: Ուշ տեղեկացումը հիմք չի 
հանդիսանում հատուցման մերժման համար, բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ ապահովագրական պատահարի մասին 
տեղեկությունների բացակայությունը կարող էր ազդել Ապահովագրողի` 
ապահովագրական հատուցման տրամադրման հետ կապված 
պարտավորությունների իրականացման վրա: 

15.2 Ապահովագրված անձը հաղորդում է.  
 իր անունը, ազգանունը և Պայմանագրի/Վկայագրի համարը, 
 պատահարի մանրամասները և նշում, թե կոնկրետ ինչպիսի 
ծառայությունների կարիք ունի:  

15.3 Հնարավոր ապահովագրական պատահարի մասին տեղեկանալուց 
հետո, Կոորդինացիոն կենտրոնի աշխատակիցը գրանցում է կատարում 
դեպքի մասին և կապ հաստատում տարածքի բժիշկ-կոորդինատորի հետ 
(մարզերից հայցի դեպքում) կամ բժիշկ-խորհրդատուի հետ (Երևան 
քաղաքից հայցի դեպքում) և ներկայացնում է հայցի բովանդակությունը և 
հայցը ներկայացնող անձի կոնտակտային տվյալները: 

15.4 Անհրաժեշտության դեպքում Կոորդինացիոն կենտրոնի աշխատակիցը 
կազմակերպում է խորհրդատվություն (կոնսուլտացիա) 
համապատասխան բժիշկ-մասնագետի հետ: Մինչ այդ հայցը 
ներկայացնող անձի հետ կարող է կապ հաստատել նաև 
Ապահովագրողի բժիշկ-խորհրդատուն, նման անհրաժեշտության 
առկայության դեպքում: 

15.5 Եթե դեպքը համապատասխանում է Ծրագրին, ապա բժիշկ-
կոորդինատորը/բժիշկ-խորհրդատուն տալիս է համաձայնություն տվյալ 
բժշկական վիճակի համար անհրաժեշտ հետազոտությունների 
անցկացմանը: 

15.6 Շտապ, անհետաձգելի բուժօգնություն ստանալու կամ հրատապ 
հոսպիտալացման անհրաժեշտության դեպքում Ապահովագրված անձը 
կամ նրա շահերից գործող անձը պետք է դիմի տվյալ շրջանի շտապ 
բուժօգնության ծառայություն:  

15.7 Առաջին իսկ հնարավորության դեպքում և բուժօգնության 
կազմակերպման և ցուցաբերման որակի հսկողությունը իրականացնելու 
նպատակով Ապահովագրված անձը կամ նրա շահերից գործող անձը 
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պետք է տեղեկացնի պատահածի մասին Ապահովագրողի 
Կոորդինացիոն կենտրոնին: 

15.8 Ապահովագրողը պատասխանատվություն չի կրում բժշկական 
հաստատությունների կամ մասնավոր/անհատ բժիշկների կողմից 
մատուցված ծառայությունների որակի և ամբողջականության համար: 

15.9 Ապահովագրողն ուսումնասիրում է կատարված վճարումների 
հիմնավորվածությունը և կատարված ծախսերի ողջամտությունը` 
հիմնվելով իր գործընկեր բուժհաստատության  կողմից սահմանված  
գնացուցակով տվյալ ծառայությունների համար նախատեսված գների 
հետ: Ապահովագրողը կազմում է համապատասխան եզրակացություն, 
որտեղ նշում է հատուցման ենթակա ծախսերի չափը՝ հիմք ընդունելով 
վերը նշված  գները, ինչը հետագայում հիմք է հանդիսանում 
ապահովագրական հատուցում կատարելու համար: 

 

16. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 
16.1 Ապահովագրական հատուցման/մերժման վերաբերյալ որոշում 

կայացնելու համար Ապահովադիրը կամ Ապահովագրված անձը պետք է 
Ապահովագրողին ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը, եթե նա դիմել 
է Ապահովագրողի ոչ գործընկեր բուժհաստատություն. 
16.1.1 հայցային դիմում, ըստ Ապահովագրողի պահանջով 
16.1.2 համապատասխան բուժհաստատության կնիքով վավերացված 
բժշկական հիմնավորում` 

 էպիկրիզ, և/կամ 
 քաղվածք ամբուլատոր-բժշկական քարտից, և/կամ 
 բժշկի կոնսուլտացիոն եզրակացություն, և/կամ 
 բուժհաստատության կողմից տրված տեղեկանք 
 պարակլինիկական հետազոտությունների պատասխանների 

պատճենները (անհրաժեշտության դեպքում): 
16.1.3 վնասի չափը հաստատող ֆինանսական փաստաթղթեր` 

 ՀԴՄ կտրոն և/կամ 
 մուտքի օրդերի անդորրագիր, և/կամ 
 հաշիվ-պահանջագիր, և/կամ 
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 բուժհաստատության կողմից համապատասխան ձևաթղթի վրա 
տրված տեղեկանք, որը հաստատված է բուժհաստատության 
կողմից և հավաստում է բժշկական ծախսի չափը: 

16.1.4 համապատասխան լիազորված մարմնի եզրակացություն 
(Ոստիկանություն, հրշեջ ծառայություն և այլն) դժբախտ պատահարի 
դեպքում: 

16.2 Վերը նշված փաստաթղթերը ենթակա են ներկայացման 
Ապահովագրողին պատահարի ամսաթվից ոչ ուշ քան 3 (երեք) ամսվա 
ընթացքում: Ապահովագրական պատահարից կախված` նշված 
ժամկետը կարող է երկարացվել:  

16.3 Նշանակված դեղորայքի կտրոնները կարող են ունենալ ոչ ավելի քան 1 
(մեկ) ամսվա վաղեմություն` նշանակման ամսաթվից սկսած: 

16.4 Ապահովագրողն իրավունք ունի լրացուցիչ փաստաթղթերի 
ներկայացման անհրաժեշտության որոշում ընդունել՝ կախված 
ապահովագրական պատահարի բնույթից և վնասի չափից: 

16.5 Պայմանների 16.2 և 16.3 կետերում նշված պահանջները չբավարարելու, 
ինչպես նաև 16.1.1– 16.1.4 կետերում թվարկված փաստաթղթերը 
չներկայացնելու կամ թերի ներկայացնելու դեպքում, Ապահովագրողն 
իրավունք ունի մերժել ապահովագրական հատուցումը կամ նվազեցնել 
այն: 

16.6 Հայցային դիմումի ձևը տրամադրվում է Ապահովագրված անձին 
Ապահովագրողի Կոորդինացիոն Կենտրոնի աշխատակցի կողմից կամ 
ներբեռնվում է Ընկերության կայքից` www.silinsurance.am: 

16.7 Հայցային դիմումը ու բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը Ապահովադրի 
և/կամ լիազորված մարմինների կողմից ստանալու օրվանից հետո 
Ապահովագրողը պարտավոր է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
որոշում կայացնել ապահովագրական հատուցման վճարման կամ 
մերժման մասին: Ապահովագրողը հայցի կարգավորման մասին որոշում 
է ընդունում՝ կազմելով այդ մասին համապատասխան եզրակացություն: 

16.8 Ապահովագրական հատուցում վճարելու որոշում ընդունելու դեպքում 
Ապահովագրողը պարտավոր է հայցի կարգավորման վերաբերյալ 
որոշման ընդունման պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
կատարել հատուցման վճարումը: 

16.9 Այն դեպքերում, երբ ապահովագրական պատահարն ակնհայտ է, և 
որոշակի հանգամանքներում անհրաժեշտ է շտապ տրամադրել գումարը 
Ապահովագրված անձին, Ապահովագրողն իրականացնում է 
համապատասխան անհրաժեշտ ապահովագրական հատուցումը 
կանխավճարի տեսքով` մինչև վերջնական փաստաթղթերի 
ներկայացումը: 

http://www.silinsurance.am/
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16.10 Ապահովագրական ընկերությունը իրավունք ունի հատուցումը 
իրականացնել անմիջապես Ապահովագրված անձին կամ բժշկական 
հաստատությանը,  կանխիկ և անկանխիկ ճանապարհով: 

16.11 Ապահովագրված անձն ազատվում է 16.1.2 և 16.1.3 կետերով 
սահմանված փաստաթղթերի ներկայացման պարտականությունից 
Ապահովագրողի գործընկեր համարվող բուժկենտրոն դիմելիս: 
Գործընկեր բուժկենտրոնների ցանկը կցվում է:  

 

17. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

17.1 Պայմանագրում/Վկայագրում փոփոխություններ կատարվում են կողմերի 
փոխադարձ համաձայնությամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ 
Պայմանագրով/Վկայագրով: 

17.2 Պայմանագրից/Վկայագրից և սույն Պայմաններից ծագող բոլոր 
տարաձայնությունները ենթակա են լուծման Պայմանագրում/ 
Վկայագրում նշված և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

17.3 Սույն պայմանների և Պայմանագրի/Վկայագրի միջև հակասությունների 
դեպքում առաջնայնությունը տրվում է Պայմանագրի/Վկայագրի 
դրույթներին: 

 

18. ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 

 
 
18.1 Հավելված 01/TRM17-0001-09_01/-Ապահովագրական ծրագրերի 

դրույթներ: 
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Հավելված 01/TRM17-0001-09_01/ 
 

Հ Ա Ս Տ Ա Տ Վ Ա Ծ է 
 «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ խորհրդի 

«13» 07 2017թ.  
թիվ 09/03 որոշմամբ 

 

  
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԲՈԼՈՐ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 
Սույն ապահովագրության ծրագրերով՝ 
1 Ապահովագրության ենթակա են միայն 18-65 տարեկան անձինք: 
2 Ապահովագրական վճարը ենթակա է վճարման միանվագ՝ պայմանագրի 

կնքման պահին: 
3 Վկայագիրն ուժի մեջ է մտնում ապահովագրական վճարը վճարելուց 7 

օր անց: 
4 Վկայագիրն Ապահովադրի կողմից դադարեցման դեպքում նրան 

վերադարձվում է վճարված ապահովագրական վճարը 
ապահովագրության Վկայագրի չլրացած օրերի համար՝ պահելով 5,000 
ՀՀ դրամ գործավարման ծախսերը: Սակայն, եթե առկա է որևիցե հայտ, 
ապա վերադարձման ենթակա ապահովագրական վճարից պահվում է 
վճարված կամ վճարման ենթակա հատուցման գումարը: 

5 Ծառայությունները մատուցվում են միայն Վկայագրում նշված 
բուժհաստատությունում և վերջինիս կողմից ընտրված բժիշկների 
միջոցով: 

6 Ապահովագրական հատուցումը վճարվում է ապահովագրական գումարի 
սահմաններում և միայն Վկայագրում նշված բուժհաստատությանը: 

7 Նախնական բուժզննում չի պահանջվում: 
8 Չհատուցվող գումար չի կիրառվում: 
9 Յուրաքանչյուր ծառայություն ստանալուց հետո ապահովագրական 

գումարը նվազում է ծառայության արժեքի չափով: 
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II. ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 
«ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ» ԾՐԱԳԻՐ 

 
1 ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Սույն ծածկույթը ներառում է միայն այն հետազոտությունները և 
ծառայությունները, որոնք ներկայացված են Ծրագրում: Ծրագրում չներառված 
այլ հետազոտությունները և ծառայությունները ենթակա չեն հատուցման: 
Յուրաքանչյուր ծառայություն ստանալուց հետո ապահովագրական գումարը 
նվազում է ծառայության արժեքի չափով: 
 
2 ՏԱՐԵԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ իրականացվում և 

հատուցվում է տարին մեկ անգամ 
 
• Ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի զննում 
• Ատամնաբույժի զննում 
• Ակնաբույժի զննում, տեսողության սրության ստուգում 
• Գինեկոլոգի/ուրոլոգիզննում 
• ԷՍԳ  
• Որովայնի խոռոչի, փոքր կոնքի օրգանների և վահանաձև գեղձի 

ուլտրաձայնային հետազոտություն 
• Արյան ընդհանուր քննություն 
• Մեզի ընդհանուր քննություն 
• Արյան մեջ շաքարի որոշում 
 
3 ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ամբուլատոր (արտահիվանդանոցային) ծառայություններ՝ 
3.1. Խորհրդատվական ընդունելություններ բժիշկ-մասնագետների կողմից, 

այդ թվում՝ նեղ մասնագետների, 
3.2. Թերապևտիկ հիվանդությունների բուժում ամբուլատոր պայմաններում, 
3.3. Վիրաբուժական հիվանդությունների բուժում ամբուլատոր 

պայմաններում, 
3.4. Վնասվածքների (կոտրվածքներ, հոդախախտեր, փափուկ 

հյուսվածքների սալջարդ, վերքեր կամ դրանց համակցում) բուժում 
ամբուլատոր պայմաններում,  

3.5. Այրվածքների, ցրտահարությունների և էլեկտրահարությունների բուժում 
ամբուլատոր պայմաններում, 
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3.6. Գինեկոլոգիական հիվանդությունների բուժում ամբուլատոր 
պայմաններում,  

3.7. Ինֆեկցիոն հիվանդությունների բուժում ամբուլատոր պայմաններում,  
3.8. Սուր թունավորման թեթև ձևերի ամբուլատոր բուժում (թունավորման 

դեպքեր, երբ բժշկի կողմից հոսպիտալացում ցուցված չէ) 
3.9. Լաբորատոր ախտորոշում, այդ թվում՝ 

- համակլինիկական,  
- բիոքիմիական,  
- մանրէաբանական,  
- շիճուկաբանական,  
- հորմոնալ,  
- ցիտոլոգիական և իմունաբանական, 
- հյուսվածքաբանական (հիստոլոգիական), 
- ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ և այլն: 

3.10. Գործիքային ախտորոշում, այդ թվում՝ 
-   ռենտգենաբանական հետազոտություն,  
- ուլտրաձայնային հետազոտություն,  
- ֆունկցիոնալ,  
- էնդոսկոպիկ զննումներ,  
- դուպլեքս և այլն: 

Լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունները պետք է ամրագրված լինեն 
բուժող բժշկի կողմից գիտականորեն հիմնավորված ցուցումով: 
 
 
4 «ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ» ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
4.1. Հատուցման ենթակա չեն այն ծախսերը, որոնց գծով չեն ներկայացվել կամ 

թերի են հատուցում ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, 
ինչպես նաև այն ծախսերը, որոնք չունեն համապատասխան բշժկական 
ցուցում: 

4.2. Ապահովագրողը չի վճարում այն բժշկական ծառայությունների համար, 
որոնք կապված են հետևյալ հիվանդությունների և վիճակների կամ 
դրանց բարդությունների հետ՝ 
4.2.1 Առանց բժշկական ցուցումների անցկացվող ցանկացած 

բժշկական ծառայություն (բացառությամբ ապահովագրական 
տարվա ընթացքում մեկանգամյա կանխարգելիչ բժշկական 
զննման շրջանակներում կատարվող հետազոտությունների): 
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4.2.2 Մարդու իմունոդեֆիցիտի (ՄԻԱՎ, ՁԻԱՀ) վարակով 
պայմանավորված հիվանդությունների և վերջիններիս 
բարդությունների բուժում: 

4.2.3 Վնասվածքներ, որոնք առաջացել են Ապահովագրված անձի 
կողմից ալկոհոլի, թմրանյութերի և տոքսիկ նյութերի 
օգտագործման հետևանքով, ալկոհոլային և թմրադեղային 
թունավորումների բուժում, ալկոհոլիզմ, թմրամոլություն: 

4.2.4 Իմունային կարգավիճակի որոշում: 
4.2.5 Հոգեկան հիվանդություններ, պսիխոպաթիա, պսիխոզ, 

սահմանային վիճակներ, թմրամոլություն, ալկոհոլիզմ, 
տոքսիկոմանիա: Նևրոզների վերաբերյալ խորհրդատվության, 
հետազոտման (ներառյալ դիֆերենցիալ դիագնոստիկա) և 
բուժման ծախսեր (ասթենո-նևրոտիկ համախտանիշ, վեգետո-
անոթային դիստոնիա և այլն), Հոգեթերապևտի ծառայություններ, 
հիպնոս,  խոսակցական արատի շտկում: 

4.2.6 Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների 
դինամիկ վերահսկում, ներառյալ լաբորատոր և գործիքային 
հետազոտությունները: 

4.2.7 Դեղամիջոցներ, բժշկական պարագաներ և սարքավորումներ: 
4.2.8 Ստոմատոլոգիական ծառայություններ: 
4.2.9 Համակարգչային տոմոգրաֆիաի ծախսերը, 
4.2.10 Նյարդային համակարգի դեմիելինիզացնող հիվանդություններ: 
4.2.11 Ալլերգոդիագնոստիկա, սկարիֆիկացիոն փորձեր: 

Համակարգային և աուտոիմուն հիվանդությունները, այդ թվում՝ 
ռևմատոիդ արթրիտ, համակարգային կարմիր գայլախտ, 
համակարգային սկլերոդերմիա, Բեխտերևի հիվանդություն, 
համակարգային վասկուլիտներ և այլն, 

4.2.12 Մուկովիսցիդոզ, էկզեմա, պսորիազ, սեբորեա, գունափոփոխ 
որքին, մաշկի և եղունգների (օնիխոմիկոզներ) սնկային 
ախտահարում: Բացիլակրություն, պարազիտակրություն, 
ճիճվակրություն, 

4.2.13 Թոքերի քրոնիկ ոչ յուրահատուկ հիվանդություններ՝ թոքերի 
էմֆիզեմա, պնևմոսկլերոզ, բրոնխոէկտատիկ հիվանդություն, 
դիֆֆուզ քրոնիկ բրոնխիտ: 

4.2.14 Միզասեռական վարակներ, առավելապես սեռական 
ճանապարհով փոխանցվող վարակներ (խլամիդիա, 
ցիտոմեգալովիրուս, հերպես վիրուս, ուրեոպլազմա, պապիլոմա 
վիրուս, գոնորեա, սիֆիլիս), բակտերիալ վագինոզ 
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(գարդներելյոզ), սեռական օրգանների սնկային 
հիվանդություններ: 

4.2.15 Պոլիպների, գորտնուկների և այլնի հեռացում կոսմետիկ 
նպատակներով: 

4.2.16 Ցանկացած բժշկական ծառայություն, հիվանդություններ, 
վիճակներ, որոնք ընդգրկված չեն Ծրագրում:  

4.2.17 Մինչ ապահովագրության գործողության ուժի մեջ մտնելը 
առաջացած դեպքերը,  վիճակները, հիվանդությունները, որոնց 
գծով կատարված բժշկական միջամտությունները դեռ չեն 
ավարտվել կամ ունեն տրամաբանական շարունակություն: 

4.2.18 Մեքենավարման, զինակրության իրավունքի, 
սպորտաառողջարանային միջոցառումների մասնակցելու, 
ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար 
հետազոտությունների անցկացում և տեղեկանքների 
տրամադրում, արտերկիր մեկնելու համար անհրաժեշտ 
պատվաստումների իրականացում: 

4.3. Ապահովագրողն ազատվում է հատուցում վճարելու պարտականությունից, 
եթե պահովագրական պատահարն արդյունք է հետևյալ դեպքերի` 
• Միջուկային պայթյուն, ճառագայթում, ռադիոակտիվ կամ քիմիական 

վարակ 
• Ռազմական գործողություններ 
• Քաղաքացիական պատերազմ, ամեն տեսակի հասարակական 

հուզումներ կամ գործադուլներ 
• Օրենքով նախատեսված այլ դեպքեր: 
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III. ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 
«ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ» ԾՐԱԳԻՐ 

 
1. ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Սույն ծածկույթը ներառում է միայն այն հետազոտությունները և 
վիրահատություները, որոնք ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում: 
Ծրագրում չներառված այլ հետազոտությունները և վիրահատությունները 
ենթակա չեն հատուցման: Յուրաքանչյուր ծառայություն ստանալուց հետո 
ապահովագրական գումարը նվազում է ծառայության արժեքի չափով: 
 
2. ՆԵՐՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
 Ընդհանուր պրակտիկայի մասնագետի, այդ թվում՝ նեղ մասնագետների 
խորհրդատվություններ, լաբորատոր և գործիքային հետազոտություններ, 
բացառությամբ հատուկ և դժվարամատչելի հետազոտությունների, որոնց 
իրականացման արդյունքում ի հայտ կգա վիրահատական միջամտության 
անհրաժեշտություն: Այս ծառայությունների մեջ չեն մտնում 
Բուժհաստատության կողմից հնարավոր պահանջվող նախավիրահատական 
հետազոտությունների արժեքը, որը ենթակա է վճարման Ապահովադրի և կամ 
Ապահովագրված անձի կողմից: 
 
3. ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

3.1. Վիրահատություններ երակների վրա 

3.1.1. Ստորին վերջույթի կոմբինացված վենէկտոմիա 

3.1.2. Ստորին վերջույթների կոմբինացված վենէկտոմիա 

3.1.3. Ստորին վերջույթի էնդովենոզ լազերային օբլիտերացիա 

3.1.4. Ստորին վերջույթների լազերային օբլիտերացիա 

3.2. Վիրաբուժական գինեկոլոգիա 

3.2.1. Էնդոմետրիումի աբլացիա 

3.2.2. Ներարգանդային կպումների բուժում 
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3.2.3. Միոմէկտոմիա /հիստեռորեզեկտոսկոպիա/ 

3.2.4. Արգանդափողերի կատետերիզացիա  

3.2.5. Դիագնոստիկ լապարոսկոպիա /անհրաժեշտության դեպքում 
փողերի անցանելիության ստուգումով/    

3.2.6. Արգանդի հեշտոցային էքստիրպացիա  

3.2.7. Արգանդի վզիկի կոնիզացիա  

3.2.8. Վիրահատական միջամտություն բարտոլինյան գեղձի աբսցեսի 
դեպքում 

3.2.9. Արգանդի ֆիքսում ըստ Կոխերի 

3.2.10. Հեշտոցի հետին պատի պլաստիկա, շեքի վերականգնում 

3.2.11. Հեշտոցի առաջնային պատի պլաստիկա  

3.2.12. Միջին կոլպոռռաֆիա /հեշտոցի  փակումով/ 

3.2.12. Հեշտոցի առաջնային և հետին պատի պլաստիկա  

3.2.14. Արգանդի պարանոցի ամպուտացիա 

3.3.Պրոկտոլոգիական վիրահատություններ 

3.3.1. Թութքահատում  

3.3.2. Անալ ճաքի հեռացում  

3.3.3. Խուղակի բացազատում 

3.3.4. Պերիանալ կոնդիլոմաների հեռացում 

3.3.5. Պարապրոկտիտի բացազատում (տեղային,ընդհանուր) 

3.3.6. Պոչուկի էպիթելային խուղակի հեռացում (ռադիկալ) 
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3.3.7. Անալ ստրիկտուրայի վերացում 

3.3.8. Շեքի շրջանի միջին տարածվածության թարախային 
ախտահարված հյուսվածքների հեռացում 

3.3.9. Ուղիղ աղիքի կոմբինացված վիրահատություններ 

3.3.10. Ռեկտովագինալ խուղակի վերացում 

3.3.11. Ռեկտոցելեի վերացում  

3.3.12. Շեքի շրջանի տարածված թարախային ախտահարված 
հյուսվածքների հեռացում 

3.3.13. Էնդոսկոպիկ պոլիպէկտոմիա (ընդհանուր անզգայացումով) 

3.3.13. Թարախանեկրոտիկ պարապրոկտիտի բացազատում 

3.3.15. Անաէրոբ պարապրոկտիտի բացազատում 

3.3.16. Բարորակ նորագոյացությունների տրանսանալ հեռացում 

3.3.17. Անալ սֆինկտերի և շեքի շրջանի պլաստիկ-վերականգնողական 
վիրահատություններ 

3.4. ՈՒրոլոգիական վիրահատություններ 

3.4.1. Մեատոտոմիա, մեատոպլաստիկա 

3.4.2. Ուրետերոցիստոսկոպիա տեղային անզգայացմամբ 

3.4.3. Միզասեռական օրգանների բարորակ գոյացությունների հատում 
տեղային ցավազրկմամբ 

3.4.4. Կարճ սանձիկ 

3.4.5. Սպիական ֆիմոզ 

3.4.6. Միզուկի արտաքին բացվածքի կիստաների հեռացում 

3.4.7. Թլիպի պլաստիկա ֆիմոզի կապակցությամբ 
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3.4.8. Ամորձու թաղանթների ջրգողություն 

3.4.9. Սերմնալարի կիստայի հեռացում 

3.4.10. Օրխէկտոմիա, էպիդիդիմէկտոմիա 

3.4.11. Օրխէկտոմիա երկկողմանի 

3.4.12. Ներքին աճուկային օղից վար կրիպտորխիզմի վիրահատություն 

3.4.13. Սերմնալառի երակների լայնացում՝ բարձր հատում 

3.4.14. Տրոակարային ցիստոստոմիա 

3.4.14. Էպիցիստոստոմիա 

3.4.16. Միզածորանի ստենտավորում /կատետերիզացիա/ 

3.4.17. Շագանակագեղձի ասեղային բիոպսիա տեղային անզգայացմամբ 

3.4.18. Ամորձու ասեղային բիոպսիա տեղային անզգայացմամբ 

3.4.19. Պերկուտան նեֆրոստոմիա 

3.4.20. 
Ամորձու սուր հիվանդություններ՝ չիջած ամորձու սեղմում, ամորձու 
ոլորում, ամորձու պատռվածք, կախոցի ոլորում, սուր 
օրխոէպիդիդիմիտ և այլն 

3.4.21. Միզապարկի ներմիզուկային բիոպսիա 

3.4.22. Միզապարկի վզիկի էնդոսկոպիկ հատում, օպտիկական 
միզուկահատում 

3.4.23. Ռադիկալ օրխոֆունիկուկլէկտոմիա 

3.4.24. Առնանադամի ամպուտացիա 

3.4.24. Սերմնալարի երակների լայնացում՝ աճուկային միկրոսկոպիկ 
եղանակով 

3.4.26. Անտեգրալ սկլերոթերապիա վարիկոցելեի կապակցությամբ 

3.4.27. Շագանակագեղձի գերաճի մասնակի հատում 
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3.4.28. Առնանդամի բիոպսիա 

3.4.29. Միզուկի պոլիպ (տեղային անզագացումով) 

3.5. ՔԿԱ վիրաբուժություն 

3.5.1. Տոնզիլէկտոմիա 

3.5.2. Ադենոտոմիա 

3.5.3. Քթի միջնապատի ուղղում 

3.5.4. Խրոնիկ ռինիտներ 

3.5.5. Միակողմանի  հայմորոտոմիա 

3.5.6. Երկկողմանի  հայմորոտոմիա 

3.5.7. Պոլիպոտոմիա 

3.5.8. Պանսինուսոտոմիա 

3.5.9. Ադենոտոնզիլէկտոմիա 

3.5.9. Սեպտոպլաստիկա 

3.6. Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա 

3.6.1. Բազկի սովորութային հոդախախտ, իմպիչմենտ սինդրոմ 

3.6.2. Բազկի սովորութային հոդախախտ /պլաստիկա/ 

3.6.3. Ծնկոսկրի սովորութային հոդախախտ 

3.6.4. Անրակի սովորութային հոդախախտ 

3.6.5. Ճաճանչոսկրի գլխիկի կապանի վերականգնում 

3.6.6. Ճաճանչոսկրի գլխիկի ռեզեկցիա 
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3.6.7. Մեկ սեգմենտ կորեկցիոն օստեոտոմիաներ 

3.6.8. Երկու սեգմենտ կորեկցիոն օստեոտոմիաներ 

3.6.9. 
Առաջին դաս /շյուղերի, պտուտակի, լարերի, արտաքին 
ֆիկսացիայի                                                                                   
ապարատների  հեռացում/ 

3.6.10. Երկրորդ դաս /մետաղական թիթեղների, շտիֆտերի հեռացում/ 

3.6.11. Երրորդ դաս /դժվար հեռացվող մետաղական կոնստրուկցիաներ/ 

3.6.12. Մանր ոսկրերի օստեոսինթեզ 

3.6.13. Նախաբազկի ոսկրերի օստեոսինթեզ (մեկ ոսկր) 

3.6.14. Ճաճանչոսկրերի օստեոսինթեզ 

3.6.15. Ծղրիկոսկրի օստեոսինթեզ 

3.6.16. Խոշոր ոսկրերի օստեոսինթեզ 

3.6.16. Խոշոր ոսկրերի օստեոսինթեզ փակ եղանակով 

3.6.18. Խոշոր ոսկրերի ներհոդային կոտրվածքների օստեոսինթեզ 

3.6.19. Հնացած և ոչ թարմ հոդախախտերի փակ ներուղղում 

3.6.20. Բազկի հնացած և  ոչ թարմ հոդախախտերի բաց ներուղղում 

3.6.21. Ազդրերի հնացած և ոչ թարմ հոդախախտերի բաց ներուղղում 

3.6.22. Ծնկան հոդի մեկ կոլլատերալ կապանի վերականգնում 

3.6.23. Ծնկան հոդի կապանների երկու կոլատերալ վերականգնում 

3.6.24. Ծնկան հոդի չորս կոլատերալ կապանների վերականգնում 

3.6.25. Արմնկային հոդի կողմնային կապանների վերականգնում 
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3.6.26. Սրունք-թաթային հոդի դելտաձև կապանի վերականգնում 

3.6.26. Հեմարթրոզի բուժում 

3.6.28. Թարախային գոնիտի բուժում 

3.6.29. Մանր ոսկրերի (դաստակ, ոտնաթաթ)  և ջլերի վնասվածքների 
վիրահատական բուժում 

3.6.30. Արթոսկոպիկ մենիսկէկտոմիա 

3.7. Հոդերի էնդոպրոթեզավորման վիրահատություններ /առանց 
էնդոպրոթեզի, ոսկրային ցեմենտի, պտուտակների արժեքի/ 

3.7.1. Կոնքազդրայաին հոդի 

3.7.1.1. Կոնքազդրային հոդի միաբևեռային միակոմպոնենտ 
վիրահատություն 

3.7.1.2. Կոնքազդրային հոդի երկբևեռային միակոմպոնենտ 
վիրահատություն 

3.7.1.3. Միաբևեռային  երկկոմպոնենտ 

3.7.1.4. Տոտալ 

3.7.1.5. Տոտալ մոդուլային բազմակոմպոնենտ էնդոպրոթեզներով, առանց 
վերականգնման 

3.7.1.6. Տոտալ մոդուլային բազմակոմպոնենտ էնդոպրոթեզներով, 
վերականգնումով  

3.7.1.7. Տոտալ մոդուլային բազմակոմպոնենտ էնդոպրոթեզներով, 
դիսպլազիայի դեպքում 

3.7.2. Ծնկան հոդի 

3.7.2.1. Ունիկոնդիլյար 

3.7.2.2. Տոտալ  

3.7.2.3. Տոտալ, վերակառուցմամբ 
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3.7.2.4. Տոտալ բազմակոմպոնոնտ ժամանակակից էնդոպրոթեզներով 

3.7.3. Էնդոպրոթեզների այլ մանիպուլյացիաներ 

3.7.3.1. Էնդոպրոթեզի կոմպոնենտի փոփոխման ռեվիզիա 

3.7.3.2. Կրկնացեմենտավորում 

3.7.3.3. Ինֆեկցված էնդոպրոթեզի հեռացում, ռադիկալ նեկռէկտոմիայով 

3.7.3.4. Ռեվիզիա էնդոպրոթեզային կոմպոնենտների ոչ կայունւթյան 
դեպքում 

3.7.3.5. Ռեվիզիա և կրկնակի էնդոպրոթեզավորում 

3.7.3.6. Հատուկ բարդ դեպքերում ռեվիզիա և կրկնակի 
էնդոպրոթեզավորում 

3.7.4. Փոքր ինվազիվ վիրահատություններ 

3.7.4.1. Մանր ոսկրերի վրա 

3.7.4.2. Խողովակավոր ոսկրերի վրա 

3.7.4.3. Դժվար հասանելի շրջաններում 

3.7.5. Վիրահատություններ բարդությունների դեպքում 

3.7.5.1. Ոչ սերտաճած կոտրվածքներ 

3.7.5.2. Հիպերտրոֆիկ կեղծ հոդեր 

3.7.5.3. Ատրոֆիկ կեղծ հոդեր 

3.8. Ընդհանուր վիրաբուժություն 

3.8.1. Դիագնոստիկ լապարոտոմիա  

3.8.2. Դիագնոստիկ լապարոսկոպիա 

3.8.3. Որովայնի խոռոչի թարախակույտի դրենավորում 
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3.8.4. Որովայնի խոռոչի սանացիա դրենավորում  

3.8.5. Գաստրոստոմիա 

3.8.6. Թափածակված խոցի կարում 

3.8.7. Լաբարոսկոպիկ եղանակով թափածակված խոցի կարում 

3.8.8. Շրջանցող կերակրափող - բարակաղիքային անաստոմոզ 

3.8.9. Շրջանցող  ստամոքս - բարակաղիքային  անաստոմոզ 

3.8.10 Վագոտոմիա, պիլորոպլաստիկա  

3.8.11. Ստամոքսի մասնահատում 

3.8.12. Գաստրէկտոմիա /սուբտոտալ, տոտալ/ 

3.8.13 Վիրահատություններ աղիքային անանցանելիության 
կապակցությամբ /բաց/ 

3.8.14 Կպումների անջատում լաբարոսկոպիկ եղանակով 

3.8.15 Կոնսերվատիվ բուժում վիրաբուժական բաժանմունքում (1 օր) 

3.8.16 Կոնսերվատիվ բուժում վիրաբուժական բաժանմունքում (1-5 օր)  

3.9.      Վիրահատություններ լյարդի և լեղուղիների վրա  

3.9.1. Խոլեցիստէկտոմիա /բաց/ 

3.9.2. Լաբարոսկոպիկ խոլեցիստէկտոմիա 

3.9.3. Խոլեցիստէկտոմիա /բարդացած/ 

3.9.4. Խոլեցիստէկտոմիա խոլեդոխի դրենավորումով 

3.9.5. Լեղուղիների ներքին դրենավորում 

3.9.6. Լյարդի թարախակույտի դրենավորում 
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3.9.7. Լյարդի էխինոկոկկի հեռացում 

3.9.8. Լյարդի էխինոկոկկի լապարասկոպիկ հեռացում 

3.9.9. Լյարդի պատռված էխինոկոկկի հեռացում 

3.9.10
. Լյարդի ոչ պարազիտար կիստաների հեռացում 

3.9.11. Լյարդի եզրային մասնահատում 

3.9.12. Լյարդի այլ պարազիտար կիստաների հեռացում (ալվեոկոկ), 
Լյարդի ատիպիկ մասնահատում 

3.9.13. Լյարդի ձախ բլթի մասնահատում 

3.9.14. Լյարդի աջ բլթի մասնահատում 

3.9.15. Սպլենէկտոմիա 

3.10. Հետորովայնամիզային տարածության օրգանների վրա կատարվող 
վիրահատություններ  

3.10.1. Ենթաստամոքսային գեղձի կիստայի դրենավորում 

3.10.2. Ենթաստամոքսային գեղձի դիստալ մասնահատում 

3.10.3. Հետվորովայնամզային ուռուցքի բիոպսիա 

3.10.4. Հետվորովայնամզային ուռուցքի հեռացում 

3.10.5. Մեծ ճարպանի հեռացում 

3.11. Ճողվածքահատումներ  

3.11.1. Աճուկային կամ ազդրային ճողվածքահատում առանց ցանցի 

3.11.2. Աճուկային կամ ազդրային ճողվածքի վիրահատություն /ցանցով/ 

3.11.3. Օղակված աճուկային կամ ազդրային ճողվածքի վիրահատություն 
առանց օրգանի մասնահատաման 
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3.11.4. 
Աճուկային կամ ազդրային ճողվածքի վիրահատություն օրգանի 
մասնատումով 

3.11.5. Ճողվածքահատում աճուկային կամ ազդրային ցանցով /մեծ կամ 
ռեցիդիվող/ 

3.11.6. Ճողվածքահատում փոքր վենտրալ կամ պորտային առանց ցանցի  

3.11.7. Ճողվածքահատում փոքր վենտրալ, հետվիրահատական կամ 
պորտային /ցանցով/ 

3.11.8. Ճողվածքահատում մեծ վենտրալ, հետվիրահատական կամ 
պորտային /ցանցով/ 

3.11.9. Ճողվածքահատում վենտրալ կամ պորտային ցանցով / գիգանտ 
կամ կրկնվող 

3.11.10. Հաստ աղու մասնահատում բերանակցման ձևավորմամբ /առանց 
կարող ապարատի արժեքի/ 

3.11.11. Հաստ աղու մասնահատում ստոմայով 

3.11.12. Երկփող ստոմայի ձևավորում 

3.11.13. Հաստ աղու վերականգնողական միջամտություն 

3.11.14. Ապենդէկտոմիա /չբարդացած/ 

3.11.15. Ապենդէկտոմիա /բարդացած/ 

3.11.16. Լաբարոսկոպիկ ամենդէկտոմիա 

3.11.17. Բարակ աղու մասնահատում բերանակցումով 

3.11.18. Բարակ աղու մասնահատում իլեոստոմայի ձևավավորումով  

3.11.19. Աջ հեմիկոլէկտոմիա (առանց կարող ապարատի արժեքի) 

3.11.20. Ձախ հեմիկոլէկտոմիա (առանց կարող ապարատի արժեքի) 

3.11.21. Լայնաձիգ-խթաղիքի մասնահատում (առանց կարող ապարատի 
արժեքի) 

3.11.22. S-աձև աղու մասնահատում  (առանց կարող ապարատի արժեքի) 
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3.11.23. 
Հաստ աղու առաջնային մասնահատում  (առանց կարող 
ապարատի արժեքի) 

3.11.24. 
Հաստ աղու օբստրուկտիվ մասնահատում (Գերտմանի 
վիրահատություն) (առանց կարող ապարատի արժեքի) 

3.11.25. Հաստ աղու Կոմբինացված վիրահատություն (առանց կարող 
ապարատի արժեքի) 

3.11.26. Ուղիղ աղու որովայն-անալ մասնահատում (առանց կարող 
ապարատի արժեքի) 

3.11.27. Ուղիղ աղու որովայն-շեքային էքստիրպացիա (առանց կարող 
ապարատի արժեքի) 

3.12. Վահանձև գեղձ  

3.12.1. Խպիպի կապակցությամբ վիրահատություն 
 

3.13. Վիրահատություն կրծքագեղձի վրա  

3.13.1. Բարորակ գոյացությունների հեռացում (ընդհանուր 
անգայացումով) 

3.13.2. Թարախակույտերի բացում, դրենավորում/տեղային, ընդհանուր 
անզգայացմամբ/ 

3.13.3. Թարախային օջախի առաջնային վիրաբուժական մշակում (փոքր) 

3.13.4. Թարախային օջախի առաջնային վիրաբուժական մշակում (մեծ) 

3.13.5. Թարախային օջախի ռադիկալ նեկռէկտոմիա (փոքր) 

3.13.6. Թարախային օջախի ռադիկալ նեկռէկտոմիա (մեծ) 

3.13.7. Մաշկի ուռուցքների հեռացում /ընդհանուր անզգայացմամբ/ 

3.13.8. Մաշկի ուռուցքների հեռացում, պլաստիկա ազատ մաշկալաթով 
/ընդհանուր անզգայացմամբ/ 

3.13.9. Պարանոցի, իրանի, վերջույթների շրջանի լիպոմաների հեռացում 
/ընդհանուր անզգայացմամբ/ 
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3.13.10. 
Պարանոցի, իրանի, վերջույթների փափուկ հյուսվածքի 
ուռուցքների /բացի լիպոմաներից/  հեռացում /ընդհանուր 
անզգայացմամբ/ 

3.13.11. Կրծքագեղձի սեկտորալ մասնահատում /ընդհանուր 
անզգայացմամբ/ 

3.13.12. Կրծքագեղձի երկկողմանի սեկտորալ մասնահատումներ 
/ընդհանուր անզգայացմամբ/ 

3.14. Ակնաբանական Վիրահատություն (SO) 

3.14.1. Կատարակտայի էքստրակապսուլյար էքստրակցիա I կատեգորիա, 
ներառյալ ներակնային ոսպնյակի արժեքը                                                                                  

3.14.2. Կատարակտայի էքստրակապսուլյար էքստրակցիա II 
կատեգորիա, ներառյալ ներակնային ոսպնյակի արժեքը                                                                         

3.14.3. Կատարակտայի էքստրակապսուլյար էքստրակցիա III 
կատեգորիա, ներառյալ ներակնային ոսպնյակի արժեքը                                                                      

3.14.4. Կատարակտայի էքստրակապսուլյար էքստրակցիա I կատեգորիա, 
ներառյալ ներակնային ոսպնյակի արժեքիը (համավճար) 

3.14.5. 
Կատարակտայի էքստրակապսուլյար էքստրակցիա II 
կատեգորիա, ներառյալ ներակնային ոսպնյակի արժեքը 
(համավճար) 

3.14.6. 
Կատարակտայի էքստրակապսուլյար էքստրակցիա III 
կատեգորիա, ներառյալ ներակնային ոսպնյակի արժեքը 
(համավճար) 

3.14.7. Կատարակտային ֆակոէմուլսիֆիկացիա+ Հ/Խ IOL (III) 

3.14.8. Կատարակտային ֆակոէմուլսիֆիկացիա+ Հ/Խ IOL (II) 

3.14.9. Կատարակտային ֆակոէմուլսիֆիկացիա+ Հ/Խ IOL (I) 

 
Վերը նշված ցանկից այլ վիրահատություններ և բժշկական գործողություններ 
ենթակա չեն հատուցման: 
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4. «ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ» ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
4.1. Հատուցման ենթակա չեն այն ծախսերը, որոնց գծով չեն ներկայացվել 

կամ թերի են հատուցում ստանալու համար անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը, ինչպես նաև այն ծախսերը, որոնք չունեն 
համապատասխան բշժկական ցուցում: 

4.2. Ապահովագրողը չի վճարում այն բժշկական ծառայությունների համար, 
որոնք կապված են հետևյալ հիվանդությունների և վիճակների կամ 
դրանց բարդությունների հետ՝ 

4.2.1. Ամբուլատոր բուժսպասարկում, 
4.2.2. Ոչ վիրահատական հիվանդանոցային բուժօգնություն, 
4.2.3. Մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքը, իրենց տեղադրման և 

հեռացման ծախսերը, 
4.2.4. Վերակենդանացման գործընթաց պահանջող բոլոր հիվանդությունները 

և վիճակները, 
4.2.5. Բնածին անոմալիաներ, զարգացման արատներ, անատոմիական 

առանձնահատկություններ, դեֆորմացիաներ, ժառանգական և գենետիկ 
հիվանդություններ, 

4.2.6. Վնասվածքներ, որոնք հասցվել են ալկոհոլի, թմրանյութի կամ տոքսիկ 
նյութերի օգտագործման հետևանքով և պատճառով, ալկոհոլային և 
թմրադեղային թունավորումներ, 

4.2.7. Ապահովագրված անձի կողմից ինքնիրեն կանխամտածված մարմնական 
վնասվածքներ պատճառելու, ինքնասպանության փորձի հետևանքով 
առաջացած ծախսեր, հակաօրինական գործողությունների ժամանակ 
ստացված վնասվածքներ, 

4.2.8. Հոգեկան հիվանդություններ, պսիխոպաթիա, պսիխոզ, սահմանային 
վիճակներ, թմրամոլություն, ալկոհոլիզմ, տոքսիկոմանիա: Նևրոզների 
վերաբերյալ խորհրդատվության, հետազոտման (ներառյալ դիֆերենցիալ 
դիագնոստիկա) և բուժման ծախսեր (ասթենո-նևրոտիկ համախտանիշ, 
վեգետո-անոթային դիստոնիա և այլն), Հոգեթերապևտի 
ծառայություններ, հիպնոս,  խոսակցական արատի շտկում, 

4.2.9. ՄԻԱՎ, ՁԻԱՀ, բոլոր տեսակի վիրուսային հեպատիտներ և դրանց 
բացահայտմանն ուղղված հատազոտությունները, 

4.2.10. Հակաբեղմնավորում, արհեստականբեղմնավորում 
4.2.11. Լյարդի ցիռոզ, քրոնիկ երիկամային անբավարարություն, 
4.2.12. Պետական պատվերի ծրագրում ընդգրկված հիվանդություններ, 

իրավիճակներ (հեմոդիալիզ և դրան նախապատրասոտում, 
տուբերկուլյոզ և այլն), 
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4.2.13. Սրտի և պսակաձև անոթների բաց և ինվազիվ եղանակով 
վիրահատությունները և/կամ միջամտությունները: Պսակաձև անոթների 
ինվազիվ հետազոտությունները: 

4.2.14. Նյարդային համակարգի դեմիելինիզացնող հիվանդություններ: 
4.2.15. Օստեոպորոզ, ճարպակալում, մետաբոլիկ համախտանիշ, հոդատապ 

/պոդագրա: 
4.2.16. Ստոմատոլոգիա և դիմածնոտային վիրաբուժություն: 
 
4.3. Ապահովագրողը չի վճարում հետևյալ ծառայությունների համար՝ 
4.3.1 Պլաստիկ և վերականգնողական վիրաբուժական և/կամ կոնսերվատիվ 

բուժում, պրոթեզավորում և էնդոպրոտեզավորում, ներառյալ պրոթեզներ 
և/կամ էնդոպրոթեզներ, բացառությամբ պայմանագրի գործողության 
ընթացքում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարների հետևանքով 
առաջացած դեպքերի: 

4.3.2 Օնկոլոգիական հիվանդությունների բուժում և կամ վիրահատություններ: 
4.3.3 Սրտաբանական հիվանդությունների բուժում և կամ վիրահատություններ 
4.3.4 Քթի, այդ թվում միջնապատի կոսմետիկ և կան էսթետիկ նպատակներով 

իրականացվող վիրահատությունները 
4.3.5 Բժշկական սարքավորումներ (լսողական սարքեր, հաշմանդամային 

սայլակներ և այլն):  
4.3.6 Ռեպրոդուկտիվ (վերարտադրողական) ֆունկցիայի և էրեկտիլ 

դիսֆունկցիայի (իմպոտենցիա) հետ կապված հետազոտությունները և 
բուժումը, ներարգանդային սերմնավորումը և էքստրակորպորալ 
բեղմնավորումը, հակաբեղմնավորիչ կոնսերվատիվ միջամտությունները, 
այդ թվում՝ ՆԱՊ-ի տեղադրումը և հեռացումը, սեռական հորմոնալ 
դիսֆումկցիան, հակաբեղմնավորիչ միջոցները, դաշտանային ցիկլի 
խանգառումները: 

4.3.7 Պոլիպների, գորտնուկների և այլնի հեռացում կոսմետիկ 
նպատակներով: 

4.3.8 Կենսաակտիվ սննդային հավելումներ, բժշկական սննդային 
խառնուրդներ, պարաֆարմացեվտիկ և կոսմետիկ միջոցներ: 

4.3.9 ՀՀ ԱՆ-ի նախարարի կողմից հաստատված դեղերի պետական 
գրանցամատյանում չընդգրկված դեղորայք: 

4.3.10 Ցանկացած բժշկական ծառայություն, որն ընդգրկված չէ Ծրագրում:  
4.3.11 Հատուցման ենթակա չեն ֆորս-մաժորի հետևանքով առաջացած 

հիվանդությունների և վիճակների հետ կապված ծախսերը, այդ թվում՝ 
4.3.12 Հատուկ վտանգավոր վարակներ (բնական օսպա, ժանտախտ, սիբիրյան 

խոց, խոլերա, բծավոր տիֆ, վիրուսային հեմոռագիկ տենդեր` Էբոլա, 
Լասսա, Մարբուրգ), ՀՀ եւ ԱՀ իրավասու մարմինների կողմից 
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հայտարարված համաճարակներ, նաեւ այն տարածքներից ներմուծված 
վարակները, որոնց սահմաններում հայտնաբերվել և ճանաչվել 
/հայտարարվել են համաճարակների օջախներ 

4.3.13 Ահաբեկչական ակտեր, միջուկային պայթյուն, ճառագայթում, 
ռադիոակտիվ կամ քիմիական վարակ, պատերազմ ռազմական 
գործողություններ, ռազմական վարժանք, քաղաքացիական պատերազմ, 
ամեն տեսակի հասարակական հուզումներ կամ գործադուլներ, օրենքով 
նախատեսված այլ դեպքեր: 

4.3.14 Մինչ ապահովագրության գործողության ուժի մեջ մտնելը առաջացած 
դեպքերը,  վիճակները, հիվանդությունները, որոնց գծով կատարված 
բժշկական միջամտությունները, դեռ չեն ավարտվել կամ ունեն 
տրամաբանական շարունակություն: 
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