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ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები 

 

მზღვეველისსრულიდასახელება სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“ 

დაზღვევისხელშეკრულებისსახე (სახელწოდება) 
ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება # EG/AG 19/101და მასზე თანდართული 

ტვირთის დაზღვევის პირობები(A) 

სადაზღვევო პერიოდი/ხელშეკრულების მოქმედების 

ვადა 

დაზღვევის ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება 1 (ერთი ) წლით, 2019წლის 26 

აპრილიდან დან 2020 წლის 26აპრილის ჩათვლით, ხოლო დაზღვევის მოქმედების 

ვადამითითებულია სადაზღვევო პოლისში. დაზღვევა ძალაშია 

პოლისშიმითითებულითარიღისპირველიდღის 24 

საათიდანდამოქმედებსპოლისითგათვალისწინებულივადისბოლოდღის 24 საათამდე. 

სადაზღვევოთანხა განისაზღვრება შესაბამისი სადაზღვევო პოლისით 

დაზღვეული რისკის აღწერილობა და სადაზღვევო დაფარვის პირობები 

- დაზღვევა ფარავს დაზღვეული ობიექტის დანაკარგის ან დაზიანების ყველა რისკს, გარდა დაზღვევის პირობებით განსაზღვრული 

შემთხვევებისა და გამონაკლისებისა; 

- დაზღვევა შესაბამისი პროპორციით ფარავს სატრანსპორტო საშუალებისა და მასზე განლაგებული ყველა ტვირთისადმი საერთო ავარიის დროს 

მიყენებული ზიანისა და ამ ტვირთების გადარჩენის ხარჯებს, დაზუსტებულს და განსაზღვრულს სატრანსპორტო გადაზიდვის 

ხელშეკრულებით და/ან მოქმედი კანონმდებლობითა და პრაქტიკით, რომლებიც გაწეულია ნებისმიერი მიზეზით გამოწვეული ზიანის 

თავიდან ასაცილებლად ან თავიდან აცილებასთან დაკავშირებით, გარდა დაზღვევის პირობების მე-4, მე-5, მე-6 და მე-7 მუხლებით ან იმავე 

პირობებით განსაზღვრული ნებისმიერი სხვა გამონაკლისი შემთხვევებისა;  

- დაზღვევით იფარება აგრეთვე დამზღვევის პასუხისმგებლობის ის ნაწილი, რომელიც გათვალისწინებულია საფრახტო ხელშეკრულების 

“ორმხრივი ბრალეულობით გამოწვეული შეჯახების” პირობით, და ანაზღაურდება იმავე პროპორციით, როგორც ამ პირობებით 

ანაზღაურებადი ზარალი. გემთმფლობელის მიერ აღნიშნული პირობის მიხედვით ნებისმიერი სარჩელის აღძვრის შემთხვევაში დაზღვეულმა 

უნდა შეატყობინოს მზღვეველს ამის შესახებ. მზღვეველი უფლებამოსილი იქნება საკუთარი ხარჯებით დაიცვას დაზღვეული ასეთი 

სარჩელისგან. 

 

პრემიისგარდამომხმარებლისმიერნებისმიერისხვაფინანსურიხარჯის 

გაწევისწინაპირობები, ოდენობადაწესი 

- თუ დამზღვევი არ ეთანხმება მზღვეველის გადაწყვეტილებას ზარალის ანაზღაურების თაობაზე, ის უფლებამოსილია ჩაატაროს შემთხვევის 

დამოუკიდებელი ექსპერტიზა, რომლის ხარჯებსაც იგი თავად დაფარავს. 

- შეცვლილი გარემოებების დადგომის შემთხვევაში (მათ შორის რისკის გაზრდისას) მზღვეველს უფლება აქვს გააუქმოს ხელშეკრულება, 

შეცვალოს პირობები ან მოითხოვოს დამატებითი პრემია; 

- სადაზღვევო პრემიის გადახდის წესის დარღვევის შემთხვევაში, მზღვეველი უფლებამოსილია დამზღვევს დაარიცხოს პირგასამტეხლო 

დავალიანების თანხის 0,1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. ამასთან, პირგასამტეხლოს დარიცხვა განხორციელდება იმ 

შემთხვევაში თუკი, დავალიანების ვადა აღემატება ორ  კალენდარულ კვირას;  

 

დაზღვევის ტერიტორია - სადაზღვევო პოლისით განსაზღვრული ტერიტორია, რომელზეც ვრცელდება სადაზღვევო დაფარვა 

დამატებითი დაფარვები 

 

N/A 

სადაზღვევო პოლისში მითითებული ტერიტორია, რომელზეცვრცელდებადაზღვევის პირობებითგათვალისწინებულიდაზღვევა. 

ფრანშიზისსახე, ოდენობადაგამოყენებისწინაპირობები, ასეთისარსებობისშემთხვევაში 

უპირობო ფრანშიზა 

 

არანაზღაურებადი მინიმუმი, რომლის გამოქვითვა ხორციელდება თითოეული სადაზღვევო 

შემთხვევისათვის. ფრანშიზის ოდენობა შეადგენს სადაზღვევო თანხის 1%-ს. 

 

დაზღვევის გამონაკლისი პირობების სრულყოფილი ჩამონათვალი 
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მზღვეველი არ ანაზღაურებს: 

- დანაკარგს, დაზიანებას ან ხარჯს, რომელიც დაკავშირებულია დაზღვეულის მიერ განზრახ ქმედებასთან ან უხეშ გაუფრთხილებლობასთან; 

- ტვირთის წონის ან მოცულობის კლებას ან ცვეთას, მისთვის დამახასიათებელი თვისებიდან გამომდინარე ; 

- დანაკარგს, დაზიანებას ან ხარჯს, გამოწვეულს ტვირთის არასათანადო შეფუთვით ან მომზადებით (მოცემულიმუხლის შემთხვევისათვის 

ჩაითვლება, რომ “შეფუთვა” მოიცავს ჩაწყობას კონტეინერში ან სატვირთო ვაგონში, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როცა ასეთი ჩაწყობა ხორციელდება 

დაზღვეულის ან მისი მომსახურე პერსონალის მიერ ან ამ დაზღვევის ძალაში შესვლამდე) ; 

- დანაკრგს, დაზიანებას ან ხარჯს, გამოწვეულს დაზღვეული ტვირთის წუნით ან მისი დამახასიათებელი თვისებებით; 

- დანაკარგს, დაზიანებას ან ხარჯს, რომელიც უშუალოდ არის გამოწვეული ტრანსპორტირების შეფერხებით, თუნდაც ეს შეფერხება გამოწვეული 

იყოს დაზღვეული რისკებით (გარდა ხარჯებისა, რომელთა გადახდა გათვალისწინებულია მუხლი 2-ით) 

- დანაკარგს, დაზიანებას ან ხარჯს, გამოწვეულს სატრანსპორტო საშუალების მფლობელის, მმართველის, მეფრახტის ან ოპერატორის გადახდის 

უუნარობით ან ფინანსური ვალებულების შეუსრულებლობით 

- დანაკარგს, დაზიანებას ან ხარჯს, გამოწვეულს ნებისმიერი საომარი იარაღის გამოყენებით, რომელიც მოიცავს ატომური ან ბირთვული დაშლის 

და/ან სინთეზის ან სხვა მსგავს რეაქციას ან რადიოაქტიურ ნივთიერებას ან გამოსხივებას. 

- ნაოსნობისთვის გამოუსადეგარობისა და შეუსაბამობის გამონაკლისის პირობა 

- არც ერთ შემთხვევაში ეს დაზღვევა არ დაფარავს დანაკარგს, დაზიანებას ან ხარჯს, გამოწვეულს 

- გემის ან ხომალდის ნაოსნობისთვის გამოუსადეგარობით, 

- გემის, ხომალდის, გადაზიდვის სხვა საშუალების, კონტეინერის ან სატვირთო ვაგონის შეუსაბამობით დაზღვეული ტვირთის უსაფრთხო 

გადაზიდვასთან 

- იმ შემთხვევაში, როცა დაზღვეული ტვირთის მათში ჩატვირთვის დროისათვის დაზღვეულისათვის ან მისი მომსახურე პერსონალისათვის 

ცნობილია ასეთი გამოუსადეგარობის ან შეუსაბამობის შესახებ. 

- მზღვეველი არ მიიჩნევს ხომალდის ნაოსნობისათვის გამოსადეგობის და შესაბამისობის პირობის დარღვევად არც ერთ შემთხვევას, გარდა იმ 

შემთხვევებისა, როცა დაზღვეულისათვის ან მისი მომსახურე პერსონალისათვის ცნობილი იყო ასეთი გამოუსადეგარობისა და შეუსაბამობის 

შესახებ 

- ომის გამონაკლისის პირობა 

- არც ერთ შემთხვევაში ეს დაზღვევა არ ფარავს დანაკარგს, დაზიანებას ან ხარჯს, გამოწვეულს: 

- ომით, სამოქალაქო ომით, რევოლუციით, აჯანყებით, ამბოხებით ან მათგან წარმოშობილი სამოქალაქო დაპირისპირებით, ან დაპირისპირებული 

მხარეების მიერ განხორციელებული ნებისმიერი ძალადობითი ქმედებით. 

- შეპყრობით, კონფისკაციით, ყადაღით, გადაადგილების აკრძალვით ან დაკავებით (გარდა მეკობრეობისა) და მათგან გამომდინარე შედეგებით ან 

ამ ქმედებების ნებისმიერი მცდელობით. 

- მიტოვებული ნაღმებით, ტორპედოებით, ბომბებით ან სხვა მიტოვებული საომარი იარაღით. 

- გაფიცვების გამონაკლისის პირობა 

- არც ერთ შემთხვევაში ეს დაზღვევა არ ფარავს დანაკარგს, დაზიანებას ან ხარჯს:  

- გამოწვეულს გაფიცულთა ქმედებებით, ლოკაუტირებული მუშებით, ან იმ პიროვნებების ქმედებით, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას შრომით 

არეულობებში, აჯანყებაში ან სამოქალაქო მღელვარებაში. 

- გამოწვეულს გაფიცვებით, ლოკაუტით, შრომითი არეულობით, აჯანყებით ან სამოქალაქო მღელვარებით. 

- გამოწვეულს ნებისმიერი ტერორისტული ან პოლიტიკური მოტივით მოქმედი პიროვნების/ების მიერ.  

 

- არცერთ შემთხვევაში ეს დაზღვევა არ ფარავს: 

ჩვეულებრივგაჟონვას, წონისანმოცულობისჩვეულებრივკლებასანდაკარგვას, 

ანდაზღვეულიტვირთისჩვეულცვეთასანქურდობასანნებისმიერაუხსნელდანაკლისს, გარდაიმშემთხვევებისა, როდესაცდამტკიცდება, 

რომასეთიქურდობაანდანაკლისიმოხდაკონტეინერშიძალადობითანდაძალისზემოქმედებისსაშუალებითშეღწევით, 

ანდაწინამდებარედაზღვევისპერიოდისგანმავლობაშიგადაზიდვისგანხორციელებისას. 

 

მზღვეველის პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების სხვა პირობები 

- მზღვეველი თავისუფლდება სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემის ვალდებულებისგან, თუკი დამზღვევმა მზღვეველს არ შეატყობინა და არ მიაწოდა 

დეტალური ინფორმაცია/დოკუმენტაცია ტვირთისდატვირთვის, გადატვირთვის, გადაწყობის, გადმოტვირთვისაან/დაგადაზიდვისპროცესის, ასევე, ამ 

პროცესში ტვირთის მდგომარეობის შესახებ. 

- მზღვეველი თავისუფლდება სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემის ვალდებულებისგან, თუკი დამზღვევმა დაუყოვნებლივ არ შეატყობინა მზღვეველს 

დაზღვევის განაცხადში, სადაზღვევო პოლისსა და მის თანხმლებ დოკუმენტაციაში არსებითი ცვლილებების შესახებ; 

- მზღვეველი უფლებამოსილია არ გასცესსადაზღვევოანაზღაურება,თუკიდამზღვევის (დაზღვეული, მოსარგებლე) მიერ არ 

იქნებაწარმოდგენილიშემთხვევასთანდაკავშირებული, დაზღვევისხელშეკრულება/პირობებითგათვალისწინებულიანმზღვეველისმიერ, 

გონივრულფარგლებშიდამატებითმოთხოვნილი, ყველააუცილებელიდოკუმენტი; 

- მზღვეველი უფლებამოსილია არ გასცეს სადაზღვევო ანაზღაურება, თუკი დამზღვევის მიერ დაზღვევის ხელშეკრულება/პირობებით დადგენილი 

წესით არ იქნა წარდგენილი შესაბამისი განაცხადი სადაზღვევო ანაზღაურების მოთხოვნით, თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად შემთხვევის 

დადგომიდან 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში;  

- დამზღვევის მიერ სადაზღვევო პრემიის სადაზღვევო პოლისში მითითებული წესითა და ოდენობით გადახდის 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღით 

ან მეტი ვადით დაყოვნების ან/და გადაუხდელობის შემთხვევაში, მზღვეველი უფლებამოსილია არ გასცეს სადაზღვევო ანაზღაურება გარდა იმ 

შემთხვევისა თუ მხარეებს შორის არსებობს წერილობითი შეთანხმება თანხის გადახდის გადავადების შესახებ. 



სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯიას“ დაზღვევის სფეროში ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების #EG/AG 19/101-და 
მასზე თანდართული ტვირთის დაზღვევის პირობების მნიშვნელოვანი პირობები 
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- მზღვეველი უფლებამოსილია, სადაზღვევოანაზღაურების, 

სადაზღვევოპრემიისან/დასხვახარჯებისანაზღაურებისგარეშეშეწყვიტოსან/დამოშალოსსადაზღვევოპოლისის/ხელშეკრულებისმოქმედებათუდამზღვევ

მა (დაზღვეული/მოსარგებლე) დაარღვიასადაზღვევოხელშეკრულებითდა შესაბამისი დაზღვევის პირობებით ნაკისრივალდებულებები (მათ შორის 

სადაზღვევო პრემიის გადახდის წესი); 

- მზღვეველი უფლებამოსილია არ გასცეს სადაზღვევო ანაზღაურება ტვირთის იმგვარი დაზიანებისას, როგორიცაა ნაკარწრები, ნაფხაჭნები და სხვა 

მსგავსი დაზიანება, რომელიც არასათანადო დამაგრებით იქნება გამოწვეული. 

- დაზღვეულიტვირთისქურდობაანდანაკლისიარდაიფარებადაზღვევით, თუარდამტკიცდება, რომადგილიჰქონდაქურდობასდაზღვევისპერიოდის 

(გადაზიდვისმთელსმარშრუტზე) განმავლობაშიკონტეინერშიანსატრანსპორტოსაშუალებაშიანტვირთისშენახვისადგილას (საცავი) 

ძალისმიერიშეღწევისგზით;  

- თუმოსარგებლემზიანისანაზღაურებამიიღომესამეპირისგან, დარჩენილისადაზღვევოანაზღაურებამზღვეველის მიერ 

გაიცემაუკვეანაზღაურებულითანხისგამოკლებით; 

- თუდაზღვეულიტვირთისათვისზიანისდადგომისშემდეგგამოვლინდება, რომარსებობსსხვადაზღვევაც, რომელიცასევეფარავსდამდგარზიანს 

(არაქვსმნიშვნელობასრულადთუნაწილობრივ), 

ამშემთხვევაშიმზღვეველიაანაზღაურებსზიანსმხოლოდთავისიიგივერისკშიმონაწილეობისპროპორციულად. 

- სადაზღვევო პოლისით გათვალისწინებული პირველი ან ერთჯერადი სადაზღვევო პრემიის დამზღვევის მიერ, დადგენილი წესით, გადახდამდე 

მზღვეველი თავისუფალია  ხელშეკრულებით და შესაბამისი სადაზღვევო პოლისით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან; 

- მზღვეველი უფლებამოსილია არ გასცეს სადაზღვევო ანაზღაურება  ლონდონის მზღვეველთა ინსტიტუტის ტვირთის დაზღვევის პირობებით (A) 

ყველა რისკისგან დაზღვევა განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში. 

- თუდამზღვევის (დაზღვეულის, მოსარგებლის) ბრალით/მიზეზითმზღვეველისმიერრეგრესისწესისგამოყენებაშეუძლებელიგახდა, 

მზღვეველსუკანუბრუნდებასადაზღვევოანაზღაურებაიმპირისაგან, 

ვინცისმიიღოან/დამზღვეველსუფლებაექნებაუარითქვასსადაზღვევოანაზღაურებისგაცემაზე;  

 

ხელშეკრულების შეწყვეტის/გაუქმების პირობები 

ხელშეკრულების/დაზღვევის მოქმედების შეწყვეტა შესაძლებელია: 

- მხარეთა ორმხრივი შეთანხმებით; 

- დამზღვევის ინიციატივით, წინასწარ, ორი კალენდარული კვირით ადრე, წერილობითი ინფორმირების დაცვით. ასეთ შემთხვევაში, ხელშეკრულება ძალაში 

დარჩება ყველა მის საფუძველზე გაცემული სადაზღვევო პოლისის მიმართ, მათი პერიოდის ამოწურვამდე. ამასთან, გადახდილი, გამოუმუშავებელი სადაზღვევო 

პრემია არ ექვემდებარება  დაბრუნებას.  

- მზღვეველის ინიციატივით, ნებისმიერ დროს, წინასწარ ორი კალენდარული კვირით ადრე ინფორმირების პირობის დაცვით. ასეთ შემთხვევაში,  ხელშეკრულება 

ძალაში დარჩება ყველა მის საფუძველზე გაცემული სადაზღვევო პოლისის მიმართ, მათი პერიოდის ამოწურვამდე. ამასთან,  გადახდილი გამოუმუშავებელი 

სადაზღვევო პრემია დაბრუნებას არ ექვემდებარება. 

- კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში.  

გარდა ზემოაღნიშნულისა: 

- სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში რისკის გაზრდის შემთხვევაში, სადაზღვევო პრემია შეიძლება გაიზარდოს მხარეთა შეთანხმებით, 

ამასთან შეუთანხმებლობისას - მზღვეველი უფლებამოსილია რისკის გაზრდისთანავე შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მის საფუძველზე 

გაცემული სადაზღვევო პოლისი.  

- თუდამზღვევმაან/დადაზღვეულმაგანზრახგამოიწვიასადაზღვევორისკისგაზრდა, 

მზღვეველსშეუძლიაგააუქმოსდაზღვევისპოლისისადაზღვევოპრემიისდაბრუნებისგარეშე, ყოველგვარივადისდაუცველად. 

- მზღვეველი უფლებამოსილია სადაზღვევო ანაზღაურების, სადაზღვევო პრემიის ან/და სხვა ხარჯების ანაზღაურების გარეშე შეწყვიტოს ან/და 

მოშალოს სადაზღვევო პოლისის/ხელშეკრულების მოქმედება თუ დამზღვევმა (დაზღვეული/მოსარგებლე) დაარღვია დაზღვევის 

ხელშეკრულებით/პირობებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

 

 

პრეტენზიის წარდგენის წესი 

- კომპანიის მომსახურების მიმართ პრეტენზიის წარმოშობის შემთხვევაში თქვენ უფლებამოსილი ხართ მიმართოთ სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს 

ჯორჯიას მომხმარებელთა კმაყოფილების მონიტორინგის დეპარტამენტს შემდეგ საკონტაქტო ელ. ფოსტის მისამართზე euroins@euroins.ge; 

- მომხმარებელთა კმაყოფილების მონიტორინგის დეპარტამენტი პრეტენზიას განიხილავს არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში. შემთხვევის 

სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლოა აღნიშნული ვადის გაზრდა, რაზეც წინასწარ მოგეწოდებთ ინფორმაცია. 
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