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Ապահովագրական  
ընկերության 
լոգոտիպը 

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

 
ՎԿԱՅԱԳՐԻ N 

 
S         

 

Ապահովագրության դասը՝ Ցամաքային Ավտոտրանսպորտային միջոցների (նաև` բեռնափոխադրող) օգտագործումից բխող 
պատասխանատվության ապահովագրություն  
1 Ապահովագրող    

2 Ապահովադիր  

3 

Ավտոտրանսպորտային միջոցի (Ա/մ) հաշվառման 
համարանիշ, Ա/մ տեսակ, Ա/մ շարժիչի հզորություն, 
Ա/մ օգտագործման նպատակ 

  

  

Ա/մ քանակ   
4 Ապահովագրության ժամկետ  

5 Ապահովագրավճար  
6 Ապահովագրավճարի վճարման կարգ և ժամկետ   
7. Ապահովագրության պայմաններ 
Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության ընդհանուր պայմանները (սույն
պայմանագրում,  նաև` ԱՊՊԱ պայմաններ)՝ ներառյալ ապահովագրական գումարի չափը, պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի 
և տեղեկությունների ստացման ու օգտագործման պայմանները, ապահովագրական պատահարները (ռիսկերը) և սույն պայմանագրի շրջանակներում 
կամ դրանից դուրս ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացվող ծանուցումների կատարման կարգն ու պայմանները, սահմանված են Հայաստանի 
Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի (այսուհետ՝ Բյուրո) իրավասու մարմնի կողմից հաստատված և Բյուրոյի՝ www.appa.am պաշտոնական 
ինտերնետային կայքի «Իրավական ակտեր» բաժնում հրապարակված ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններով, որոնք կիրառվում են անմիջականորեն: 
ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմանների առանձին դրույթներ կարող են փոփոխվել, վերացվել կամ լրացվել բացառապես այն ընդունած մարմնի կամ 
Կենտրոնական բանկի կողմից՝ օրենքով սահմանված կարգով, որի մասին Ապահովադիրը տեղեկանում է Բյուրոյի վերոհիշյալ ինտերնետային կայքից, 
որտեղ փոփոխությունները և (կամ) լրացումները հրապարակվում են գործողության մեջ մտնելու պահից առնվազն տասն օրացուցային օր առաջ։ 
8. Պատահարի մասին Ապահովագրողին ծանուցման ժամկետ և կարգ
Ապահովադիրը (Ավտոտրանսպորտային միջոցն օրինական հիմքով տիրապետող այլ անձը) պարտավոր է ապահովագրական պատահարը տեղի 
ունենալուց հետո 40 րոպեի ընթացքում այդ մասին հայտնել Ապահովագրողին` զանգահարելով _________________հեռախոսահամարով (որևէ մեկով): 

9 

9.1 ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻ ԱՆՈՒՆԻՑ 9.2 ԱՊԱՀՈՎԱԴՐԻ ԱՆՈՒՆԻՑ
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 Ստացել, ծանոթացել և համաձայն եմ ԱՊՊԱ ընդհանուր 

պայմաններին՝ ներառյալ սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում և 
դրանից հետո ծանուցումների կարգի կիրառմանը։ 

 

_________________________________ 
ստորագրություն 

 

_________________________________ 
ստորագրություն 

10 Պայմանագրի  կնքման և Ապահովադրին տրման 
ամսաթիվ`       

11 
Սույն պայմանագրից բխող պահանջները կարող են ներկայացվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին` «Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով: Ապահովագրողը Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները 
վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ համաձայնագիր _________________ ։ 

12 Նշումներ   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N S         
 

ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾ

 
1 

Ա/մ հաշվառման համարանիշ  

Ա/մ տեսակ  

Ա/մ շարժիչի հզորություն  

Ա/մ օգտագործման նպատակ  

Ա/մ ապահովագրավճար  

 
2 

Ա/մ հաշվառման համարանիշ  

Ա/մ տեսակ  

Ա/մ շարժիչի հզորություն  

Ա/մ օգտագործման նպատակ  

Ա/մ ապահովագրավճար 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԴՐԻ ԱՆՈՒՆԻՑ

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 
_____________________ 

ստորագրություն 

 
_____________________ 

ստորագրություն 
Նշումներ 


