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Ապահովագրական  
ընկերության 
լոգոտիպը 

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

 

 
 

ID կոդ

ՎԿԱՅԱԳՐԻ N S        
 

 Ապահովագրող`  Ապահովագրական ընկերության անվանումը,  գտնվելու վայրը, ֆաքսը, էլ. 
փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն, ՀՀ ԿԲ-ում գրանցման համարը, լիցենզիայի 

համարը, ՀՎՀՀ-ն, բանկային հաշիվը։ 
 Ապահովագրության 

դաս 
Ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների (նաև` բեռնափոխադրող) 
օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրություն 

1. Ապահովադիր       

2. Ավտոտրանսպորտային միջոցների (Ա/մ) 
քանակ 

Մեկից ավելի Ա/մ-ների դեպքում` սույն 
Վկայագրի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ  դաշտերը` 
համաձայն կից Հավելվածի։ 

3.  
 
Ավտոտրանսպորտայի
ն միջոց  

Ա/մ տեսակը մակնիշը, 
տիպարը 

հաշվառման  
համարանիշը 

      
 կցորդով     
 առանց 

կցորդի 

ղեկը՝
 աջակողմյան 
 ձախակողմյան 

    

հաշվառման վկայագրի (մաքսային
հայտարարագրի) համարը 

շարժիչի 
հզորությունը 

շարժիչի
համարը 

                  
տարեթիվ

ը 
գույնը թափքի համարը նույնացման 

համարը (VIN) 
 վազքը (կմ)  

                    
4. Օգտագործման 

նպատակ  
 անձնական     ծառայողական  տաքսի 
 հանրային տրանսպորտ  առևտրային 

օգտագործման 
 այլ 

5. Շահագործման 
հիմնական վայրը 

  ________________  մարզ   
  Երևան 

 գյուղական 
 քաղաքային 

6. Լիազորված 
տիրապետողներ 

      

7. Ապահովագրության 
ժամկետ 

սկիզբ`  ___/___/ 20___    ժ __.__       ավարտ`      ___/___/20___   ժ __.__    
                       օօ.     աա.           տտ.                                                                          օօ.    աա.           տտ. 

8. Ապահովագրական 
գումար 
(յուրաքանչյուր Ա/մ 
գծով) 

Անձնական վնասների համար՝ 
3 300 000 ՀՀ դրամ՝ ըստ յուրաքանչյուր տուժողի, 
10 000 000 ՀՀ դրամ՝ ըստ յուրաքանչյուր ապահովագրական պատահարի, 
Գույքին պատճառված վնասների համար՝ 
1 800 000 ՀՀ դրամ՝ ըստ յուրաքանչյուր ապահովագրական պատահարի 

9. Չհատուցվող գումար  չի կիրառվում      պայմանական __________   ոչ պայմանական  
__________ 

10. Ապահովագրավճար _____________ (____________________________________________) ՀՀ դրամ 
11. Ապահովագրավճարի վճարման կարգ և ժամկետ 
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 կանխիկ 

 ապահովագրավճարը վճարված է ամբողջությամբ սույն պայմանագրի
կնքման պահին 

______________ ՀՀ դրամի չափով ապահովագրավճարը վճարված է սույն 
պայմանագրի  կնքման պահին, իսկ ապահովագրավճարի մնացած մասը ՝ 
հետևյալ կարգով՝  
____________________________________________________________________________։ 

 
 

անկանխիկ 

Ապահովագրավճարը վճարվում  է հետևյալ կարգով և ժամկետում 
(ժամկետներում)՝ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________։ 

12. Ապահովագրական 
պատահարներ  
(ռիսկեր) 

       Ապահովադրի և (կամ) սույն վկայագրում նշված ավտոտրանսպորտային 
միջոցը (միջոցները) օրինական հիմքերով տիրապետող այլ անձի կողմից սույն 
պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում ՀՀ կամ ԼՂՀ տարածքում տվյալ 
ավտոտրանսպորտային միջոցի (միջոցների) օգտագործման հետևանքով երրորդ 
անձանց անձնական կամ գույքին վնասների պատճառումը, բացառությամբ ԱՊՊԱ 
պայմանների 3-րդ գլխով նախատեսված վնասների։ 

13. Պատահարի մասին 
Ապահովագրողին 
ծանուցման ժամկետ և 
կարգ 

       Ապահովադիրը (ավտոտրանսպորտային միջոցն օրինական հիմքով 
տիրապետող այլ անձը) պարտավոր է ապահովագրական պատահարը տեղի 
ունենալուց հետո անհապաղ (առաջին իսկ հնարավորության դեպքում) այդ մասին 

հայտնել Ապահովագրողին` զանգահարելով  
հեռախոսահամարներով

14. Ապահովագրության 
պայմանները 

       Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող 
պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության պայմանները (սույն 
Պայմանագրում,  նաև` ԱՊՊԱ պայմաններ) սահմանված են «Հայաստանի 
ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ-ի (այսուհետ՝ Բյուրո) ընդհանուր 
կանոններով, որոնք հրապարակված են Բյուրոյի պաշտոնական ինտերնետային 
կայքում (www.paap.am)՝ «Իրավական ակտեր» բաժնում և կիրառվում են 
անմիջականորեն: ԱՊՊԱ պայմաններում փոփոխություններ կամ լրացումներ 
կատարվելու կամ դրանք վերացվելու դեպքում Ապահովադիրն այդ մասին 
նախապես ծանուցվում է նախքան դրանք ուժի մեջ մտնելը Բյուրոյի պաշտոնական 
կայքում հրապարակվելու միջոցով։ 

15. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻ ԱՆՈՒՆԻՑ 
                   
 
             _________________________ 

 

ԱՊԱՀՈՎԱԴՐԻ ԱՆՈՒՆԻՑ 
___________________ 

     Ստացա համաձայնեցված հայտարարագրի նմուշը, ստացել, 
ծանոթացել և համաձայն եմ ԱՊՊԱ պայմաններին։ 
Պարտավորվում եմ ԱՊՊԱ պայմանագրերի հետ առնչվող 
հարաբերություններում հանդես գալ (ներկայանալ) ինձ 
տրամադրած հանրային ծառայությունների համարանիշով։ 
       Համաձայն եմ‚ որ ԱՊՊԱ պայմանագրով 
նախատեսված ծանուցումներն ուղարկվեն սույն վկայագրում 
նշված իմ էլեկտրոնային հասցեին   

 
__________________ 

ստորագրություն 

                    
______________________ 

ստորագրություն 
16. Պայմանագրի  կնքման  և Ապահովադրին տրման ամսաթիվ`    ___/___/20___                                   
17. 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 _________ ։ 

Նշումներ  

Հեռախոսահամարներ 



 

N S         ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

 
 

1. 

Ա/մ տեսակը մակնիշը, տիպարը հաշվառման  համարանիշը
       

 հաշվառման վկայագրի 
(մաքսային 

հայտարարագրի) համարը 

 շարժիչի հզորությունը շարժիչի համարը 

       
թափքի համարը նույնացման համարը (VIN) վազքը (կմ) 

                  

տարեթիվը գույնը 

      

Շահագործման նպատակ  անձնական    
 հանրային տրանսպորտ 

 ծառայողական 
 առևտրային 

օգտագործման           այլ 
Շահագործման հիմնական 
վայրը 

   _________________ մարզ
  Երևան 

 գյուղական 
 քաղաքային 

Ապահովագրավճար 
(տվյալ Ա/մ գծով) 

______________(_______________________________) ՀՀ դրամ 

 Լիազորված 
տիրապետողներ 

 
      

 
 

2. 

Ա/մ տեսակը մակնիշը, տիպարը հաշվառման  համարանիշը
                  

 հաշվառման վկայագրի 
(մաքսային 

հայտարարագրի) համարը 

 շարժիչի հզորությունը շարժիչի համարը 

       
թափքի համարը նույն. համարը (VIN) վազքը (կմ)

       

Շահագործման նպատակ  անձնական    
 հանրային տրանսպորտ 

 ծառայողական 
 առևտրային 

օգտագործման           այլ 
Շահագործման հիմնական 
վայրը 

   _________________ մարզ
  Երևան 

 գյուղական 
 քաղաքային 

Ապահովագրավճար  
(տվյալ Ա/մ գծով) 

______________(_______________________________) ՀՀ դրամ

Լիազորված 
տիրապետողներ 

 
      

 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻ ԱՆՈՒՆԻՑ 

 
 

 
ԱՊԱՀՈՎԱԴՐԻ ԱՆՈՒՆԻՑ 

 
 

 
                
                       _____________________ 
                             ստորագրություն 

                   
                       _____________________ 
                            ստորագրություն 



 

 

 

N S         ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

 
Լիազորված տիրապետողներ 

 
 
 

 
Լիազորված տիրապետողների վերաբերյալ տվյալներ 

1.  

2.   

3.   

 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻ ԱՆՈՒՆԻՑ 

 
 

 
ԱՊԱՀՈՎԱԴՐԻ ԱՆՈՒՆԻՑ 

 
 

 
 

 
_____________________ 

ստորագրություն 

                      
_____________________ 

ստորագրություն 


