
«ՌԳՍ-ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

 

N Ապահովագրության դասեր Սակագին, Չհատուցվող գումար Մեկ պայմանագրի գծով առավելագույն ապահովագրական գումար 

Բանկի ոչ վարկառուների համար Բանկի վարկառուների համար 

1 Դժբախտ պատահարներից 
ապահովագրություն 

0.15%, նվազագույնը 1,000 ՀՀԴ, չհատուցվող գումար չկա 20,000,000 30,000,000 

2 Ցամաքային տրանսպորտի 
ապահովագրություն 
ապահովագրվող ռիսկ` 
ֆիզիկական վնաս ու 
առևանգում 

2,75%, չհատուցվող գումար - 1%, մինիմում 50,000 ՀՀԴ, Չհատուցվող գումար 
գողության դեպքում 10%, հակաառևանգման համակարգի առկայության դեպքում՝ 5%, 
Անսահմանափակ վարորդներով * 

18,000,000 20,000,000 

3 Ոչ առևտրային գույքի 
ապահովագրություն  

0,15%, նվազագույնը 1,000 ՀՀԴ;  չհատուցվող գումար - 0,5%, նվազագույնը 50,000 ՀՀԴ: 
Երկրաշարժի դեպքում - 2%, նվազագույնը 90,000 ՀՀԴ 

80,000,000 120,000,000 

4 ԱՊՊԱ  Բյուրոյի կողմից սահմանված չափով ** համաձայն օրենքի համաձայն օրենքի 

4.1 ԱՊԿԱ  մինչև 185 օր (ներառյալ) ժամկետով կնքվող ԱՊԿԱ Պայմանագրերի համար` 3,000 ՀՀԴ համաձայն տրամադրված 
ծրագրի 

համաձայն տրամադրված 
ծրագրի 186-ից 366 օր (ներառյալ) ժամկետով կնքվող ԱՊԿԱ Պայմանագրերի համար` 5,000 ՀՀ 

դրամ 

5 Աջակցության 
ապահովագրություն 

Ստանդարտ փաթեթ Ներառյալ  COVID-19 ռիսկը 30,000 Եվրո 30,000 Եվրո 

Ժամկետ Չհատու
ցվող 
գումար 

Ապ. 
վճար *** 

Ժամկետ Չհատուցվ
ող գումար 

Ապ. վճար *** 

30օր տարվա 
մեջ 

50 Եվրո 5,000 ՀՀԴ 30օր տարվա 
մեջ 

50 Եվրո 6,500 ՀՀԴ 

60օր տարվա 
մեջ 

50 Եվրո 8,000 ՀՀԴ 60օր տարվա 
մեջ 

50 Եվրո 10,400 ՀՀԴ 

90 օր 
տարվա մեջ 

50 Եվրո 12,500 
ՀՀԴ 

90 օր 
տարվա մեջ 

50 Եվրո 16,250 ՀՀԴ 

90 օր 
տարվա մեջ 

- 14,000 
ՀՀԴ 

90 օր 
տարվա մեջ 

- 18,200 ՀՀԴ 

90 օր 
տարվա 
մեջ**** 

- 11,250 
ՀՀԴ 

90 օր 
տարվա 
մեջ**** 

- 14,630 ՀՀԴ 

Առավելագույ
նը 15 օր մեկ 
ուղևորությա
ն համար 

50 Եվրո 3,500 ՀՀԴ Առավելագույ
նը 15 օր մեկ 
ուղևորությա
ն համար 

50 Եվրո 4,550 ՀՀԴ 

6 Առողջության 
ապահովագրություն 
«Արտերկրում բուժման 
ծախսերի հատուցմամբ» 
ծրագիր 

Ապահովագրողի կողմից սահմանված չափով 500,000 Եվրո 500,000 Եվրո 



7 Կամավոր բժշկական 
ապահովագրություն 

Ծրագիր Ապահովագրական գումար Ապահովագրավճար Համաձայն ծրագրերի Համաձայն ծրագրերի 

Մինիմեդ 200,000 ՀՀԴ 10,000 ՀՀԴ 

Մինիմեդ + 400,000 ՀՀԴ 15,000 ՀՀԴ 

8 Դժբախտ պատահարներից 
ապահովագրություն 
"ԸՆՏԱՆԻՔ" ծրագիր (որոշ 
մարմնական վնասվածքներ, 
1,2,3 խմբի 
հաշմանդամություն, 
"Հաշմանդամ երեխա" 
կարգավիճակ" ձեռք բերում, 
մահ) 

Ծրագիր Ապահովագրական գումար Ապահովագրավճար 

ԴՊ Ընտանիք 500,000 ՀՀԴ 5,000 ՀՀԴ 

1,500,000 ՀՀԴ 12,300 ՀՀԴ 

9 Բնակարան ակտիվ 
(ֆիքսված տարբերակով)           
(Բնակարանի ներքին 
հարդարանքի և/կամ 
ինժեներական 
սարքավորումների 
վնասմանա 
Ապահովագրական ռիսկերը՝ 
հրդեհ, պայթյուն, 
կայծակնահարում,տրանսպ
որտային միջոցների վրաերթ 
և/կամ կենդանու հետ 
բախում, թռչող սարքերի, 
դրանց մասերի կամ բեռի 
վայր ընկնել, 
սեփականության 
նկատմամբ 
հանցագործություն, 
Ապահովադրին 
(Շահառուին) չպատկանող 
հարևան տարածքներից ջրի 
և այլ հեղուկների 
ներթափանցում: Երրորդ 
անձանց (հարևանների) 
կյանքին, առողջությանը 
և/կամ գույքին վնասի 
պատճառումը հրդեհի, 
պայթյունի, ջրի արտահոսքի 
և այլ ռիսկերի ի հայտ գալու 
արդյունքում: 

Ծրագիր Ապահովագրական գումար Ապահովագրավճար Համաձայն ծրագրերի Համաձայն ծրագրերի 

Ներքին հարդարանք 
և ինժեներական 
սարքավորումներ 

Քաղաքացիա
կան 
պատասխան
ատվություն 

Տարբերակ 1 2,000,000 ՀՀԴ 500,000 ՀՀԴ 9,100 ՀՀԴ 

Տարբերակ 2 5,000,000 ՀՀԴ 1,500,000 
ՀՀԴ 

19,500 ՀՀԴ 

10 Ապահովագրական գումար Ապ. վճար (ՀՀԴ) - 10,000,000 



Հիփոթեքային 
պարտավորությունների 
ապահովագրություն¹ 

բնակարանի արժեք մինչև 10% (ներառյալ)  2% նվազագույնը 1,000 ՀՀԴ 

բնակարանի արժեքի 10%-20% (ներառյալ)  3% նվազագույնը 1,000 ՀՀԴ 

«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի 
ծրագիր, բնակարանի արժեքի 0%-20% (ներառյալ)  

2% նվազագույնը 1,000 ՀՀԴ 

11 Առևտրային գույքի 
ապահովագրություն***** 

- - - 

12 Փոխադրվող գույքի 
/բեռների/ 
ապահովագրություն***** 

- - - 

13 Ընդհանուր 
պատասխանատվության 
ապահովագրություն***** 

- - - 

14 Ֆինանսական վնասների 
ապահովագրություն***** 

- - - 

 

* Տաքսիների դեպքում սակագինը սահմանվում է 8-10%, իսկ ապահովագրության պայմանագրերը կնքվում են Ապահովագրական ընկերությունում 

** Գործակալի կողմից տաքսիների ապահովագրություն չի իրականացվում, տվյալ դասով ապահովագրության պայմանագրերը կնքվում են Ապահովագրական ընկերությունում 

*** 65-ից 70 տարեկան անձանց դեպքում ապահովագրավճարը կրկնապատկվում է: 

**** Գործակալի Բիզնես-քարտապանների համար նախատեսված "Բիզնես քարտ" աջակցության ապահովագրության փաթեթ: 

***** Տվյալ դասով ապահովագրության պայմանագրերը կնքվում են Ապահովագրական ընկերությունում, իսկ սակագներն ու միջնորդավճարները սահմանվում է յուրաքանչյուր կնքված պայմանագրի 
համար առանձին: 
 
Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության պայմանագրերը կնքվում են հիփոթեքային վարկ ստացած անձանց (վարկառուների) հետ, որոնց տարիքը վարկային պայմանագրի կնքման 
պահին կազմում է 18-ից 65 տարեկան (ներառյալ): Ապահովագրական գումարը սահմանվում է որպես "Հայբիզնեսբանկ" ՓԲԸ-ի և Վարկառուի միջև կնքված վարկային պայմանագրի շրջանակներում 
"Հայբիզնեսբանկ" ՓԲԸ-ի կողմից սահմանված կանխավճարի և Վարկառուի կողմից կատարված կանխավճարի տարբերություն: Ընդ որում, Վարկառուի կողմից կատարված կանխավճարը չի կարող 
պակաս լինել վարկի մայր գումարի 7.5%-ից, եթե Ապահովագրության պայմանագրով* և/կամ ՀՀ օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ: 
* օրինակ՝ երկրորդային շուկայի դեպքում Վարկառուի կողմից կատարված կանխավճարը չի կարող պակաս լինել վարկի մայր գումարի 10%-ից: 

 


