
Բանկի ոչ 

վարկառուներ

ի համար

Բանկի վարկառուների 

համար

1,
Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն 0,15%, նվազ. 1,000 ՀՀ դրամ, չհատուցվող գումար չկա

20,000,000 ՀՀ 

դրամ
30,000,000 ՀՀ դրամ

2,

Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն 

ապահովագրվող ռիսկ՝ և ֆիզիկական վնաս  ու 

առևանգում

2,75%, չհատուցվող գումար - 1%, մինիմում 50,000 ՀՀ դրամ, 

Չհատուցվող գումար գողության դեպքում 10%, հակաառեւանգման 

համակարգի առկայության դեպքում՝ 5%, Անսահմանափակ 

վարորդներով 

18,000,000 ՀՀ 

դրամ
20,000,000 ՀՀ դրամ

3,

Ոչ առևտրային գույքի ապահովագրություն
0,15%, նվազ. 1,000 ՀՀ դրամ; չհատուցվող գումար - 0,5%, նվազ. 50,000 

ՀՀ դրամ: Երկրաշարժի դեպքում - 2%, նվազ. 90,000 ՀՀ դրամ

80,000,000 ՀՀ 

դրամ
12,000,000 ՀՀ դրամ

Սակագին

Ապահովագրական գումար ՝ բնակարանի արժեքի մինչև 10% (ներառյալ) 

: Ապ. Վճար՝ 2%, նվազ. 1,000 ՀՀ դրամ

Ապահովագրական գումար՝ բնակարանի արժեքի մինչև 10%-20% 

(ներառյալ) : Ապ. Վճար՝ 3%, նվազ. 1,000 ՀՀ դրամ

N Ապահովագրության դասեր Սակագին

1 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն 0,15%, նվազ. 1,000 ՀՀ դրամ, չհատուցվող գումար չկա

2 Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն

2,5%,  չհատուցվող գումար - 1%, նվազ. 40,000 ՀՀ դրամ, Չհատուցվող 

գումար գողության դեպքում 10%, հակաառեւանգման համակարգի 

առկայության դեպքում՝ 5%

3
Հրդեհից և բնական աղետներից, գույքին հասցված այլ 

վնասներից ապահովագրություն

0,15%,  նվազ. 1,000 ՀՀ դրամ: Ոչ պայմանական չհատուցվող գումարը 

0,5%, նվազագույնը՝  50,000 ՀՀ դրամ: Ոչ պայմանական չհատուցվող 

գումարը երկրաշարժի դեպքում - 2%, նվազագույնը՝ 90,000 ՀՀ դրամ:

N Ապահովագրության դասեր Սակագին

1* Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն
0,15%,     

նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ, չհատուցվող գումար չկա

35,000,000 ՀՀ դրամ

100,000,000 ՀՀ դրամ

Այլ պայմաններ

N

"ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ" ԱՓԲԸ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Մեկ պայմանագրի գծով առավելագույն 

ապահովագրական գումար

ՍակագինԱպահովագրության դասեր

10,000,000 ՀՀ դրամ

"ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ" ԱՓԲԸ

4,

Հիփոթեքային պարտավորությունների 

ապահովագրություն/չվճարված կանխավճարի 

ապահովագրություն/*

*Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության սակագները նախատեսված են ''Բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին'' ծրագրի շրջանակներում Գործակալի կողմից Վարկառուի

հետ կնքված հիփոթեքային պայմանագրի ապահովվածության համար: Ընդ որում, Վարկառուի տարիքն ապահովագրության պայմանագրի կնքման պահին պետք է կազմի 18-ից 65 

տարեկան (ներառյալ)

§Ü³ÇñÇ ÇÝßáõñ³Ýë¦ ²êäÀ

12,000,000 ՀՀ դրամ

Մեկ պայմանագրի գծով առավելագույն 

ապահովագրական գումար



2*

Ցամաքային

տրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն (Ֆիզ. 

վնաս, կորուստ, հրդեհ,

գողություն/ առևանգում)

2.5%,  Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար- Ապահովագրական

գումարի 1%, բայց ոչ պակաս 50,000 ՀՀ դրամից, իսկ ավտոմեքենայի 

կամ ավտոմասի, դետալի գողության դեպքում` 5%

3*

Հրդեհից, բնական

աղետներից և գույքին հասցված այլ վնասներից 

ապահովագրություն

(բնակարաններ, առանձնատներ, վարչական

շենքեր, կառույցներ)

0,15%`նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ,   Ոչ պայմանական չհատուցվող 

գումար- Ապահովագրական գումարի 0.5% , բայց ոչ պակաս 50,000 ՀՀ 

դրամից, իսկ երկրաշարժի դեպքում` 2%, բայց ոչ պակաս  90,000 ՀՀ 

դրամից:

N Ապահովագրության դասեր Սակագին

1 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն 0.15 %, նվազագունը 1,000 ՀՀ դրամ, չհատուցվող գումար չկա

2 Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն

2,5%,     չհատուցվող գումար - 1%, նվազ. 50,000 ՀՀ դրամ, Չհատուցվող 

գումար գողության դեպքում 10%, հակաառեւանգման համակարգի 

առկայության դեպքում՝ 5%

3
Հրդեհից և բնական աղետներից, գույքին հասցված այլ 

վնասներից ապահովագրություն

0,15%, նվազագունը 1,000 ՀՀ դրամ: Ոչ պայմանական չհատուցվող 

գումար - ապահովագրական գումարի 0,5%, նվազագույնը 50,000 ՀՀ 

դրամ: Երկրաշարժի դեպքում - 2%, նվազագույնը 90,000 ՀՀ դրամ:

N Ապահովագրության դասեր Սակագին

1 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն   
0.15%     

չհատուցվող գումար չկա 

2 Ցամաքային տրանսպորտի   ապահովագրություն     

 2,5%, չհատուցվող գումար` 1%, ոչ պակաս  50,000 ՀՀ դրամ, մինչև 3 

վարորդ,  որպես տաքսի չի օգտագործվում.

2.5%, չհատուցվող գումար` 1.5%, ոչ պակաս 80,000 ՀՀ դրամ, 

անսահմանափակ թվով վարորդներ, չի օգտագործվում որպես տաքսի                                                                                                                          

4.5%, չհատուցվող գումար` 4%, ոչ պակաս 200,000 ՀՀ դրամ, 

անսահմանափակ թվով վարորդներ, կարող է օգտագործվել որպես 

տաքսի

Այլ պայմաններ

"ՌԵՍՈ" ԱՓԲԸ

-

"ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ" ԱՍՊԸ

Ապահովագրության ենթակա չեն տաքսիներ, 

այլ հասարակական տրանսպորտ, 

սպորտային մեքենաներ, էքսկլյուզիվ 

մեքենաներ

-

Մեկ պայմանագրի գծով առավելագույն 

ապահովագրական գումար

 9,000,000 ՀՀ դրամ

 5,000,000 ՀՀ դրամ

* Սակագները գործում են բանկի վարկառուների համար:

*Ապահովագրական տարածք՝ ՀՀ, ԼՂՀ, ԱՊՀ, 

Վրաստան, Իրան

* Արգելվում է ապահովագրել տաքսիներ, այլ

հասարակական տրանսպորտ

3 Գույքի ապահովագրություն

0.15%,     

չհատուցվող գումար՝ ապահովագրական գումարի 0,5%, նվազագույնը 

50,000 ՀՀ դրամ,  երկրաշարժի դեպքում՝ 2%, բայց ոչ պակաս 90,000 ՀՀ 

դրամից

 30,000,000 ՀՀ դրամ 



Բանկի ոչ 

վարկառուներ

Բանկի 

վարկառուներ

1

«Երիտասարդ 

ընտանիքին՝ 

մատչելի 

բնակարան» 

ծրագրի 

շրջանակներում

2

Հիփոթեքային 

վարկեր «Ազգային 

հիփոթեքային 

ընկերություն» 

ՎՎԿ ՓԲԸ ծրագրի 

շրջանակներում

Չվճարված 

կանխավճարի 

ապահովագրություն

Տարեկան 

ապահովագրավճարը 

հաշվարկվում է 

ապահովագրական 

գումարի 2%-ի չափով

Համաձայն տրամադրված ծրագրի

ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Մեկ պայմանագրի գծով 

առավելագույն 

ապահովագրական գումար

No
Ապահովագրության 

դասեր

Ծրագրի 

անվանում
Սակագին




