ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები
1.
მზღვეველი - სს “სადაზღვევო კომპანია ალფა“;
2.
დაზღვევის ხელშეკრულების სახე – უძრავი ქონების (ბინა/სახლი) რემონტის დაზღვევის
შესახებ ხელშეკრულება;
3.
დაზღვეული რისკის აღწერილობა და სადაზღვევო დაფარვის პირობები:
– მეზობლის ბინიდან წყლის ჩამოსვლა;
– დატბორვა, რომელიც გამოწვეულია: გათბობის სისტემის დაზიანებით; კანალიზაციის
მწყობრიდან გამოსვლით; წყალგაყვანილობის მწყობრიდან გამოსვლით.
– უხვთოვლიანობა, წყალდიდობა, სეტყვა, მიწისძვრა, ქარიშხალი (25 მ/წმ-ზე მეტი), მეხის დაცემა,
შტორმი;
– ხანძარი, აფეთქება;
– დაზიანება კვამლით, რომელიც შედეგად მოჰყვა ხანძარს;
– მესამე პირის მიერ განზრახ მიყენებული ზიანი/ ვანდალიზმი;
ბ) მესამე პირების მიმართ სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა - დამზღვევის ქონებრივი
ინტერესი აანაზღაუროს დაზღვევის მოქმედების პერიოდში მესამე პირისთვის დატბორვით, ხანძრით
ან აფეთქებით მიყენებული ზიანი, გამოწვეული არაგანზრახი, მცდარი, გაუფრთხილებელი ან
დაუდევარი ქმედებ(ებ)ით.
4.
სადაზღვევო პრემიის ოდენობა შეადგენს 90 (ოთხმოცდაათი) ლარს; პრემიის გადახდის წესი
დეტალურად გაწერილია დაზღვევის პოლისში.
5.
ფრანშიზის სახე, ოდენობა და გამოყენების წინაპირობები– ფრაშიზა ქონების რემონტის
დაზიანების შემთხვევაში 100 ლარი თითოეულ შემთხვევაზე; ფრანშიზა მესამე პირის მიმართ
მიყენებული ზიანის შემთხვევაში – ნულოვანი.
6.
სადაზღვევო პერიოდი და დაზღვევის ხელშეკრულების მოქმედების ვადა – სადაზღვევო
პერიოდის (დაზღვევის ხელშეკრულების მოქმედების) დაწყებისა და დასრულების ზუსტი თარიღები
(ვადები) მითითებულია სადაზღვევო პოლისში.;
7.
სადაზღვევო თანხის ოდენობა – ლიმიტი 15 000 ლარი, აქედან ქველიმიტი 3 000 ლარი –
პასუხისმგებლობის დაზღვევისათვის;
8.
გამონაკლისები (შემთხვევები, რომელიც არ ექვემდებარება მზღვეველის მხრიდან
ანაზღაურებას):
8.1. სადაზღვევო შემთხვევად არ ჩაითვლება და არ ანაზღაურდება ზიანი (ზარალი) გამოწვეული
შემდეგი გარემოებებით:
– უძრავი ქონება, რომელიც აშენებულია 1950 წლამდე;
– უძრავი ქონება, რომელიც ამორტიზებულია.
– ზარალი, რომელიც შედეგად მოჰყვა ომს, საომარ მოქმედებას, რევოლუციას, აჯანყებას, სამოქალაქო
მღელვარებას, გაფიცვას, ლოკაუტს, ტერორისტულ აქტს;
– ზარალი გამოწვეული ცეცხლით, რომელიც არ არის გამოწვეული ხანძრით;
– ზარალი, რომელიც გამოწვეულია ბუნებრივი პროცესების შედეგად: ცვეთა, კოროზია, ეროზია,
ჟანგვა, ნალექების დაგროვება, დანესტიანება;
– ზარალი გამოწვეული დამზღვევის/მესაკუთრის, მისი წარმომადგენლის, ოჯახის წევრის ან მასთან
ერთად მცხოვრები პირის პროფესიული საქმიანობით;
– ზარალი
ან
დაზიანება
გამოწვეული
ნარკოტიკული/ფსიქოტროპული/ალკოჰოლური
ნივთიერებათა ზემოქმედების ქვეშ მყოფი დამზღვევის/მესაკუთრის, მისი წარმომადგენლის,
ოჯახის წევრის ან მასთან ერთად მცხოვრები პირის ქმედებით;
– ზარალი ან დაზიანება, რომელიც გამოწვეული იქნება დაზღვეულ ქონებაში სარემონტო
სამუშაოების ან სხვა სახის შეკეთებითი სამუშაოების შედეგად; ზარალი გამოწვეული კარების,
ფანჯრების ან სახურავის ფანჯრების ღიად დატოვების გამო;

–
–
–

სადაზღვევო შემთხვევის პროვოცირება, ინსცენირება, გაყალბებული დოკუმენტების წარმოდგენა;
ზარალი, რომელიც გამოწვეულია სადრენაჟო სისტემების არასწორი გამოყენებით;
ზარალი, რომელიც გამოიწვიეს შინაურმა ცხოველებმა/ფრინველებმა, ქვეწარმავლებმა, მწერებმა,
მღრღნელებმა ან სხვა მავნებლებმა ან დადგა შემდგომში, მათი ზემოქმედების შედეგად;
– ზარალი, რომელიც დადგა სადაზღვევო პოლისით გათვალისწინებული სადაზღვევო პერიოდის
დაწყებამდე; ან გამოწვეულია მოვლენით, რომელიც მოხდა სადაზღვევო პერიოდის დაწყებამდე;
– ზარალი, რომელიც გამოწვეული იქნება დაზღვეულ ქონებაში სარემონტო სამუშაოების ან სხვა
სახის შეკეთებითი სამუშაოების შედეგად;
– ზარალი, თუ უძრავი ქონების რემონტის დაზღვევის შესახებ განცხადების შევსების მომენტში
მოქალაქის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება ფაქტიურად არსებულ მდგომარეობას.
– საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
8.2.მესამე პირების მიმართ სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევით არ ანაზღაურდება მესამე
პირთა მიმართ პასუხისმგებლობა თუ:
– წარმოქმნილია იმ ქონების დაზიანებით ან განადგურებით, რომელიც დამზღვევის/მოსარგებლის
მიერ იჯარით არის აღებული ან იმყოფება დამზღვევის/მოსარგებლის კონტროლის ქვეშ ან მათი
ნათესავების მფლობელობაში.
– აღემატება კანონით/ხელშეკრულებით დადგენილ პასუხისმგებლობას.
– დაკისრებულია რაიმე ხელშეკრულების შესაბამისად ან საჯარიმო სანქციების სახით.
– დამზღვევმა/დაზღვეულმა/მოსარგებლემ განზრახ
გამოიწვია
მესამე
პირის
წინაშე
პასუხისმგებლობის დადგომა.
9. ხელშეკრულების შეწყვეტის პირობები:
წინამდებარე ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება გახდეს:
– გაფორმებული განაცხადი ფიზიკურ პირთა ქონების რემონტის დაზღვევის გაუქმების შესახებ;
10.
მზღვეველის მიმართ პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში, დამზღვევს შეუძლია მიმართოს
მზღვეველის ხარისხის მართვის სამსახურს შემდეგი საშუალებით:
 წერილობითი პრეტენზია – მომხმარებლის მიერ ივსება საპრეტენზიო განაცხადის
სტანდარტული ფორმა, განხილვის მაქსიმალური ვადა 7 (შვიდი) სამუშაო დღე;
 ელექტრონული პრეტენზია – მომხმარებელი პრეტენზიას აფიქსირებს ელექტრონული
წერილის სახით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე გამოგზავნის გზით – ask@alpha.ge.
განხილვის მაქსიმალური ვადა 7 (შვიდი) სამუშაო დღე;
 სატელეფონო პრეტენზია – მომხმარებელთა პრეტენზიის განხილვა ხორციელდება
სატელეფონო კომუნიკაციის გზით შემდეგ ტელეფონის ნომერზე +995 32 2640 640 მიმდინარედ
ხდება
მათი
პრეტენზიის,
უკმაყოფილების
დაფიქსირება
და
საკითხის
გარკვევა/დარეგულირება.
11.
მზღვეველის საზედამხედველო ორგანოს დასახელება და მისამართი: სსიპ საქართველოს
დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური; ქ. თბილისი, თენგიზ აბულაძის ქ. N34, ტელ:
+995 32 223 44 10.

დამზღვევი ––––––––––––––––––

