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1. Ապահովագրության պայմանագիրը դադարում է
1.1 դրա գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում,
1.2 Ապահովագրողի
կողմից
ապահովագրության
պայմանագրով
նախատեսված պարտականություններն ամբողջ ծավալով կատարելու
դեպքում,
1.3 Ապահովադրի կողմից ապահովագրության պայմանագրով սահմանված
ժամկետներում
ապահովագրավճարի
հերթական
չափաբաժինը
չվճարելու դեպքում:
Կողմերի համաձայնությամբ ապահովագրության պայմանագրով կարող է
նախատեսվել,
որ
ապահովագրության
պայմանագրով
սահմանված
ժամկետներում ապահովագրավճարի հերթական չափաբաժնի չվճարման
դեպքում ապահովագրության պայմանագիրը շարունակում է գործել նախկին
պայմաններով մնացորդային պարտքը մարելու Ապահովադրի` գրավոր ձևով
համաձայնության առկայության դեպքում, համաձայն որի ապահովագրավճարի
հետաձգված գումարը ենթակա չէ վճարման հետաձգման օրվանից 30 (երեսուն)
օրացուցային
օրվա
ընթացքում:
Նշված
ժամանակահատվածում
ապահովագրավճարի
հետաձգված
գումարի
չվճարման
դեպքում
Ապահովագրության պայմանագրի գործողությունը դադարում է 30-օրյա
ժամկետի վերջին օրվան հաջորդող օրվա 00 ժամ 00 րոպեից, որի ընթացքում
Ապահովադիրը պարտավոր է վճարել ապահովագրավճարի հետաձգված մասը:
Այդ պարագայում Ապահովադիրը չի ազատվում ապահովագրության
պայմանագրի 30-օրյա ժամկետի ընթացքում ապահովագրավճարի վճարման
պարտականությունից: Եթե ապահովագրական պատահարը վրա է հասել
ապահովագրավաճարի հերթական չափաբաժնի վճարումից առաջ, որի վճարումը
հետաձգված էր, Ապահովագրողն իրավունք ունի ապահովագրական հատուցման
չափը որոշելիս հաշվի առնել ապահովագրավճարի չվճարված մասի գումարը և
Ապահովադրին վճարվող գումարից նվազեցնել այն,,
1.4 Ապահովադրի (Շահառուի) մահվան դեպքում, բացառությամբ այն
դեպքերի,
երբ
ապահովագրության
պայմանագրի
համաձայն
Ապահովադրի(Շահառուի) իրավունքներն ու պարտականությունները
փոխանցվում են գույքը ժառանգության կարգով ստացած անձին,
1.5 գրավոր կարգով ձևակերպված` Ապահովագրողի և Ապահովադրի
փոխադարձ համաձայնությամբ,

1.6 Ապահովագրության պայմանագիրը կարող է դադարեցվել մինչ
ապահովագրության ծամկետի ավարտը, եթե վերջինիս ուժի մեջ մտնելուց
հետո վերացել է ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու
հնարավորությունը և ապահովագրական ռիսկի առկայությունը դադարել է
այլ
պատճառներով քան ապահովագրական պատահարն է (օրինակ
ապահովագրված
գույքի
ոչնչացում
այլ
պատճառներով
քան
ապահովագրական պատահարի առաջ գալու):
Ընդ
որում,
Ապահովագրողը
իրավասու
է
պահանջել
ապահովագրավճարի
ապահովագրության գործողության ժամկետի նկատմամբ համամասնական չափը :

2.

3.
4.

1.7 Ապահովադիրը կամ Շահառուն իրավունք ունեն ցանկացած պահին
հրաժարվել
ապահովագրության
պայմանագրից,
ընդ
որում
Ապահովադրի կողմից վճարված ապահովագրավճարը ենթակա չէ
վերադարձման եթե այլ բան նախատեսված չէ Պայմանագրով:
1.8 Ապահովագրության պայմանագիրը Ապահովագրողի պահանջով կարող
է դադարեցվել մինչ ապահովագրության ծամկետի ավարտը, պայմանով
որ այդ պահանջը պայմանավորված է Ապահովադրի կողմից սույն
Պայմանների կամ Ապահովագրության պայմանագրի պայմանների
խախտմանբ,
ընդ
որում
Ապահովագրողը
ապահովադրին
է
վերադարձնում չօգտագործված ժամանակահատվածի համար վճարված
ապահովագրավճարը`
հանած
Ապահովագրողի
կողմից
կրած
ծախսերը,եթե այլ բան նախատեսված չէ ապահովագարության
պայմանագրով:
Ապահովգրության
պայմանագրի
վաղաժամկետ
դադարեցման մտադրության մասին Ապահովադիրըը պետք է գրավոր
կերպով
տեղեկացնի
Ապահովագրողին
ապահովագրության
պայմանագրի դադարեցման ենթադրվող ամսաթվից առնվազն 30 օր
առաջ:
Գույքը
համարվում
է
ապահովագրված
միայն
Ապահովագրության
պայմանագրում նշված տարածքում (ապահովագրության գործունեության
տարածք): Եթե ապահովագրված գույքը տեղափոխվում է մեկ այլ տարածք,
Ապահովագրության պայմանագիրը այդ տեղափոխված գույքի նկատմաբ չի
գործում, եթե այլ բան նախատեսված չէ Ապահովագրության պայմանագրով:
Ապահովադիրը կարող է կնքել Ապահովագրության պայմանագիր հօգուտ
երրորդ անձի (Շահառուի):
Ապահովադիրը
իրավունք
ունի
փոխարինել
Ապահովագրության
պայմանագրում նշված Շահառուին մեկ այլ անձով` այդ մասին գրավոր կերպով
տեղեկացնելով Ապահովագրողին: Շահառուն չի կարող փոխարինվել այլ անձով
Ապահովովագրության պայմանագրով նախատեսված որևէ պարտավորության
կատարումից
կամ
Ապահովագրողին
ապահովագրական
հատուցում
կատարելու պահանջ ներկայացնելուց հետո:

5.

6.

Շահառուի օգտին ապահովագրության պայմանագիր կնքելու դեպքում
Ապահովագրվողը չի ազատվում այդ պայմանագրով նախատեսված
պարտավորությունների կատարումից, եթե այլ բան նախատեսված չէ
Ապահովագրության պայմանագրով, կամ եթե վերջինիս պարտավորությունները
կատարված չեն Շահառուի կողմից;
Պայմանագրի բոլոր փոփոխությունները և լրացումները ձևակերպվում են
գրավոր`պայմանագրի հավելվածների,հանաձայնագրերի տեսքով, և պետք է
վավերացվեն կողմերի ստորագրություններով և կնիքներով:

