ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ
1. Ապահովագրության պայմանագիրը դադարում է հետևյալ դեպքերում`
1.1 պայմանագրում սահմանված ժամկետը լրանալու դեպքում,

1.2 Ապահովագրողի կողմից իր պարտականություններն ամբողջ ծավալով
կատարման դեպքում:
2. Ապահովագրության պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծվում է հետևյալ դեպքերում`
2.1 դատարանի կողմից ապահովագրության պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու ,
2.2 իրավաբանական անձ Ապահովադրի լուծարման
կամ ֆիզիկական անձ
Ապահովադրի մահվան դեպքում,
2.3 ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:
3. Ապահովագրության պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ դադարել Ապահովագրողի
պահանջով ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով:

4. Ապահովագրության պայմանագիրը կարող է դադարել ցանկացած ժամանակ
Ապահովադրի պահանջով` այդ մասին ոչ պակաս, քան 15 օր առաջ գրավոր
ծանուցելով Ապահովագրողին: Գրավոր ծանուցմանը պետք է կցվի նաև
ապահովագրության
պայմանագիրը:
Ապահովագրության
պայմանագիրը
համարվում է դադարած Ապահովագրողի կողմից դիմումի ստացման օրվան
հաջորդող 15-րդ օրվա 00:00, եթե ապահովագրության պայմանագրի դադարման
ավելի ուշ ամսաթիվ դիմումի մեջ նշված չէ:
5. Ոչ պակաս, քան մեկ տարի ժամկետով կնքված պայմանագրի և միանվագ
վճարված ապահովագրավճարի պայմաններում Ապահովադրի ցանկությամբ
ապահովագրության
պայմանագիրը
վաղաժամկետ
լուծելու
դեպքում
Ապահովագրողը վերադարձնում է Ապահովադրին պայմանագրի գործողության
ժամկետի
չլրացած
օրերի
համար
համամասնորեն
հաշվարկված
ապահովագրավճարը` նվազեցված Ապահովագրողի հաստատուն գործառնական
ծախսերով (ապահովագրավճարի 35%), ինչպես նաև վճարված և վճարման
ենթակա հատուցումների չափով, եթե ապահովագրության պայմանագրում
նախատեսված չեն այլ պայմաններ:
Վերադարձման ենթակա ապահովագրավճարը հաշվարկվում է , հետևյալ բանաձևով`
(Ա – 35%*Ա) * n
ՎԱ= ------------------------- - Հ,
N
Ա` ապահովագրության պայմանագրով վճարված ապահովագրավճարը,
35%*Ա ` Ապահովագրողի հաստատուն գործառնական ծախսերը,
n` ապահովագրության պայմանագրի գործողության ավարտին մնացած ամբողջական
ամիսները,
Հ` վճարված և վճարման ենթակա ապահովագրական հատուցումներ,
N` ամբողջական ամիսների քանակը, որոնց ժամկետով կնքվել է ապահովագրության
պայմանագիրը,
ՎԱ`վերադարձման ենթակա ապահովագրավճարը:

6.

5. կետում նշված հանգամանքներից տարբեր այլ համգամանքներում
ապահովագրության պայմանագրի լուծման դեպքում ապահովագրավճարը չի
վերադարձվում, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:

7. Եթե Ապահովադիրը ապահովագրության պայմանագրի գործողության ընթացքում
վաճառում, նվիրում, փոխանցում կամ այլ ձևով օտարում է ապահովագրության նշված
ապահովագրված ՏՄ-ի տնօրինման իրավունքը, ապահովագրության պայմանագիրը
վաղաժամկետ դադարում է ՏՄ տնօրինման իրավունքի փոփոխման պահից:
8. Ապահովագրողի համաձայնությամբ պայմանագրի լուծման դեպքում վերադարձման
ենթակա ապահովագրավճարը կարող է ուղղվել Ապահովագրողի հետ այլ պայմանագրի
ապահովագրավճարի վճարմանը:

9. Ապահովադիրը և Ապահովագրողը կարող են փոխադարձ համաձայնությամբ
ցանկացած պահի լուծել ապահովագրության պայմանագիրը:

