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պ³յմ³ÝÝեñը:

²ԿԲ²-ԿՐºԴԻՏ ²ԳՐԻԿՈԼ Բ²ՆԿ-ի 
American Express® Blue Ք³ñտ³տեñեñիÝ 

տñ³մ³դñվող ³պ³Ñով³գñ³կ³Ý 
ծ³é³յություÝÝեñի ըÝդÑ³Ýուñ պ³յմ³ÝÝեñ



Մաս 1   Ապահովագրության  
պայմաններ

1.1. Պ³յմ³ÝÝեñը Ýեñ³éում է 
յուñ³ù³Ýչյուñ American Express Blue 
Ք³ñտ³տիñոջը տñ³մ³դñվող ²պ³Ñո-
վ³գñ³կ³Ý ծ³ծկույթի մ³Ýñ³մ³սÝեñը, 
կ³ÝոÝÝեñը, պ³յմ³ÝÝեñÝ ու բ³ց³-
éություÝÝեñը: Բոլոñ Ñ³յտեñը կ³ñգ³-
վոñվում եÝ Պ³յմ³ÝÝեñի Ñիմ³Ý վñ³:

1.2. Ք³ñտ³տեñÝ  իñ³վ³սու է 
³պ³Ñով³գñությ³Ý  Պ³յմ³ÝÝեñի գոñ- 
ծողությ³Ý ժ³մկետում և ³շխ³ñ-
Ñ³գñ³կ³Ý ս³Ñմ³ÝÝեñում ստ³Ý³լ 
Ñ³տուցում Պ³յմ³ÝÝեñի Ýեñùո 
³é³ջ³ñկվող ³պ³Ñով³գñ³կ³Ý 
ծ³é³յություÝÝեñից` Ñ³մ³ձ³յÝ Պ³յ-
մ³ÝÝեñի կ³ÝոÝÝեñի, պ³յմ³ÝÝեñի և 
բ³ց³éություÝÝեñի:

1.3. ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³ծկույթը 
ս³Ñմ³Ýվ³ծ է §Լլոյդս¦ ³պ³Ñով³-
գñ³կ³Ý ըÝկեñությ³Ý կողմից:

1.4. ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³é³յու-
թյուÝÝեñը մ³տուցվում կ³մ կ³զմ³-
կեñպվում եÝ §ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ 
ըÝկեñությ³Ý կողմից: Ոñոշ դեպùեñում, 
եñբ §ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ ըÝկեñություÝը 
կ³զմ³կեñպում է օժ³Ýդ³կությ³Ý 
ծ³é³յություÝÝեñի մ³տուցումը, ³յդ 
ծ³é³յություÝÝեñի դիմ³ց վճ³ñումÝ 
իñ³կ³Ýցվում է Ք³ñտ³տիñոջ կողմից` 
վեñջիÝիս սեփ³կ³Ý միջոցÝեñի Ñ³շվիÝ:

1.5. Պ³յմ³ÝÝեñը կ³զմվ³ծ է և 
կ³ñգ³վոñվում է ՀՀ օñեÝսդñությ³Ý 
Ñ³մ³ձ³յÝ:  Պ³յմ³ÝÝեñի շñջ³Ý³կ-
Ýեñում ³é³ջ³ց³ծ վեճեñը լուծվում 
եÝ բ³Ý³կցություÝÝեñի միջոցով, իսկ 
բ³Ý³կցություÝÝեñի ³ñդյուÝùում 
փոխ³դ³ñձ Ñ³մ³ձ³յÝությ³Ý չգ³լու 
դեպùում` ՀՀ օñեÝսդñությ³մբ ս³Ñ-
մ³Ýվ³ծ կ³ñգով:

Մաս 2 Սահմանումներ

Ապահովագրական ծածկույթ է 
Ñ³մ³ñվում ³պ³Ñով³գñ³կ³Ý ըÝկե- 

ñությ³Ý կողմից  Պ³յմ³ÝÝեñով  իñ³-
կ³Ý³ցվող ³պ³Ñով³գñություÝը, ոñի 
շñջ³Ý³կÝեñում իñ³կ³Ý³ցվում եÝ 
³պ³Ñով³գñ³կ³Ý Ñ³տուցումÝեñը:

Մարմնական վնասվածք է Ñ³մ³ñվում 
Դժբ³խտ պ³տ³Ñ³ñի Ñետև³Ýùով 
³é³ջ³ց³ծ ճ³Ý³չելի ֆիզիկ³կ³Ý 
վÝ³սվ³ծùը:

Քարտ է Ñ³մ³ñվում §²ԿԲ²-ԿՐºԴԻՏ 
²ԳՐԻԿՈԼ Բ²ՆԿ¦ ՓԲԸ-ի կողմից 
Ք³ñտ³տիñոջ Ñ³մ³ñ պ³տվիñվ³ծ 
American Express Blue Ք³ñտը:

Քարտատեր է Ñ³մ³ñվում ց³Ýկ³ց³ծ 
³Ýձ, ով ուÝի վ³վեñ Ք³ñտ, ում տ³ñիùը 
չի գեñ³զ³Ýցում 76 (յոթ³Ý³սուÝվեց) 
տ³ñեկ³Ýը և Ýեñ³éում է Ý³և 
ց³Ýկ³ց³ծ ԸÝտ³Ýիùի ³Ýդ³մ, ովùեñ 
ճ³Ý³պ³ñÑոñդում եÝ մի³սիÝ Ýñ³ 
ՀիմÝ³կ³Ý բÝ³կությ³Ý եñկñից` 
Ý³խօñոù ³մñ³գñվ³ծ տոմսեñով:

Պայմաններ Ñ³մ³ñվում է ³պ³Ñո-
վ³գñությ³Ý սույÝ պ³յմ³ÝÝեñը:

Հանրային փոխադրամիջոց է Ñ³մ³ñ- 
վում կ³ÝոÝ³վոñ կ³մ չ³ñտեñ³յիÝ 
ուղևոñ³փոխ³դñմ³Ý ծ³é³յություÝ-
Ýեñի մ³տուցմ³Ý ³ñտոÝ³գիñ ուÝեցող 
փոխ³դñողի կողմից շ³Ñ³գոñծվող 
ց³Ýկ³ց³ծ Ñ³Ýñ³յիÝ ց³մ³ù³յիÝ, 
եñկ³թուղ³յիÝ, ջñ³յիÝ կ³մ օդ³յիÝ 
տñ³Ýսպոñտ³յիÝ միջոց:

Բանկ է Ñ³մ³ñվում §²ԿԲ²-ԿՐºԴԻՏ 
²ԳՐԻԿՈԼ Բ²ՆԿ¦ ՓԲԸ-Ý:

Ձախողում է Ñ³մ³ñվում ց³Ýկ³ց³ծ 
կողմի պ³ñտ³վոñություÝÝեñի խ³խ-
տումը կ³մ ց³Ýկ³ց³ծ գոñծողություÝ, 
բ³ցթողում, ³ÝփութություÝ, ոñը 
թույլ է տñվել կողմեñից մեկի, Ýñ³ 
³շխ³տ³կիցÝեñի, գոñծ³կ³լÝեñի 
կ³մ գոñծըÝկեñÝեñի կողմից, և ոñի 
³ñդյուÝùում ³é³ջ³Ýում է մեղ³վոñ 
կողմի պ³տ³սխ³Ý³տվություÝը մյուս 
կողմի ³éջև:

Խնամակալության տակ գտնվող երե-
խաներ եÝ Ñ³մ³ñվում Ք³ñտ³տիñոջ 
Ñ³ñ³զ³տ, խոñթ և իñ³վ³բ³ÝոñեÝ 
ճ³Ý³չվ³ծ եñեխ³Ýեñը, ովùեñ`

ա) ³մուսÝ³ց³ծ չեÝ և



բ) ³պñում եÝ Ք³ñտ³տիñոջ Ñետ 
(բ³ց³éությ³մբ` ³éկ³ ուսուցում 
ստ³Ý³լու ըÝթ³ցùում ³յլ տեղում 
բÝ³կվողÝեñի) և

գ) միÝչև 19 տ³ñեկ³Ý եÝ (կ³մ 
միÝչև 24 տ³ñեկ³Ý` ³éկ³ ուսուցում 
ստ³Ý³լու դեպùում)

Անդամալուծում է Ñ³մ³ñվում վեñ-
ջույթի կոñուստը, իÝչպես Ý³և 
վեñջույթի ³շխ³տուÝ³կությ³Ý 
կոñուստը կ³մ ³չùի(եñի) կոñուստը` 
Ýեñ³éյ³լ տեսողությ³Ý ³մբողջ³կ³Ý 
և ³Ýվեñ³կ³ÝգÝելի կոñուստը, ոñÝ ի 
Ñ³յտ է եկել Դժբ³խտ պ³տ³Ñ³ñից 
Ñետո 12 (տ³սÝեñկու) ³միսÝեñի 
ըÝթ³ցùում:

Տեղական հանրային փոխադրամիջոց 
է Ñ³մ³ñվում կ³ÝոÝ³վոñ կ³մ 
չ³ñտեñ³յիÝ ուղևոñ³փոխ³դñմ³Ý 
ծ³é³յություÝÝեñի մ³տուցմ³Ý 
³ñտոÝ³գիñ ուÝեցող փոխ³դñողի 
կողմից շ³Ñ³գոñծվող տեղ³կ³Ý 
ց³Ýկ³ց³ծ Ñ³Ýñ³յիÝ ց³մ³ù³յիÝ, 
եñկ³թուղ³յիÝ, ջñ³յիÝ կ³մ օդ³յիÝ 
տñ³Ýսպոñտ³յիÝ միջոց:

Պայմանների գործողության սկզբնա-
ժամկետ է Ñ³մ³ñíáõÙ 2017 Ãí³կ³Ýի 
Ñոկտեմբեñի 15-ը:

Պայմանների գործողության վերջնա-
ժամկետ է Ñ³մ³ñíáõÙ 2018 Ãí³կ³Ýի 
ÑոկտեմբեñÇ 14-Á Ý»ñ³éÛ³É:

Հիվանդություն ¿ Ñ³մ³ñվում ³éող-
ջությ³Ý ց³Ýկ³ց³ծ Ñ³Ýկ³ñծ³կի 
և ³Ýսպ³սելի վ³տթ³ñ³ցումը, ոñը 
Ñ³ստ³տվում է Ñ³մ³պ³տ³սխ³Ý 
բուժÑ³ստ³տությ³Ý կողմից տñվ³ծ 
փ³ստ³թղթով և ըÝդուÝվում է 
§ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ ըÝկեñությ³Ý 
բժիշկÝեñի կողմից: 

Ոսկերչական և թանկարժեք իրեր 
եÝ Ñ³մ³ñվում ոսկուց, ³ñծ³թից, 
թ³Ýկ³ñժեù մետ³ղÝեñից կ³մ 
կիս³թ³Ýկ³ñժեù ù³ñեñից 
պ³տñ³ստվ³ծ իñեñը, մոñթյ³ իñեñ, 
³ñվեստի գոñծեñ և լուս³Ýկ³ñչ³կ³Ý 
ս³ñù³վոñումÝեñ: 

Ճանապարհորդություն է Ñ³մ³ñվում 

միÝչև 90 (իÝÝսուÝ) օñ ժ³մկետով 
ուղևոñություÝը Ք³ñտ³տիñոջ ÑիմÝ³-
կ³Ý բÝ³կությ³Ý եñկñից դուñս` 
պ³յմ³Ýով, ոñ սեÝյ³կը Ý³խ³պես 
պ³տվիñվ³ծ է ³éÝվ³զÝ եñկու 
գիշեñվ³ Ñ³մ³ñ. Ý³խ³պ³տվիñումը 
պետù է լիÝի ³պ³Ñով³գñությ³Ý 
գոñծողությ³Ý ժ³մկետÝեñի ըÝթ³ց-
ùում: Ճ³Ý³պ³ñÑոñդություÝը Ñ³մ³ñ-
վում է սկսվ³ծ, եñբ Ք³ñտ³տեñը լùում 
է տուÝը, ոñտեղ սովոñ³բ³ñ բÝ³կվում 
է, և Ñ³մ³ñվում է ³վ³ñտվ³ծ 
Ք³ñտ³տիñոջ տուÝ Ñ³սÝելուÝ պես:

Վերջույթի կորուստ է Ñ³մ³ñվում 
ձեéùի դ³ստ³կի մ³կ³ñդ³կիÝ կ³մ 
դñ³Ýից վեñև, իÝչպես Ý³և ոտùի 
կոճի մ³կ³ñդ³կիÝ կ³մ դñ³Ýից վեñև 
ֆիզիկ³կ³Ý բ³ժ³Ýմ³Ý միջոցով դñ³ 
մշտ³կ³Ý կոñուստը և Ýեñ³éում է 
ձեéùի, բ³զկի կ³մ ոտùի մշտ³կ³Ý 
³մբողջ³կ³Ý և ³Ýվեñ³կ³ÝգÝելի 
կոñուստը:

Հատուցման սահմանաչափ է Ñ³մ³ñ-
վում ³յÝ ³é³վել³գույÝ գում³ñը, ոñի 
ս³Ñմ³ÝÝեñում ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý 
ըÝկեñություÝը պ³տ³սխ³Ý³տվու-
թյուÝ է կñում Պ³յմ³ÝÝեñով ս³Ñմ³Ýվ³ծ 
և ց³Ýկ³ց³ծ Ք³ñտ³տիñոջ Ñետ 
Պ³յմ³ÝÝեñով Ý³խ³տեսվ³ծ պ³տ³-
Ñ³ñի տեղի ուÝեÝ³լու դեպùում:

Բժշկական ծախսեր եÝ Ñ³մ³ñվում 
բոլոñ ողջ³միտ և ³ÝÑñ³ժեշտ³բ³ñ 
կ³տ³ñվ³ծ ծ³խսեñը, ոñոÝù 
³é³ջ³ցել եÝ Ք³ñտ³տիñոջ ՀիմÝ³-
կ³Ý բÝ³կությ³Ý եñկñից դուñս` 
Ñիվ³Ýդ³Ýոց³յիÝ, վիñ³բուժ³կ³Ý, 
դի³գÝոստիկ կ³մ ³յլ բուժումÝեñի 
իñ³կ³Ý³ցմ³Ý Ñ³մ³ñ, ոñը ցուցվել 
և Ýշ³Ý³կվել է ոñ³կ³վոñվ³ծ բժիշկ-
մ³սÝ³գետի կողմից:

Խորհրդավոր անհետացում է Ñ³մ³ñ-
վում գÝվ³ծ ³պñ³Ýùի ³Ýբ³ց³տñելի 
եղ³Ý³կով ³ÝÑետ³ցումը, եñբ ոñևէ 
իñ³կ³Ý փ³ստի կ³մ ³Ýձի կողմից 
կ³տ³ñվ³ծ սխ³լի ³éկ³յություÝ չկ³:

Դրամ է Ñ³մ³ñվում մետ³ղ³դñ³մÝեñը, 
թղթ³դñ³մÝեñը, փոստ³յիÝ դñ³մ³-
կ³Ý փոխ³ÝցումÝեñի բլ³ÝկÝեñը, 
ստոñ³գñվ³ծ ճ³Ý³պ³ñÑոñդ³յիÝ 



և ³յլ չեկեñը, ³կñեդիտիվÝեñը, 
ճ³Ý³պ³ñÑոñդ³կ³Ý տոմսեñը, վճ³ñ-
³յիÝ ù³ñտեñը, բեÝզիÝի ³յլ չեկեñը:

Կողմ է Ñ³մ³ñվում ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý 
ըÝկեñությ³Ý և Բ³Ýկի միջև կÝùվ³ծ 
³պ³Ñով³գñությ³Ý պ³յմ³Ý³գñի 
յուñ³ù³Ýչյուñ կողմը:

Ապահովագրության ժամանակահատ-
ված է Ñ³մ³ñվում ³պ³Ñով³գñությ³Ý 
գոñծողությ³Ý սկզբÝ³ժ³մկետի և 
վեñջÝ³ժ³մկետի միջև ըÝկ³ծ ժ³մ³-
Ý³կ³Ñ³տվ³ծը:

Հիմնական բնակության երկիր է 
Ñ³մ³ñվում ³յÝ եñկիñը, ոñտեղ 
Ք³ñտ³տեñÝ ուÝի իñ ÑիմÝ³կ³Ý 
բÝ³կությ³Ý վ³յñը: ՍույÝ ³պ³Ñո-
վ³գñությ³Ý իñ³կ³Ý³ցմ³Ý ժ³մ³- 
Ý³կ Ք³ñտ³տիñոջ ³մեÝ³մոտ 
Ñ³ñ³զ³տÝեñի ù³ղ³ù³ցիությ³մբ 
ոñոշվում է Ք³ñտ³տիñոջ ù³ղ³-
ù³ցիություÝը: ºñկù³ղ³ù³ցիությ³Ý 
դեպùում Ք³ñտ³տիñոջ ù³ղ³ù³ցի-
ություÝը ոñոշվում է` Ñիմù ըÝդուÝելով 
իñ ÑիմÝ³կ³Ý բÝ³կությ³Ý եñկñի 
ù³ղ³ù³ցիություÝը սույÝ ³պ³Ñով³-
գñությ³Ý իñ³կ³Ý³ցմ³Ý ըÝթ³ցùում:

Ծառայություններ եÝ Ñ³մ³ñվում 
24-ժ³մյ³ ³ջ³կցությ³Ý և ³յլ 
շտ³պ օգÝությ³Ý Ñետ կ³պվ³ծ 
ծ³é³յություÝÝեñը, ոñոÝù տñ³մ³դñ-
վում եÝ §ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ ըÝկեñությ³Ý 
կողմից:

Գողացված է Ñ³մ³ñվում ²պ³Ñով³-
գñվ³ծ գÝմ³Ý ³ÝÑետ³ցումը կ³մ 
կոñուստը, ոñը կ³տ³ñվել է Ñ³յտÝի 
վ³յñից և ³յÝպիսի Ñ³Ýգ³մ³ÝùÝեñի 
³éկ³յությ³մբ, ոñոÝù եÝթ³դñում եÝ 
գողությ³Ý Ñ³վ³Ý³կ³ÝություÝ:

Ապահովագրված գնում է Ñ³մ³ñվում 
իñը, ոñը գÝվել է Ք³ñտ³տիñոջ 
կողմից և ոñի Ñ³մ³ñ վճ³ñվել է 
Ք³ñտով: Ոñպեսզի գÝումը Ñ³մ³ñվի 
³պ³Ñով³գñվ³ծ, գÝմ³Ý ողջ գում³ñը 
պետù է ³մբողջովիÝ վճ³ñվ³ծ լիÝի 
Ք³ñտով:

§Ինթերնեյշնլ ՍՈՍ¦ ընկերություն է 
Ñ³մ³ñվում ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ 
²սիստ³Ýս 24  ըÝկեñություÝը, Ñ³սցե՝ 

ՌԴ, Մոսկվ³, 129 226, ԴոկուկիÝ³ 16/1, 
4-ñդ Ñ³ñկ:

§Ինթերնեյշնլ ՍՈՍ¦ ընկերության բժիշկ-
ներ է Ñ³մ³ñվում ³յÝ ³Ýձը, ով ³é³ջիÝÝ 
է ³ñձ³գ³Ýùում Ճ³Ý³պ³ñÑոñդությ³Ý 
ըÝթ³ցùում ³éողջությ³Ý Ñ³Ýկ³ñծ³կի 
կ³մ ³Ýսպ³սելի վ³տթ³ñ³ցմ³Ý 
ժ³մ³Ý³կ և ով եñ³շխ³վոñվ³ծ 
է ոñպես ոñ³կ³վոñվ³ծ բժիշկ և 
Ñ³մ³ձ³յÝեցվ³ծ է ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ-ի 
³Ñ³զ³Ýգեñի կեÝտñոÝի Ñետ:

Քրոուֆորդ և Ընկերություն է Ñ³մ³ñ-
վում Քñոուֆոñդ և ԸÝկեñություÝը, 
Ñ³սցե՝ ՌԴ, Մոսկվ³ 115 035, 
Ս³դովÝիչեսկ³յ³ 24, 3-ñդ շեÝù:

Ապահովագրական ընկերություն եÝ 
Ñ³մ³ñվում ԼոÝդոÝի Լլոյդսի ³Ýդեñ-
é³յթեñը:

Մաս 3    Աշխարհագրական 
սահմանափակումներ

3.1. Պ³յմ³ÝÝեñով տñ³մ³դñվող 
²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³ծկույթը գոñծում 
է ³մբողջ ³շխ³ñÑում, իսկ Ճ³Ý³-
պ³ñÑոñդությ³Ý Ñետ կ³պ ուÝեցող 
³պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³é³յություÝÝեñը` 
³ñտ³ս³Ñմ³Ýում գտÝվելիս:

Մաս 4   Իրավասություն

4.1. ՍույÝ ³պ³Ñով³գñությ³մբ 
տñ³մ³դñվող ծ³ծկույթից իñ³վուÝù 
ուÝեÝ օգտվելու մի³յÝ ³յÝ Ք³ñտ³-
տեñեñը,ում տ³ñիùը Պ³յմ³ÝÝեñի 
գոñծողությ³Ý սկզբÝ³ժ³մկետում չի 
գեñ³զ³Ýցում 76 տ³ñեկ³Ýը:

4.2. Ք³ñտ³տեñÝ իñ³վուÝù ուÝի 
օգտվելու ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³ծկույ-
թից` Ñ³մ³ձ³յÝ  Պ³յմ³ÝÝեñի կ³մ 
ց³Ýկ³ց³ծ ³յլ չ³փ³ÝիշÝեñի, 
ոñոÝù ս³Ñմ³Ýվել եÝ Բ³Ýկի 
կողմից և ³մñ³գñվել §ԻÝթեñÝեյշÝլ 
ՍՈՍ¦ ըÝկեñությ³Ý Ñետ կÝùվ³ծ 
պ³յմ³Ý³գñում:



4.3. Ք³ñտ³տիñոջը տñ³մ³դñվող 
³պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³ծկույթը գոñծում 
է պ³ñտ³դիñ Ýեñ³éմ³Ý սկզբուÝùով:

Մաս 5   Ապահովագրության 
գործողության ժամկետ

5.1. ²պ³Ñով³գñություÝÝ ուժի մեջ 
է Պ³յմ³ÝÝեñի գոñծողությ³Ý սկզբÝ³- 
ժ³մկետից և գոñծում է միÝչև 
Պ³յմ³ÝÝեñի գոñծողությ³Ý  վեñջÝ³-
ժ³մկետը:

5.2. 5.1 կետում Ýշվ³ծ ժ³մկետի 
³վ³ñտից Ñետո  Պ³յմ³ÝÝեñÝ 
եñկ³ñ³ձգվ³ծ է Ñ³մ³ñվում ևս 
1 (մեկ) տ³ñի ժ³մկետով, եթե 
Բ³Ýկի կողմից Ք³ñտ³տիñոջը 
Ý³խ³պես չի տեղեկ³ցվում Բ³Ýկի և 
²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ըÝկեñությ³Ý միջև 
կÝùվ³ծ պ³յմ³Ý³գիñը լուծելու կ³մ 
փոփոխելու մ³սիÝ: Նշվ³ծ կ³ñգը 
գոñծում է Ý³և յուñ³ù³Ýչյուñ Ñ³ջոñդ 
տ³ñվ³ Ñ³մ³ñ:

5.3. Բ³Ýկի և ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý 
ըÝկեñությ³Ý միջև կÝùվ³ծ պ³յմ³-
Ý³գիñը լուծելու կ³մ փոփոխելու 
դեպùում Բ³Ýկը ³éÝվ³զÝ 1 (մեկ) 
³միս ³é³ջ ³éձեéÝ, փոստ³յիÝ 
կ³մ էլեկտñոÝ³յիÝ տ³ñբեñ³կով 
տեղեկ³ցÝում է Ք³ñտ³տիñոջը:

5.4. Բոլոñ Ք³ñտ³տեñեñÝ իñ³- 
վուÝù եÝ ստ³Ýում օգտվելու ³պ³-
Ñով³գñ³կ³Ý ծ³ծկույթից իñեÝց 
ù³ñտ³յիÝ Ñ³շվի ³կտիվ³ցմ³Ý 
պ³Ñից:

5.5. ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³ծկույթից 
օգտվելու Ք³ñտ³տիñոջ իñ³վուÝùը 
դ³դ³ñում է ստոñև Ýշվ³ծ Ñ³Ýգ³-
մ³ÝùÝեñից ց³Ýկ³ց³ծի ի Ñ³յտ գ³լու 
դեպùում`

ա) Պ³յմ³ÝÝեñի Ñ³մ³ձ³յÝ` Ք³ñ-
տ³տեñÝ ³յլևս իñ³վուÝù չուÝի 
օգտվելու ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³ծ-
կույթից

բ) Պ³յմ³ÝÝեñի գոñծողությ³Ý 
ժ³մկետը դ³դ³ñելու կ³մ ³վ³ñ- 

տվելու օñվ³Ýից` ³Ýկ³խ ³յÝ 
փ³ստից, թե Ýշվ³ծ Ñ³Ýգ³-
մ³ÝùÝեñից ոñÝ ³é³ջիÝը տեղի 
կուÝեÝ³:

Մաս 6    Բժշկական և Ճանապար-
հորդական աջակցության 
ծառայություններ

6.1. Աջակցության ծառայություններ

§ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ ըÝկեñություÝը 
տñ³մ³դñում է տ³ñբեñ բժշկ³կ³Ý և 
Ճ³Ý³պ³ñÑոñդ³կ³Ý ³ջ³կցությ³Ý 
ծ³é³յություÝÝեñ: §ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ 
ըÝկեñությ³Ý կողմից տñ³մ³դñվող 
³յդ ծ³é³յություÝÝեñը ս³Ñմ³Ýվ³ծ 
եÝ Պ³յմ³ÝÝեñով: ²յÝ դեպùեñում, եñբ 
Ýմ³Ý ծ³é³յություÝÝեñի տñ³մ³դñմ³Ý 
Ñ³մ³ñ Ýեñգñ³վվում է ոñևէ եññոñդ 
կողմ, իÝչպես օñիÝ³կ` սուñÑ³Ýդ³կ 
կ³մ բժիշկ, ³յդ լñ³ցուցիչ ծ³խսեñը 
Ñոգում է Ք³ñտ³տեñը:

6.1.1 Հեռախոսային աջակցություն

§ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ ըÝկեñությ³Ý Ñետ 
Ñեé³խոսով կ³պ Ñ³ստ³տելու դեպ-
ùում Ք³ñտ³տիñոջը կտñ³մ³դñվի 
բժշկ³կ³Ý խոñÑñդ³տվություÝ` Ýեñ³é-
յ³լ Ճ³Ý³պ³ñÑոñդությ³Ý Ñ³մ³ñ 
պ³Ñ³Ýջվող պ³տվ³ստումÝեñի վեñ³- 
բեñյ³լ տեղեկ³տվություÝ: §ԻÝթեñÝեյշÝլ 
ՍՈՍ¦ ըÝկեñություÝը Ý³և կտñ³մ³- 
դñի տեղեկ³տվություÝ ճ³Ý³պ³ñÑոñ-
դ³կ³Ý վիզ³Ýեñի վեñ³բեñյ³լ: Պետù 
է Ýկ³տի ուÝեÝ³լ, ոñ ց³Ýկ³ց³ծ 
Ýմ³Ý խոñÑուñդ ³Ýխուս³փելիոñեÝ 
ս³Ñմ³Ý³փ³կ է` կ³խվ³ծ ոñոշ³կի 
Ñ³Ýգ³մ³ÝùÝեñից և §ԻÝթեñÝեյշÝլ 
ՍՈՍ¦ ըÝկեñություÝը չի կ³ñող կñել 
պ³տ³սխ³Ý³տվություÝ սխ³լÝեñի 
Ñ³մ³ñ:

6.1.2 Ուղղորդում դեպի Ծառայություն 
մատուցողները

§ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ ըÝկեñությ³Ý Ñետ 
Ñեé³խոսով կ³պ Ñ³ստ³տելու 
դեպùում Ք³ñտ³տիñոջը կտñ³մ³- 
դñվի բժշկ³կ³Ý և իñ³վ³բ³Ý³կ³Ý 
ծ³é³յություÝÝեñ մ³տուցողÝեñի` 



Ýեñ³éյ³լ բժիշկÝեñի, ³տ³մÝ³-
բույժÝեñի, իñ³վ³բ³ÝÝեñի, իñ³վ³- 
խոñÑñդ³տուÝեñի, թ³ñգմ³ÝիչÝեñի, 
Ñիվ³Ýդ³ÝոցÝեñի և ³յլ Ñ³մ³-
պ³տ³սխ³Ý ³Ýձ³Ýց և Ñ³ստ³տու-
թյուÝÝեñի կոÝտ³կտ³յիÝ տվյ³լÝեñ: 
²յսպիսի դեպùեñում §ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦  
ըÝկեñություÝը ցուց³բեñում է ³é³Ýձ-
Ý³Ñ³տուկ զգուշություÝ և ուշ³դñու-
թյուÝ ծ³é³յություÝÝեñ մ³տուցողÝեñի 
ըÝտñությ³Ý Ñ³ñցում, ոñից Ñետո 
մի³յÝ տñ³մ³դñում ³ÝÑñ³ժեշտ 
խոñÑուñդ և պ³տ³սխ³Ý³տվություÝ 
չի կñում տñ³մ³դñվ³ծ խոñÑուñդÝեñի 
և վեñջիÝÝեñիս ³ñդյուÝùում ³é³ջ 
եկ³ծ Ñետև³ÝùÝեñի Ñ³մ³ñ: ԸÝդ 
ոñում, եթե ³ÝÑñ³ժեշտ ծ³é³յություÝ 
մ³տուցող եññոñդ կողմի ծ³խսեñը չեÝ 
Ñ³տուցվում Պ³յմ³ÝÝեñով, դñ³Ýց 
վճ³ñումը կ³տ³ñվում է Ք³ñտ³տիñոջ 
կողմից:

6.1.3 Բժշկական մոնիտորինգ

Ք³ñտ³տիñոջ Ñոսպիտ³լ³ցմ³Ý դեպ-
ùում §ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ ըÝկեñություÝը 
³ÝÑñ³ժեշտությ³Ý դեպùում կվեñ³Ñսկի 
Ք³ñտ³տիñոջ բուժմ³Ý գոñծըÝթ³ցը 
Ñոսպիտ³լ³ցմ³Ý ըÝթ³ցùում և դñ³Ýից 
Ñետո` միÝչև վեñջիÝիս ³éողջ³կ³Ý 
վիճ³կի վեñ³կ³ÝգÝումը:

6.1.4 Վճարման երաշխավորություն

Պ³յմ³ÝÝեñով ս³Ñմ³Ýվ³ծ դեպùեñում 
§ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ ըÝկեñություÝը 
կեñ³շխ³վոñի կ³մ կվճ³ñի ց³Ýկ³ց³ծ 
Ñոսպիտ³լ³ցմ³Ý դեպոզիտ³յիÝ վճ³ñ 
Ք³ñտ³տիñոջ ³ÝուÝից:

6.1.5 Երրորդ կողմի Ծառայություններ

Շտ³պ բուժօգÝությ³Ý ³ÝÑñ³ժեշ-
տությ³Ý դեպùում, եñբ Ñեé³խոսով 
ÑÝ³ñ³վոñ չէ Ñ³մ³ñժեùոñեÝ գÝ³-
Ñ³տել Ք³ñտ³տիñոջ վիճ³կը 
ÑÝ³ñ³վոñ տեղ³փոխմ³Ý Ñ³մ³ñ, կ³մ 
Ք³ñտ³տեñը չի կ³ñող տեղ³շ³ñժվել և 
տեղ³կ³Ý բուժօգÝությ³Ý ցուց³բեñումը 
ÑÝ³ñ³վոñ չէ, §ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ 
ըÝկեñություÝը Ք³ñտ³տիñոջ մոտ է 
ուղ³ñկում Ñ³մ³պ³տ³սխ³Ý բժիշկ: 
§ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ ըÝկեñությ³Ý  

կողմից չի վճ³ñվում ³յս ծ³é³յությ³Ý 
Ñ³մ³ñ:

6.1.6 Դեղորայքների մատակարարում

§ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ ըÝկեñություÝը 
կ³զմ³կեñպում է Ք³ñտ³տիñոջ 
բուժօգÝությ³Ý կ³մ խÝ³մùի Ñ³մ³ñ 
³ÝÑñ³ժեշտ դեղոñ³յùի, բժշկ³կ³Ý 
պ³ñ³գ³Ýեñի և ս³ñù³վոñումÝեñի 
մ³տ³կ³ñ³ñումը Ք³ñտ³տիñոջը, 
եթե դñ³Ýù Ñ³ս³Ýելի չեÝ Ք³ñտ³-
տիñոջ գտÝվելու վ³յñում: Նմ³Ý 
դեղոñ³յùÝեñի և բժշկ³կ³Ý ս³ñù³-
վոñումÝեñի մ³տ³կ³ñ³ñումը պետù է 
Ñ³մ³պ³տ³սխ³Ýի տվյ³լ տեղ³Ýùի 
օñեÝսդñությ³Ýը և կ³ñգ³վոñվի 
դñ³Ýով: §ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ ըÝկե- 
ñություÝը չի վճ³ñում Ýմ³Ý դեղո-
ñ³յùÝեñի և բժշկ³կ³Ý ս³ñù³-
վոñումÝեñի, իÝչպես Ý³և դñ³Ýց 
մ³տ³կ³ñ³ñմ³Ý ծ³խսեñը:

Մաս 7   Գնումների 
ապահովագրություն

7.1. Հ³մ³ձ³յÝ  Պ³յմ³ÝÝեñի Հ³վել-
վ³ծ 1-ով Ý³խ³տեսվ³ծ ծ³ծկույթի` 
եթե ³պ³Ñով³գñվ³ծ գÝումը կ³մ 
Ýվեñ տñվ³ծ ³պ³Ñով³գñվ³ծ 
գÝումը գող³ցվում կ³մ վÝ³սվում 
է, ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ըÝկեñություÝը 
փոխÑ³տուցում է Ք³ñտ³տիñոջը կñ³ծ 
կոñուստÝեñի դիմ³ց:

7.2. ԿոñուստÝեñը պիտի ի Ñ³յտ 
գ³Ý գÝմ³Ý ²պ³Ñով³գñումից 120 
(Ñ³ñյուñ ùս³Ý) օñվ³ ըÝթ³ցùում: 
²պ³Ñով³գñվ³ծ գÝմ³Ý ոñևէ գñ³Ýցում 
³ÝÑñ³ժեշտ չէ:

7.3. ՍույÝ ծ³ծկույթի գծով ս³Ñմ³Ý- 
վ³ծ է ոչ պ³յմ³Ý³կ³Ý չÑ³տուցվող 
գում³ñ` 50 (ÑիսուÝ) ²ՄՆ դոլ³ñ 
յուñ³ù³Ýչյուñ և ³մեÝ դեպùի Ñ³մ³ñ: 
²պ³Ñով³գñություÝը տ³ñ³ծվում 
է մի³յÝ ³յÝ գում³ñÝեñի մ³սով, 
ոñոÝù ³պ³Ñով³գñվ³ծ չեÝ ոñևէ 
³յլ ³պ³Ñով³գñությ³մբ կ³մ 
Ñ³տուցմ³Ý ծñ³գñով և կ³ñող է  



լիÝել ³é³վել³գույÝը գÝմ³Ý իñ³կ³Ý 
գում³ñի չ³փով:

7.4. ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ըÝկեñու-
թյուÝը պ³տ³սխ³Ý³տու չէ ³յÝպիսի 
գում³ñÝեñի Ñ³մ³ñ, ոñոÝù ³վելի եÝ`

1) գոñծող Ñ³շվում ³ñտ³ցոլվ³ծ 
²պ³Ñով³գñվ³ծ գÝմ³Ý գում³ñից,

2) ³պ³Ñով³գñվ³ծ գÝմ³Ý վեñ³- 
Ýոñոգմ³Ý կ³մ Ñ³մ³ñժեù, Ýմ³-
Ý³տիպ և ÝույÝ ոñ³կ³կ³Ý 
Ñ³տկ³ÝիշÝեñ ուÝեցող ³պñ³Ýùով 
փոխ³ñիÝմ³Ý իñ³կ³Ý ³ñժեùից:

7.5. ²պ³Ñով³գñվ³ծ գÝմ³Ý 
մի ù³Ýի մ³սից բ³ղկ³ց³ծ լիÝելու 
դեպùում ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ըÝկեñու- 
թյ³Ý պ³ñտ³վոñություÝը Ñ³Ýդիս³-
Ýում է վճ³ñել մի³յÝ գող³ցվ³ծ կ³մ 
վÝ³սվ³ծ մ³սի Ñ³մ³ñ` բ³ց³éությ³մբ 
³յÝ դեպùեñի, եñբ մյուս մ³սեñը 
պիտ³Ýի չեÝ և չեÝ կ³ñող փոխ³ñիÝվել 
³é³ÝձիÝ: Ոսկեñչ³կ³Ý և ³ñվեստի 
գոñծեñի դեպùում, ոñոÝù բ³ղկ³ց³ծ 
եÝ Ñ³վ³ù³ծուÝեñից կ³մ զույգեñով 
եÝ, պ³ñտ³վոñություÝը չի կ³ñող 
լիÝել ³վելիÝ, ù³Ý գող³ցվ³ծ կ³մ 
վÝ³սվ³ծ ³é³ÝձիÝ մ³սի ³ñժեùÝ 
է` ³Ýկ³խ Ýñ³Ýից, թե Ýմ³Ý մ³սը 
Ñ³մ³մ³սÝությ³Ý Ñետ իÝչ ըÝդÑ³Ýուñ 
Ñ³տուկ ³ñժեù է Ýեñկ³յ³ցÝում:

Մաս 8   Բացառություններ՝ կիրառելի 
Մաս 7-ի համար

8.1. ԳÝումÝեñի ³պ³Ñով³գñու-
թյուÝը չի Ýեñ³éում Ñետևյ³լը.

ա)   Ý³վեñ,

բ)   մոտոñ³ցվ³ծ տñ³Ýսպոñտ³յիÝ 
միջոցÝեñ (Ýեñ³éյ³լ, բ³յց ոչ 
ս³Ñմ³Ý³փ³կվ³ծ իÝùÝ³թիéÝեñով, 
³վտոմեùեÝ³Ýեñով, կց³ս³յլ³կ-
Ýեñով, ծ³ծկ³ս³յլ³կÝեñով, ù³ñ-
շ³կÝեñով, մոտոցիկլետÝեñով) և 
Ýñ³Ýց շ³ñժիչÝեñ, ս³ñù³վոñումÝեñ 
և ³ùսեսու³ñÝեñ (Ýեñ³éյ³լ, բ³յց ոչ 
ս³Ñմ³Ý³փ³կվ³ծ Ñ³ղոñդ³կցմ³Ý  

ս³ñù³վոñումÝեñով, ոñոÝù Ý³խ³-
տեսվ³ծ եÝ մի³յÝ տñ³Ýսպոñտ³յիÝ 
միջոցում կիñ³éելու Ñ³մ³ñ),

գ) Ñող³տ³ñ³ծù կ³մ շիÝու-
թյուÝ (Ýեñ³éյ³լ, բ³յց ոչ ս³Ñմ³- 
Ý³փ³կվ³ծ տÝեñով և բÝ³կ³-
ñ³ÝÝեñով),

դ)  ճ³Ý³պ³ñÑ³յիÝ չեկեñ, ց³Ýկ³-
ց³ծ տես³կի տոմսեñ, ս³կ³ñկելի 
գոñծիùÝեñ, ÝեñդñումÝեñ, ոսկու 
ձուլ³կտոñÝեñ, Ñ³զվ³գյուտ կ³մ 
թ³Ýկ³ñժեù մետ³ղ³դñ³մÝեñ, կ³Ý-
խիկ գում³ñ կ³մ դñ³ Ñ³մ³ñժեùÝեñ

ե)  կեÝդ³ÝիÝեñ կ³մ բույսեñ

զ)  կեÝց³ղ³յիÝ ³պñ³ÝùÝեñ և 
³ñ³գ փչ³ցող ³պñ³ÝùÝեñ

է)  իñեñ, ոñոÝù վÝ³սվում եÝ 
փոփոխություÝ կ³տ³ñելու միջոցով 
(Ýեñ³éյ³լ կտñում, սղոցում, ձև³-
վոñում), 

ը)  ծ³é³յություÝÝեñ (Ýեñ³éյ³լ, 
բ³յց ոչ ս³Ñմ³Ý³փ³կվ³ծ 
Ք³ñտ³տիñոջ կողմից վեñ³Ýո-
ñոգմ³Ý կ³մ վ³ñձու ³շխ³տ³Ýùով 
տեխÝիկ³կ³Ý զÝÝմ³մբ, ³պñ³Ýù-
Ýեñի, ³ñտ³դñ³Ýùի ու գույùի 
ÝեñդÝմ³մբ ու վեñ³Ýոñոգմ³մբ, 
ց³Ýկ³ց³ծ տիպի մ³սÝ³գիտ³կ³Ý 
խոñÑñդ³տվությ³մբ):

8.2. Ուղեբեéում եղ³ծ ոսկեղեÝի, 
տես³խցիկÝեñի կ³մ վիդեո ձ³յÝ³գñիչ 
ս³ñù³վոñումÝեñի գողություÝը կ³մ 
վÝ³սումը ³պ³Ñով³գñվ³ծ չեÝ` 
բ³ց³éությ³մբ ³յÝ դեպùեñի, եñբ 
Ք³ñտ³տեñը կñում է վեñոÝշյ³լ 
իñեñը ձեéùում կ³մ դñ³Ýù գտÝվում 
եÝ Ք³ñտ³տիñոջ կ³մ Ýñ³Ý ծ³Ýոթ 
ուղեկցի ³ÝձÝ³կ³Ý Ñսկողությ³Ý տ³կ:

8.3. ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³ծկույթը 
չի տñ³մ³դñվի ³յÝպիսի գողություÝ-
Ýեñի կ³մ վÝ³սÝեñի դեպùում, ոñոÝù 
³é³ջ³ցել եÝ զեղծ³ñ³ñությ³Ý, 
չ³ñ³շ³Ñմ³Ý, մ³շվ³ծությ³Ý, ³ստի-
ճ³Ý³կ³Ý վ³տթ³ñ³ցմ³Ý, ուտիճÝեñի, 
տզեñի, գոñծ³ñ³Ý³յիÝ թեñություÝÝեñի,  
պ³տեñ³զմի կ³մ ց³Ýկ³ց³ծ տես³կի  



պ³տեñ³զմ³կ³Ý դñությ³Ý (Ýեñ³éյ³լ 
ÝեñխուժումÝեñ, ³պստ³մբություÝÝեñ 
և իñ³ñ³Ýցում), ց³Ýկ³ց³ծ տես³կի 
պ³տեñ³զմ³յիÝ զեÝùի, ոñը կñում 
է ³տոմ³յիÝ կ³մ é³դիո³կտիվ ուժ 
(³Ýկ³խ պ³տեñ³զմ³յիÝ իñ³վիճ³կի 
³éկ³յություÝից և դñ³ կ³é³վ³ñմ³Ý 
³ստիճ³Ýից, իÝչպես Ý³և միջ³դեպի 
Ñետ ուÝեց³ծ կ³պի ³éկ³յություÝից կ³մ 
բ³ց³կ³յություÝից), կ³é³վ³ñությ³Ý, 
մ³ùս³տ³Ý կ³մ պետ³կ³Ý ³յլ 
մ³ñմիÝÝեñի կողմից բéÝ³գñ³վմ³Ý, 
³ÝօñիÝ³կ³Ý գոñծուÝեությ³Ý ի Ñ³յտ 
գ³լու, մ³ùս³ÝեÝգությ³Ý, ֆոñս-
մ³ժոñ³յիÝ իñ³վիճ³կÝեñի (Ýեñ³éյ³լ 
եñկñ³շ³ñժ, ջñÑեղեղ կ³մ մññիկÝեñ), 
ուÝեցվ³ծùը Ñ³ս³ñ³կ³կ³Ý փոխ³-
դñողÝեñի խÝ³մùիÝ, ուշ³դñությ³Ýը 
և կ³é³վ³ñմ³Ýը Ñ³ÝձÝելու պ³տ-
ճ³éÝեñով:

8.4. ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³ծկույթը 
չի տñ³մ³դñվում ³յÝպիսի գողություÝ-
Ýեñի կ³մ վÝ³սÝեñի Ñ³մ³ñ, եñբ 
Ք³ñտ³տեñը չի ձեéÝ³ñկում Պ³տշ³ճ 
ջ³Ý³սիñություÝ` ²պ³Ñով³գñվ³ծ 
գÝմ³Ý կոñուստից կ³մ վÝ³սումից 
խուս³փելու Ñ³մ³ñ: 

8.5. Հ³ս³ñ³կ³կ³Ý վ³յñեñից 
գող³ցվ³ծ իñեñÝ ³պ³Ñով³գñվ³ծ 
չեÝ, եթե դñ³Ýù փ³կվ³ծ չեÝ 
Ñ³Ýգ³մ³ÝùÝեñի թույլտվությ³մբ 
³éկ³ վ³յñեñում: 

8.6. Գող³ցվ³ծ իñեñը չեÝ ³պ³- 
Ñով³գñվում, եթե դñ³Ýց գողությ³Ý 
մ³սիÝ 36 (եñեսուÝվեց) ժ³մվ³ 
ըÝթ³ցùում չի տեղեկ³ցվում ոստի-
կ³Ýությ³Ýը կ³մ Ñ³մ³պ³տ³սխ³Ý 
Ñ³ստ³տությ³Ýը, ոñտեղ տեղի է 
ուÝեցել միջ³դեպը:

8.7. ՉÑսկվող և ³Ýպ³շտպ³Ý 
տñ³Ýսպոñտ³յիÝ միջոցÝեñից գող³ց-
վ³ծ իñեñը ³պ³Ñով³գñվ³ծ չեÝ:

Մաս 9   Ընդհանուր պայմաններ

9.1. ԿոñուստÝեñը, գողություÝը, 
վÝ³սÝեñը, պ³տ³Ñ³ñÝեñը, Մ³ñմÝ³- 

կ³Ý վÝ³սվ³ծùÝեñը կ³մ Հիվ³Ýդու-
թյուÝÝեñը կ³Ýխելու, իñ ³ÝձÝ³կ³Ý 
սեփ³կ³ÝություÝը պ³Ñպ³Ýելու և/
կ³մ վեñ³կ³ÝգÝելու Ýպ³տ³կով 
Ք³ñտ³տեñը պետù է ցուց³բեñի 
Ñ³մ³պ³տ³սխ³Ý զգուշություÝ:

9.2. §ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ ըÝկեñու-
թյուÝը գոñծ³դñում է ³é³վել³գույÝ 
ջ³Ýùեñը  Պ³յմ³ÝÝեñով ս³Ñմ³Ýվ³ծ 
²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³ծկույթի տñ³- 
մ³դñմ³Ý ուղղությ³մբ` բ³ց³éությ³մբ 
ց³Ýկ³ց³ծ օգÝությ³Ý և միջ³մտու-
թյ³Ý, ոñոÝù կ³խվ³ծ եÝ տեղ³յիÝ 
Ñ³ս³ÝելիություÝից և պ³ñտ³վոñ 
եÝ եÝթ³ñկվել տեղ³կ³Ý և 
միջ³զգ³յիÝ օñեÝùÝեñիÝ, ոñոÝց 
միջ³մտություÝը կ³խվ³ծ է 
§ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ ըÝկեñությ³Ý 
կողմից տ³ñբեñ Ñ³ստ³տություÝÝեñից 
Ñ³մ³պ³տ³սխ³Ý թույլտվություÝÝեñ 
և Ñ³ստ³տումÝեñ ստ³Ý³լուց: 
§ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ ըÝկեñություÝը 
պ³ñտ³վոñվ³ծ չէ տñ³մ³դñել 
²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³ծկույթով 
ս³Ñմ³Ýվ³ծ ծ³é³յություÝÝեñ ³յÝ 
Ք³ñտ³տեñեñիÝ, ոñոÝù §ԻÝթեñÝեյշÝլ 
ՍՈՍ¦ ըÝկեñությ³Ý մի³կողմ³Ýի 
կ³ñծիùով գտÝվում եÝ ³յÝպիսի 
վ³յñեñում, ոñոÝù Ñ³Ýդիս³Ýում 
եÝ պ³տեñ³զմ³կ³Ý éիսկ³յիÝ 
գոտի, ստեղծում եÝ ù³ղ³ù³կ³Ý 
և ³յլ ³յÝպիսի պ³յմ³ÝÝեñ, ոñոÝù 
դ³ñձÝում եÝ Ýմ³Ý ծ³é³յություÝÝեñը 
³ÝÑÝ³ñ կ³մ պ³տճ³é³բ³Ýվ³ծ 
³Ýիñ³գոñծելի:

9.3. Ց³Ýկ³ց³ծ պ³տ³Ñ³ñի, 
³ñ³ñùի կ³մ ³յÝպիսի իñ³դ³ñձությ³Ý 
մ³սիÝ, ոñը կ³ñող է ³պ³Ñով³գñ³կ³Ý 
Ñ³յցի Ñիմù Ñ³Ýդիս³Ý³լ, պետù է 
գñ³վոñ ծ³Ýուցել ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý 
ըÝկեñությ³Ýը պ³տ³Ñ³ñի տեղի 
ուÝեÝ³լուց Ñետո 30 (եñեսուÝ) օñվ³ 
ըÝթ³ցùում կ³մ պ³տճ³é³բ³Ýվ³ծ 
խել³միտ ժ³մկետում, իսկ զեղծ³-
ñ³ñությ³Ý դեմ ³պ³Ñով³գñ³կ³Ý 
ծ³é³յություÝÝեñից օգտվելու Ñ³մ³ñ 
պ³տ³Ñ³ñի մ³սիÝ պետù է 
տեղյ³կ պ³Ñել ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý 
ըÝկեñությ³Ýը զեղծ³ñ³ñ գոñծ³ñùÝեñի 
կ³տ³ñումից ³é³վել³գույÝը 72 



(յոթ³Ý³սուÝեñկու) ժ³մվ³ ըÝթ³ցùում:  
Բոլոñ ³ÝÑñ³ժեշտ տեղեկություÝÝեñը, 
փ³ստեñը և վկ³յություÝÝեñը, ոñոÝù 
պ³Ñ³Ýջվում եÝ ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý 
ըÝկեñությ³Ý կողմից, պետù է վեñջիÝիս 
տñ³մ³դñվեÝ Բ³Ýկի, Ք³ñտ³տիñոջ 
կ³մ վեñջիÝիս իñ³վ³բ³Ý³կ³Ý 
Ýեñկ³յ³ցուցչի կողմից: ²պ³Ñո-
վ³գñ³կ³Ý Ñ³յտ³յիÝ դիմում-
Ñ³ñց³թեñթիկը պետù է լñ³ցվ³ծ լիÝի 
Ք³ñտ³տիñոջ կողմից և Ýեñկ³յ³ցվի 
²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ըÝկեñությ³Ýը 
³պ³Ñով³գñ³կ³Ý Ñ³յցի գñ³Ýցումից 
90 (իÝÝսուÝ) օñվ³ ըÝթ³ցùում: Բոլոñ 
պ³Ñ³Ýջվող փ³ստ³թղթեñը պետù է 
Ýեñկ³յ³ցվեÝ բÝօñիÝ³կով, ³յլ ոչ թե 
պ³տճեÝ³Ñ³Ýվ³ծ:

9.4. ºթե Ք³ñտ³տիñոջ կ³մ 
ոñևէ ³յլ ³Ýձի կողմից, ով գոñծում է 
Ք³ñտ³տիñոջ ³ÝուÝից, կիñ³éվում 
եÝ ոñևէ զեղծ³ñ³ñ միջոցÝեñ կ³մ 
ս³ñù³վոñումÝեñ  Պ³յմ³ÝÝեñով ս³Ñ-
մ³Ýվ³ծ ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³ծկույթից 
օգտվելու Ñ³մ³ñ, Ք³ñտ³տիñոջ` 
Պ³յմ³ÝÝեñով ս³Ñմ³Ýվ³ծ բոլոñ 
իñ³վուÝùÝեñÝ ³Ýմիջ³պես չեղյ³լ եÝ 
Ñ³մ³ñվում:

9.5. ºթե  Պ³յմ³ÝÝեñով ս³Ñմ³Ý- 
վ³ծ ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³ծկույթÝ 
³մբողջությ³մբ կ³մ մ³սÝ³կիոñեÝ 
տñ³մ³դñվում է ոñևէ ³յլ ³պ³-
Ñով³գñ³կ³Ý պ³յմ³Ý³գñով կ³մ ³յլ 
³ղբյուñի միջոցով, ³պ³ Ք³ñտ³տեñÝ 
իñ³վուÝù ուÝի Ýեñկ³յ³ցÝել մի³յÝ ³յÝ 
ծ³խսեñը, ոñոÝù Ñ³տուցմ³Ý եÝթ³կ³ 
չեÝ Ýմ³Ý ³յլ պ³յմ³Ý³գñեñով կ³մ 
³ղբյուñÝեñով:

9.6. ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ըÝկեñու-
թյուÝը կ³ñող է ց³Ýկ³ց³ծ ժ³մ³Ý³կ իñ 
սեփ³կ³Ý միջոցÝեñի Ñ³շվիÝ և ³é³Ýց  
Պ³յմ³ÝÝեñը խ³խտելու կ³տ³ñել 
ù³յլեñ` ³պ³Ñով³գñ³կ³Ý պ³տ³Ñ³ñի 
³é³ջ³ցմ³Ý Ñիմùում ըÝկ³ծ կոñստի 
կ³մ Մ³ñմÝ³կ³Ý վÝ³սվ³ծùÝեñի 
գծով Ք³ñտ³տիñոջ ³ÝուÝից ոñևէ 
եññոñդ ³Ýձից փոխÑ³տուցում կ³մ 
եñ³շխիùÝեñ ստ³Ý³լու Ñ³մ³ñ: 

Մաս 10   Ընդհանուր 
բացառություններ

Պայմաններով չեն հատուցվում.

10.1. ծ³խսեñ, ոñոÝց ³պ³Ñով³-
գñումը ³é³վել յուñ³Ñ³տուկ է կ³մ 
Ñ³տուցվում է ոñևէ ³յլ ³պ³Ñո-
վ³գñ³կ³Ý պ³յմ³Ý³գñով կ³մ 
³պ³Ñով³գñությ³Ý ³զգ³յիÝ 
ծñ³գñեñով, ոñոÝցից օգտվում է 
Ք³ñտ³տեñը,

10.2. ց³Ýկ³ց³ծ Ñ³յտ, եթե Ք³ñտ³-
տիñոջ տ³ñիùը գեñ³զ³Ýցել է 76 
տ³ñեկ³Ýը,

10.3. իñ³վիճ³կÝեñ, ոñոÝù ³é³ջ³-
ցել եÝ կ³մ ոñևէ կ³պ ուÝեÝ միտումÝ³-
վոñ սեփ³կ³Ý ³ÝձիÝ Մ³ñմÝ³կ³Ý 
վÝ³սվ³ծùÝեñ կ³մ Հիվ³ÝդություÝÝեñ 
պ³տճ³éելու, խել³գ³ñությ³Ý Ñ³սց- 
Ýելու, ³լկոÑոլ³յիÝ կ³մ թմñ³Ýյութեñի 
օգտ³գոñծմ³Ý կ³մ չ³ñ³շ³Ñմ³Ý, 
իÝչպես Ý³և սեփ³կ³Ý ³Ýձը 
միտումÝ³վոñ և ³Ýկ³ñևոñ վտ³Ýգի 
եÝթ³ñկելու (բ³ց³éությ³մբ մ³ñդ-
կ³յիÝ կյ³Ýù փñկելու փոñձի) և 
իÝùÝ³սպ³Ýությ³Ý Ñետ,

10.4. իñ³վիճ³կÝեñ, ոñտեղ Ք³ñտ³-
տեñը չի ձեéÝ³ñկում ոñևէ խել³միտ 
միջոց իÝùÝ³պ³շտպ³Ýությ³Ý կ³մ 
ուÝեցվ³ծùի պ³շտպ³Ýությ³Ý Ñ³մ³ñ,

10.5. ոñևէ Ñ³կ³օñիÝ³կ³Ý գոñծու-
ÝեություÝ կ³մ Ñ³կ³օñիÝ³կ³Ý գոñ-
ծուÝեությ³Ý փոñձի իñ³կ³Ý³ցում,

10.6. ց³Ýկ³ց³ծ ծ³խս, ոñը 
կ³պ ուÝի ոñևէ միջուկ³յիÝ զեÝùի, 
ս³ñù³վոñմ³Ý, ùիմի³կ³Ý կ³մ 
կեÝս³բ³Ý³կ³Ý գոñծոÝÝեñի օգտ³- 
գոñծմ³Ý, տ³ñ³ծմ³Ý կ³մ դñ³Ýցով 
սպ³éÝ³լիùÝեñով Ñ³Ýդես գ³լու Ñետ` 
Ýեñ³éյ³լ բ³յց ոչ ս³Ñմ³Ý³փ³կվ³ծ 
ց³Ýկ³ց³ծ ճ³Ý³պ³ñÑով ²Ñ³բեկ-
չ³կ³Ý կ³մ պ³տեñ³զմ³յիÝ գոñծո-
ղություÝÝեñիÝ մ³սÝ³կցությ³Ý ³ջ³կ-
ցմ³Ýը,

10.7. ց³Ýկ³ց³ծ ծ³խս, ոñը 
միջուկ³յիÝ éե³կցի³յի կ³մ ճ³é³-
գ³յթմ³Ý ուղղ³կի Ñետև³Ýù է,



10.8. §ԻÝթեñÝեյշÝլ ՍՈՍ¦ ըÝկեñու-
թյուÝից բ³ցի ց³Ýկ³ց³ծ ³յլ 
եññոñդ ³Ýձի կողմից մ³տուցվ³ծ 
ծ³é³յություÝÝեñը, ոñոÝց Ñ³մ³ñ ոչ 
մի վճ³ñ չէñ գ³Ýձվելու Պ³յմ³ÝÝեñը 
չլիÝելու դեպùում,

10.9. Պ³տ³Ñ³ñից ³վելի ù³Ý 
90 (իÝÝսուÝ) օñ Ñետո Ýեñկ³յ³ցñ³ծ 
Ñ³յտեñը,

10.10. ց³Ýկ³ց³ծ տիպի օդ³յիÝ 
թéիչùÝեñի մեջ Ýեñգñ³վվ³ծ Ք³ñտ³-
տեñեñը` բ³ց³éությ³մբ կ³ÝոÝ³վոñ 
չվեñթÝեñ պ³տվիñող և ուղեվ³ñձ 
վճ³ñող կ³մ լիցեÝզ³վոñվ³ծ 
չ³ñթեñ³յիÝ չվեñթÝեñի մ³սÝ³կցող 
ուղևոñÝեñի,

10.11. ց³Ýկ³ց³ծ պ³տ³Ñ³ñի կ³մ 
վÝ³սվ³ծùի Ñետ կ³պվ³ծ ծ³խսեñ, 
ոñոÝù ³é³ջ³ցել եÝ, եñբ Ք³ñտ³տեñը 
Ýեñգñ³վվ³ծ է եղել ոñևէ վտ³Ýգ³վոñ 
գոñծուÝեությ³Ý` Ñետ³պÝդմ³Ý, ժ³մ- 
³Ýցի, ù³ñ³Ýձ³վÝեñի ուսումÝ³սիñու-
թյ³Ý, ³լպիÝիզմի, ժ³յé³մ³գլցմ³Ý, 
օդ³պ³ñիկով թéիչùի, էլ³ստիկ 
լ³ñեñով թéիչùի, դելտ³պլ³Ýիզմի, 
ջñ³սուզմ³Ý` օգտ³գոñծելով ջñ³յիÝ 
ս³ղ³վ³ñտ օդ³մուղ ս³ñù³վոñումով, 
մ³ñտ³ñվեստի, մոտոցիկլետ վ³ñելու, 
³վտո³ñշ³վÝեñի մ³սÝ³կցելու, ց³Ý- 
կ³ց³ծ տես³կի ³ñ³գությ³Ý 
մñցույթÝեñի մ³սÝ³կցելու (բ³ց³éու-
թյ³մբ վ³զùի), իÝչպես Ý³և ց³Ý-
կ³ց³ծ տես³կի սպոñտ³յիÝ իñ³դ³ñ-
ձությ³Ý մ³սÝ³կցությ³Ý մեջ, ոñը 
կ³զմ³կեñպվել է պñոֆեսիոÝ³լ 
մ³կ³ñդ³կով և ուÝի Ñով³Ý³վոñÝեñ,

10.12. ծ³խսեñ, ոñոÝù ³é³ջ³ցել 
եÝ ց³Ýկ³ց³ծ տես³կի ձմեé³յիÝ 
սպոñտ³ձևում Ք³ñտ³տիñոջ Ýեñ-
գñ³վվ³ծ լիÝելու Ñետև³Ýùով,

10.13. ծ³խսեñ, ոñոÝù ³é³ջ³ցել 
եÝ ոñևէ ³զգի զիÝվ³ծ ուժեñում 
ծ³é³յություÝÝեñ մ³տուցելու գոñծըÝ-
թ³ցում Ք³ñտ³տիñոջ Ýեñգñ³վվ³ծ 
լիÝելու պ³տճ³éով,

10.14. ծ³խսեñ, ոñոÝù ³é³ջ³ցել 
եÝ Ք³ñտ³տիñոջ` ոñևէ պ³տեñ³զմի 

(Ñ³յտ³ñ³ñվ³ծ կ³մ ոչ), Ýեñխուժմ³Ý, 
³ñտ³ùիÝ թշÝ³միÝեñի դեմ 
գոñծողություÝÝեñի, é³զմ³կ³Ý 
գոñծողություÝÝեñի, ù³ղ³ù³ցի³կ³Ý 
պ³տեñ³զմÝեñի, ³պստ³մբությ³Ý, 
Ñ³ս³ñ³կ³կ³Ý կ³ñգեñի խ³խտմ³Ý 
կ³մ Ñեղ³փոխությ³Ý մեջ ³կտիվ 
մ³սÝ³կցություÝ ուÝեÝ³լու Ñետև-
³Ýùով:

 

Մաս 11  Զեղծարարություններից 
ապահովագրություն

11.1. ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ըÝկեñու-
թյուÝը փոխÑ³տուցում է Ք³ñ-
տ³տիñոջը Ýñ³ կñ³ծ ֆիÝ³Ýս³կ³Ý 
վÝ³սÝեñի Ñ³մ³ñ, ոñոÝù ³é³ջ³ցել 
եÝ Ýñ³ Ք³ñտի չ³ñտոÝվ³ծ/
չլի³զոñվ³ծ օգտ³գոñծումից` Ք³ñտի 
կոñստի, գողությ³Ý կ³մ կñկÝօñի-
Ý³կմ³Ý ³ñդյուÝùում` ըստ Պ³յ-
մ³ÝÝեñի Հ³վելվ³ծ 1-ում Ýշվ³ծ 
ս³Ñմ³Ý³չ³փեñի` պ³յմ³Ýով, ոñ

- վÝ³սը տեղի է ուÝեցել Ք³ñտի 
կոñստի կ³մ գողությ³Ý մ³սիÝ 
Ք³ñտ³տիñոջ կողմից Բ³ÝկիÝ 
տեղեկ³ցÝելուց ³é³ջ 72 ժ³մվ³ և 
տեղեկ³ցումից Ñետո 168 ժ³մվ³ 
ըÝթ³ցùում,

- Պ³յմ³ÝÝեñով ս³Ñմ³Ýվ³ծ Պ³- 
տ³Ñ³ñը տեղի է ուÝեցել 
²պ³Ñով³գñությ³Ý գոñծողությ³Ý 
ժ³մկետի ըÝթ³ցùում:

11.2. Հ³տուցումը ս³Ñմ³Ý³փ³կ-
վում է յուñ³ù³Ýչյուñ Ք³ñտ³տիñոջ 
Ñ³մ³ñ եñկու Ñ³յտով մեկ տ³ñվ³ 
ըÝթ³ցùում:

Պայմաններ

11.3. Ք³ñտի կոñուստը, գողություÝը 
կ³մ կեղծումը կ³Ýխելու Ýպ³տ³կով 
Ք³ñտ³տեñը պետù է ցուց³բեñի 
ողջ³միտ զգուշ³վոñություÝ:

11.4. Ք³ñտ³տեñը պետù է ³պ³Ñով 
պ³Ñպ³Ýի Ք³ñտը, PIN-կոդը և ³յլ 
ծ³ծկ³գñեñը: 



11.5. Ք³ñտ³տեñը չպետù է իÝùÝ³-
կ³մ բ³ց³Ñ³յտի կ³մ Ññ³պ³ñ³կի 
PIN-կոդը ³յլ ³Ýձ³Ýց, չգñ³éի ³յÝ 
³յÝպես, ոñ դ³ Ñ³ս³Ýելի դ³éÝ³ ³յլ 
³Ýձ³Ýց:

11.6. Ք³ñտ³տեñը չպետù է 
իÝùÝ³կ³մ բ³ց³Ñ³յտի, Ññ³պ³ñ³կի 
կ³մ գñ³éի Ք³ñտով գոñծ³ñùÝեñ 
կ³տ³ñելու Ñ³մ³ñ ³ÝÑñ³ժեշտ 
³Ýվտ³Ýգությ³Ý ծ³ծկ³գñեñÝ ու 
գ³ղտÝ³բ³éեñÝ ³յÝպես, ոñ դñ³Ýù 
Ñ³ս³Ýելի դ³éÝ³Ý կ³մ կ³ñդ³ցվեÝ 
³յլ ³Ýձ³Ýց կողմից:

11.7. ºթե Ք³ñտ³տիñոջ կ³մ 
Ք³ñտ³տիñոջ ³ÝուÝից Ñ³Ýդես եկող 
ոñևէ ³յլ ³Ýձի կողմից կիñ³éվում 
եÝ ոñևէ զեղծ³ñ³ñ միջոցÝեñ կ³մ 
ս³ñù³վոñումÝեñ  Պ³յմ³ÝÝեñով ս³Ñ- 
մ³Ýվ³ծ ³պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³é³յու-
թյուÝÝեñից օգտվելու Ñ³մ³ñ, Ք³ñտ³-
տիñոջ`  Պ³յմ³ÝÝեñով ս³Ñմ³Ýվ³ծ ոñոշ 
կ³մ բոլոñ իñ³վուÝùÝեñÝ ³Ýմիջ³պես 
չեղյ³լ եÝ Ñ³մ³ñվում:

11.8. Ց³Ýկ³ց³ծ իñ³դ³ñձությ³Ý 
մ³սիÝ, ոñը կ³ñող է ³պ³Ñով³գñ³կ³Ý 
Ñ³յտի Ñիմù Ñ³Ýդիս³Ý³լ, պետù 
է ծ³Ýուցել ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý 
ըÝկեñությ³Ýը: Բոլոñ ³ÝÑñ³ժեշտ 
տեղեկություÝÝեñը, փ³ստեñը և 
վկ³յություÝÝեñը, ոñոÝù պ³Ñ³Ýջվում 
եÝ ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ըÝկեñությ³Ý 
կողմից, պետù է վեñջիÝիս տñ³մ³դñվեÝ 
Բ³Ýկի, Ք³ñտ³տիñոջ կ³մ վեñջիÝիս 
իñ³վ³բ³Ý³կ³Ý Ýեñկ³յ³ցուցչի 
Ñ³շվիÝ: ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý Ñ³յտ³յիÝ 
դիմումը պետù է լñ³ցվի Ք³ñտ³-
տիñոջ կողմից և Ýեñկ³յ³ցվի 
²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ըÝկեñությ³Ýը 90 
(իÝÝսուÝ) օñվ³ ըÝթ³ցùում: Բոլոñ 
պ³Ñ³Ýջվող փ³ստ³թղթեñը պետù է 
Ýեñկ³յ³ցվեÝ բÝօñիÝ³կով, ³յլ ոչ թե 
պ³տճեÝ³Ñ³Ýվ³ծ:

11.9. ºթե Պ³յմ³ÝÝեñով ս³Ñմ³Ý-
վ³ծ ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³ծկույթÝ 
³մբողջությ³մբ կ³մ մ³սÝ³կիոñեÝ 
տñ³մ³դñվում է ոñևէ ³յլ ³պ³-
Ñով³գñ³կ³Ý պ³յմ³Ý³գñով կ³մ 
³յլ ³ղբյուñի միջոցով, Ք³ñտ³տեñÝ 
իñ³վուÝù ուÝի Ýեñկ³յ³ցÝել մի³յÝ ³յÝ 

ծ³խսեñը, ոñոÝù Ñ³տուցմ³Ý եÝթ³կ³ 
չեÝ Ýմ³Ý ³յլ պ³յմ³Ý³գñեñով կ³մ 
³ղբյուñÝեñով:

11.10. ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ըÝկեñու-
թյուÝը կ³ñող է ց³Ýկ³ց³ծ ժ³մ³Ý³կ իñ 
սեփ³կ³Ý միջոցÝեñի Ñ³շվիÝ և ³é³Ýց  
Պ³յմ³ÝÝեñը խ³խտելու կ³տ³ñել 
ù³յլեñ` ³պ³Ñով³գñ³կ³Ý Պ³տ³Ñ³ñի 
³é³ջ³Ý³լու Ñիմùում ըÝկ³ծ կոñստի 
գծով Ք³ñտ³տիñոջ ³ÝուÝից ոñևէ 
եññոñդ ³Ýձից փոխÑ³տուցում կ³մ 
եñ³շխիùÝեñ ստ³Ý³լու Ñ³մ³ñ:

11.11. Հ³տուցումÝեñը փոխ³Ýցվում 
եÝ ³յÝ Ñ³շվիÝ, ոñը եÝթ³ñկվել է 
զեղծ³ñ³ñությ³Ý, եթե Ñ³ս³Ýելի չի 
ոñևէ ³յլ Ñ³շվեÑ³մ³ñ` ս³Ñմ³Ýվ³ծ 
Բ³Ýկի կողմից:

11.12. ºթե Ք³ñտ³տեñը Ñ³տուցում 
ստ³Ý³լու Ñ³յցով դիմում և փոխ-
Ñ³տուցում է ստ³Ýում ³յլ ³ղբյուñից` 
Ýվ³զեցÝելով իñ զուտ կոñուստը, ³պ³ 
³յդ գում³ñի չ³փով ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý 
ըÝկեñությ³ÝÝ է վեñ³դ³ñձÝում 
Ñ³տուցմ³Ý գում³ñը:

Բացառություններ

11.13. Պ³յմ³ÝÝեñի շñջ³Ý³կÝեñում 
չի Ñ³տուցվում ոñևէ կոñուստ, 
վÝ³ս, Ñ³յտեñ կ³մ կ³Ýխ³ñգելիչ, 
վեñ³կ³ÝգÝող³կ³Ý կ³մ ³յլ ծ³խ-
սեñ, ոñոÝù ուղղ³կիոñեÝ կ³մ 
³Ýուղղ³կիոñեÝ բխում կ³մ վեñ³-
բեñում եÝ.

- տվյ³լÝեñի Ñ³շվ³ñկմ³Ýը, 
Ñ³մեմ³տությ³Ýը, տ³ñբեñ³կմ³Ýը, 
Ñ³ջոñդ³կ³Ýությ³Ýը և մշ³կմ³Ýը, 
Ýեñ³éյ³լ ոñևէ տվյ³լÝեñի 
փոփոխություÝ, Ýեñ³éյ³լ Ý³Ñ³Ýջ 
տ³ñվ³ Ñ³շվ³ñկÝեñը, ոñևէ 
Ñ³մ³կ³ñգչ³յիÝ Ñ³մ³կ³ñգ, 
ս³ñù³վոñումÝեñ կ³մ ծñ³գñեñ 
և/կ³մ ոñևէ միկñոչիպեñ կ³մ ³յլ 
Ýմ³Ý³տիպ ս³ñù³վոñումÝեñ` 
Ñ³մ³կ³ñգչ³յիÝ կ³մ ոչ Ñ³մ³- 
կ³ñգչ³յիÝ` ³Ýկ³խ ³յÝ Ñ³Ýգ³-
մ³Ýùից գույùը ³պ³Ñով³դñիÝÝ է, 
թե ոչ:



- ց³Ýկ³ց³ծ փոփոխություÝ, 
վեñ³փոխում, վեñ³ձև³կեñպում 
տվյ³լÝեñի Ñ³շվ³ñկում, Ñ³մեմ³-
տություÝ, տ³ñբեñ³կում, Ñ³ջոñ-
դ³կ³ÝություÝ և մշ³կում, 
Ýեñ³éյ³լ ոñևէ տվյ³լÝեñի փոփո-
խություÝ, Ýեñ³éյ³լ Ý³Ñ³Ýջ 
տ³ñվ³ Ñ³շվ³ñկÝեñը, ոñևէ 
Ñ³մ³կ³ñգչ³յիÝ Ñ³մ³կ³ñգ, 
ս³ñù³վոñումÝեñ կ³մ ծñ³գñեñի 
և/կ³մ ոñևէ միկñոչիպեñ կ³մ ³յլ 
Ýմ³Ý³տիպ ս³ñù³վոñումÝեñ` 
Ñ³մ³կ³ñգչ³յիÝ կ³մ ոչ Ñ³մ³- 
կ³ñգչ³յիÝ` ³Ýկ³խ ³յÝ Ñ³Ýգ³-
մ³Ýùից գույùը ³պ³Ñով³դñիÝÝ է, 
թե ոչ:

11.14. 11.13 կետը կիñ³éելի է 
³Ýկ³խ ոñևէ ³յլ պ³տճ³éի կ³մ 
դեպùի, ոñը Ýպ³ստում է կոñստի, 
վÝ³սվ³ծùի, ծ³խսեñի և պ³Ñ³ÝջÝեñի 
մի³ժ³մ³Ý³կյ³ կ³մ ոñևէ 
Ñ³ջոñդ³կ³Ýությ³մբ ի Ñ³յտ գ³լուÝ:

11.15. Պ³յմ³ÝÝեñով չեÝ Ñ³տուցվում`

- վÝ³սÝեñ, ոñոÝù ³é³վել³պես 
Ñ³տուցվում կ³մ վեñ³կ³ÝգÝվում 
եÝ Ք³ñտ³տիñոջ ուÝեց³ծ ոñևէ ³յլ 
³պ³Ñով³գñությ³Ý պ³յմ³Ý³գñով 
կ³մ ³պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծñ³գñեñով,

- զեղծ³ñ³ñությ³Ý պ³տճ³éով 
կñ³ծ վÝ³սÝեñ,  ոñոÝù տեղի եÝ 
ուÝեցել ³վելի ù³Ý 72 ժ³մ ³é³ջ 
միÝչ Ք³ñտի կոñստի, ³éև³Ýգմ³Ý 
և կñկÝօñիÝ³կմ³Ý մ³սիÝ Բ³ÝկիÝ 
տեղեկ³ցÝելը,

- զեղծ³ñ³ñությ³Ý պ³տճ³éով 
կñ³ծ վÝ³սÝեñ, ոñոÝù տեղի 
եÝ ուÝեցել Ք³ñտի կոñստի, 
³éև³Ýգմ³Ý և կñկÝօñիÝ³կմ³Ý 
մ³սիÝ Հ³ճ³խոñդիÝ տեղեկ³ցÝելուÝ 
Ñ³ջոñդող 168 ժ³մից Ñետո,

- կոñուստÝեñ, ոñոÝù տեղի եÝ 
ուÝեցել Ý³խù³Ý Ք³ñտ³տիñոջ 
Ք³ñտի ստ³Ý³լը,

- կոñուստÝեñ, ոñոÝù ³é³ջ³ցել 
եÝ կ³մ ոñևէ կեñպ կ³պվ³ծ 
եÝ ³լկոÑոլի, թմñ³Ýյութեñի 
կ³մ դñ³Ýց չ³ñ³շ³Ñմ³Ý Ñետ 
կ³մ Ք³ñտ³տեñը ճ³Ý³չվել է 

³լկոÑոլից կ³մ թմñ³Ýյութեñից 
կ³խվ³ծություÝ ուÝեցող, եթե 
Ք³ñտ³տեñը չ³պ³ցուցի, ոñ ³յդ 
կ³խվ³ծություÝը չի Ýպ³ստել 
Ք³ñտի կոñստիÝ,

- Ñ³յտեñ, ոñոÝù ³é³ջ³ցել 
եÝ Ք³ñտ³տիñոջ կողմից Ք³ñտի 
կոñուստը կ³մ ³éև³Ýգումը 
կ³Ýխելու Ýպ³տ³կով խել³միտ 
միջոցÝեñ չձեéÝ³ñկելու պ³տճ³éով,

- Ñ³յտեñ, ոñոÝù ³é³ջ³ցել եÝ 
Ք³ñտ³տիñոջ կողմից իñ Ք³ñտի 
PIN-կոդը, ³Ýվտ³Ýգությ³Ý Ñ³մ³ñ- 
Ýեñը և/կ³մ ծ³ծկ³գñեñը ³Ýօñի- 
Ý³կ³Ý օգտ³գոñծումից պ³Ñպ³-
Ýելու Ýպ³տ³կով խել³միտ 
միջոցÝեñ չձեéÝ³ñկելու պ³տճ³éով,

- ոñևէ ³ÝօñիÝ³կ³Ý գոñծողու-
թյուÝ կ³մ ³ÝօñիÝ³կ³Ý գոñծո-
ղությ³Ý փոñձի իñ³կ³Ý³ցում,

- պ ³ տ ճ ³ é ³ Ñ ե տ և ³ Ý ù ³ յ ի Ý 
վÝ³ս, եթե ³յÝ Ýշվ³ծ չէ ոñպես 
³պ³Ñով³գñությ³Ý Ñ³տուկ ծ³ծ-
կույթով ³պ³Ñով³գñվ³ծ,

- ց³Ýկ³ց³ծ տես³կի ֆիÝ³Ý-
ս³կ³Ý եñ³շխիù, գñ³վի կ³մ 
վ³ñկ³յիÝ փոխÑ³տուցում:

Քարտատիրոջ պարտավորությունները 
հայտի դեպքում

11.16. Ք³ñտ³տիñոջ կողմից Ñ³յտի 
Ýեñկ³յ³ցմ³Ý Ñ³մ³ñ ³ÝÑñ³ժեշտ է 
կ³տ³ñել Ñետևյ³լ գոñծողություÝÝեñը.

- Ք³ñտի կոñստի կ³մ գողությ³Ý 
մ³սիÝ պետù է Ñ³յտÝել տեղ³կ³Ý 
ոստիկ³ÝություÝ և ստ³Ý³լ Ք³ñտի 
գողությ³Ý Ñ³Ýգ³մ³ÝùÝեñը 
մ³Ýñ³մ³սÝող ոստիկ³Ýությ³Ý 
եզñ³կ³ցություÝը:

- Ք³ñտի կոñստի, գողությ³Ý 
կ³մ ոñևէ զեղծ³ñ³ñությ³Ý մ³սիÝ 
պետù է Ñ³յտÝել Բ³ÝկիÝ ոñù³Ý 
ÑÝ³ñ³վոñ է շուտ:

- Հ³յտի մ³սիÝ պետù է Ñ³ղոñ- 
դվի ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ըÝկեñու-
թյ³Ýը` Ýñ³Ý Ýեñկ³յ³ցÝելով 



լñ³ցվ³ծ Ñ³յտ³յիÝ դիմումը, ոñիÝ 
պետù է կցվ³ծ լիÝի Ք³ñտ³տիñոջ 
Ñ³շվի ù³ղվ³ծùի պ³տճեÝը, 
ոñտեղ Ýշվում է կեղծ գոñծ³ñùի 
մ³սիÝ, իÝչպես Ý³և Ýñ³Ý պետù է 
Ýեñկ³յ³ցվի տեղի ոստիկ³Ýությ³Ý 
Ñ³շվետվություÝը, եթե ³յդպիսիÝ 
կ³:

- ²յÝ դեպùում, եñբ Ñ³յցի 
Ñ³վ³ստիությ³Ý վեñ³բեñյ³լ կ³ս- 
կ³ծ է ծ³գում, ³պ³ դñ³ Ñ³վ³ս-
տիություÝÝ ³պ³ցուցելու պ³տ³ս-
խ³Ý³տվություÝը դñվում է 
Ք³ñտ³տիñոջ վñ³:

- Ք³ñտ³տեñը պետù է լիովիÝ 
Ñ³մ³գոñծ³կցի ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý 
ըÝկեñությ³Ý, Բ³Ýկի և/կ³մ տեղի 
ոստիկ³Ýությ³Ý Ñետ Ք³ñտի 
կոñստի, ³éև³Ýգմ³Ý և զեղծ³-
ñ³ñությ³Ý Ñետ կ³պվ³ծ ց³Ýկ³ց³ծ 
Ñետ³ùÝÝությ³Ý Ñ³ñցով:

Հ³յտ Ýեñկ³յ³ցÝելու դեպùում Պ³յ-
մ³ÝÝեñի կ³մ պ³ñտ³վոñությ³Ý 
խ³խտումÝեñը իñ³վուÝù եÝ տ³լիս 
²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ըÝկեñությ³Ýը Ýվ³- 
զեցÝել կ³մ մեñժել Ñ³տուցմ³Ý 
գում³ñը

Մաս 12   Շտապ բժշկական և 
ճանապարհորդական աջակ-
ցություն ստանալու կարգը

12.1. Շտ³պ բուժօգÝությ³Ý կ³մ 
Ճ³Ý³պ³ñÑոñդությ³Ý ³ջ³կցմ³Ý 
ծ³é³յություÝÝեñը Ñ³ս³Ýելի եÝ ³մեÝ 
օñ` 24 ժ³մ սկզբուÝùով:

12.2. ծ³é³յություÝÝեñից օգտվելու 
Ñ³մ³ñ ³ÝÑñ³ժեշտ է զ³Ýգ³Ñ³ñել 
²ԿԲ²-ԿՐºԴԻՏ ²ԳՐԻԿՈԼ Բ³Ýկ` 
(+37410) 31 99 99 Ñեé³խոս³Ñ³մ³ñով:

Մաս 13. Հայտերի ներկայացման 
կարգը

13.1. Շտ³պ բուժօգÝությ³Ý կ³մ 
Ճ³Ý³պ³ñÑոñդությ³Ý ³ջ³կցմ³Ý 

ծ³é³յություÝÝեñը Ñ³ս³Ýելի եÝ ³մեÝ 
օñ` 24 ժ³մ սկզբուÝùով §ԻÝթեñÝեյշÝ 
ՍՈՍ¦ ըÝկեñությ³Ý և §²ԿԲ²-ԿՐºԴԻՏ 
²ԳՐԻԿՈԼ¦ Բ³Ýկի Շուñջօñյ³ սպ³-
ս³ñկմ³Ý կեÝտñոÝի միջոցով: 

13.2. ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý բոլոñ ծ³-
é³յություÝÝեñից օգտվելու ³ÝÑñ³-
ժեշտությ³Ý ³éկ³յությ³Ý դեպùում 
պետù է զ³Ýգ³Ñ³ñել §²ԿԲ²-ԿՐºԴԻՏ 
²ԳՐԻԿՈԼ¦ Բ³Ýկ` (+37410) 31 99 99 Ñեé³- 
խոս³Ñ³մ³ñով:

13.3.  Ք³ñտ³տիñոջը խոñÑուñդ է 
տñվում ուշ³դիñ լիÝել ²պ³Ñո-
վ³գñությ³Ý դñույթÝեñի և պ³յմ³ÝÝեñի 
ուսումÝ³սիñությ³Ý գոñծում, ոñպեսզի 
Ñ³մոզվի, թե տեղի ուÝեց³ծ միջ³դեպը 
³պ³Ñով³գñվում է ծ³ծկույթով, թե` 
ոչ: ²պñ³Ýù³գñեñի, ³Ýդոññ³գñեñի, 
պ³շտոÝ³կ³Ý Ñ³շվետվություÝÝեñի 
և Ññ³պ³ñ³կումÝեñի, տոմսեñի, 
պ³յմ³Ý³գñեñի և ³յլ փ³ստ³թղթեñի 
բÝօñիÝ³կÝեñը կ³մ ըÝթեéÝելի պ³տ-
ճեÝեñը պ³Ñ³Ýջվելու եÝ` յուñ³ù³Ýչյուñ 
միջ³դեպի դեպùում, օժ³Ýդ³կմ³Ý 
Ñ³մ³ñ:

13.4. Պ³տ³Ñ³ñի մ³սիÝ Ñ³յտÝելուց 
Ñետո Ք³ñտ³տեñը պետù է պ³Ñ³Ýջի 
Ñ³յտ³յիÝ դիմում Ñ³ñց³թեñթիկ, ոñը 
լñ³ցվ³ծ և բոլոñ պ³Ñ³Ýջվող փ³ս-
տ³թղթեñի Ñետ Ñ³մ³տեղ պետù է 
վեñ³դ³ñձվի տñվ³ծ Ñ³սցեով: Հ³յտ 
Ýեñկ³յ³ցÝողիÝ խոñÑուñդ է տñվում 
պ³Ñպ³Ýել բոլոñ փ³ստ³թղթեñի 
կñկÝօñիÝ³կÝեñը:  



²պ³Ñով³գñ³կ³Ý 
ծ³ծկույթ

 
Բժշկ³կ³Ý և ճ³Ý³պ³ñÑոñդ³կ³Ý 
³ջ³կցությ³Ý ծ³é³յություÝÝեñ

ԳÝումÝեñի ³պ³Ñով³գñություÝ1

 
 
 
Զեղծ³ñ³ñություÝÝեñից 
³պ³Ñով³գñություÝ

Հ³տուցմ³Ý ս³Ñմ³Ý³չ³փեñի 
և Ñ³տուցվող գում³ñÝեñ` ըստ 
յուñ³ù³Ýչյուñ Ք³ñտի 

Նեñ³éվ³ծ է

 
միÝչև 2,500 ²ՄՆ դոլ³ñ 
Ոչ պ³յմ³Ý³կ³Ý չÑ³տուցվող 
գում³ñ`  
50 ²ՄՆ դոլ³ñ

միÝչև 2,500 ²ՄՆ դոլ³ñ 

Հ³վելվ³ծ 1.  ²պ³Ñով³գñ³կ³Ý ծ³ծկույթÝեñի, Հ³տուցմ³Ý    
  ս³Ñմ³Ý³չ³փեñի և Ñ³տուցվող գում³ñÝեñի ³ղյուս³կ

1 ԳÝումÝեñի ³պ³Ñով³գñությ³Ý ³é³վել³գույÝ ս³Ñմ³Ý³չ³փեñÝ եÝ` 1,250 ²ՄՆ դոլ³ñ 
յուñ³ù³Ýչյուñ իñի Ñ³մ³ñ և 2,500 ²ՄՆ դոլ³ñ տ³ñեկ³Ý ս³Ñմ³Ý³չ³փ` յուñ³ù³Ýչյուñ American 
Express Blue Ք³ñտ³տիñոջ Ñ³մ³ñ:


