
 

 

წამახალისებელი აქციით სარგებლობის პირობები 
 

1. შესავალი  

1.1. წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სს სადაზღვევო კომპანია პრაიმის 

დამზღვევ(ებ)ის წამახალისებელი აქციით სარგებლობის პირობებს (შემდგომში - 

„პირობები“) და სადაზღვევო კომპანიასა და დამზღვევს შორის არსებული 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევის პირობები (ხელშეკრულება) # MCI 

002/19-ის დანართს. 

 

2. ტერმინთა განმარტება: 

2.1. თუ წინამდებარე პირობებიდან სხვა რამ არ არის განსაზღვრული ან/და მისი 

(პირობების) კონტექსტიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს, ქვემოთმოცემულ 

ტერმინებს ენიჭებათ შემდეგი მნიშვნელობა: 

2.1.1. აქცია - სადაზღვევო კომპანიის მიერ საცალო დაზღვევისას დამზღვევ(ებ)ისთვის  

შეთავაზებული „ქეშბექი“; 

2.1.2. აქციით მოსარგებლე - დამზღვევი ფიზიკური, რომელზეც გაცემულია სადაზღვევო 

პოლისი;  

2.1.3. ქეშბექი - აქციის ფარგლებში მოსარგებლის საბანკო ანგარიშზე სადაზღვევო 

კომპანიის მიერ დასაბრუნებელი თანხა.  

 

3. წამახალისებელი აქციით სარგებლობის ზოგადი პირობები 

3.1. აქციის ფარგლებში სადაზღვევო კომპანია საშუალებას აძლევს დამზღვევს ჩაერთოს 

შემოთავაზებულ აქციაში და მიიღოს ქეშბექი. 

3.2. აქციით სარგებლობა შესაძლებელია დამზღვევი ფიზიკური  პირისთვის, რომელზეც 

გაცემულია სადაზღვევო პოლისი, გადახდილია სრულად პოლისით განსაზღვრული 

სადაზღვევო პრემიის ჯამური ოდენობა პოლისში მითითებულ თარიღში და მასზე არ 

ფიქსირდება სადაზღვევო შემთხვევა, ნებისმიერი სხვა (არასადაზღვევო) შემთხვევა 

(მათ შორის დაუდგენელ ვითარებაში მომხდარი)(შემდგომში - „შემთხვევა“), რამაც 

გამოიწვია ზიანი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

შენიშვნა* - სადაზღვევო შემთხვევისა და შემთხვევის  დაფიქსირებად ჩაითვლება 

მზღვეველისთვის ნებისმიერი ფორმით შეტყობინება სადაზღვევო 

შემთხვევის/შემთხვევის დადგომის შესახებ.  

3.3. აქციის ფარგლებში მისაღები ქეშბექის ოდენობა განისაზღვრება პოლისით 

განსაზღვრული სადაზღვევო პრემიის ჯამური ოდენობის 50%-ით; 

3.4. სადაზღვევო კომპანია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს ცალმხრივად შეცვალოს 

წინამდებარე პირობებში გათვალისწინებული წესები ან/და ტარიფები იმისთვის, რომ 

იგი შესაბამისობაში მოვიდეს სადაზღვევო კომპანიაში დადგენილ ახალ წესებთან, 

შეცვლილ საბაზრო პირობებთან, სადაზღვევო პრაქტიკასთან ან/და შესაბამის 

კანონმდებლობასთან. 

შენიშვნა * - შესაძლო ცვლილებები არ შეეხება აქციის ძირითად პირობას - ქეშბექის 

გაცემის შესახებ. 

3.5. ქეშბექის აქციით სარგებლობა წყდება მომენატალურად თუ სადაზღვევო პოლისი 

გაუქმებულია პოლისში მითითებულ პოლისის დასრულების ვადაზე ადრე; 

 

 



 

4. ქეშბექის გაცემის პირობები 

4.1. წამახალისებელი აქციით სარგებლობის ზოგადი პირობების გათვალისწინებით 

სადაზღვევო კომპანია დამზღვევს  ურიცხავს აქციის შესაბამის ქეშბექის თანხას 

სადაზღვევო პერიოდის დასრულების შემდგომ; 

4.2. დამზღვევისთვის ქეშბექის შესაბამისი თანხის ჩარიცხვა ხდება დამზღვევის მიერ 

წარმოდგენილ განცხადებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე. 

4.3. ქეშბექის აქციით გათვალისწინებული თანხის ჩარიცხვა ხდება დამზღვევის მიერ 

აღნიშნული მოთხოვნის შესახებ განცხადებისა და ყველა საჭირო დოკუმეტის 

(ასეთის საჭიროების შემთხვევაში) მიღებიდან 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში.  

4.4. განცხადების წარდგენა შესაძლებელია სადაზღვევო პოლისით განსაზღვრული 

სადაზღვევო პერიოდის დასრულებისთანავე, წერილობით მზღვეველის 

კანცელარიაში: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა N24 ან ელექტრონული წერილის 

სახით შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: info@primeinsurance.ge.  

4.5. დამზღვევი ვალდებულია სადაზღვევო კომპანიის მოთხოვნის შემთხვევაში 

მიაწოდოს მას მის მიერ მოთხოვნილი ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაცია და 

ასევე წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებიც 

მოთხოვნილი იქნება სადაზღვევო კომპანიის მიერ ან განსაზღვრულია 

კანონმდებლობით. 

4.6. სადაზღვევო კომპანია არ არის პასუხისმგებელი დამზღვევის მიერ ქეშბექის 

მოთხოვნის მიღების შესახებ წარმოდგენილ განცხადებაში მითითებული საბანკო 

რეკვიზიტების სისწორეზე. 

4.7. პირობები შედგენილია ქართულ ენაზე. 
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