
 

 

მოთხოვნები: 

 

1 იმ შემთხვევაში, თუ თანამშრომლის ოჯახი შედგება მხოლოდ 2 წევრისგან ( მეუღლე ან შვილი) , ან თანამშრომლის მეუღლე 
დაზღვეულია სხვა სადაზღვევო კომპანიაში, მზღვეველი უზრუნველყოფს თანამშრომლის და მისი 1 ოჯახის წევრის დაზღვევას 2 
პირზე პრემიის გადახდის სანაცვლოდ. 

2 
იდენტური პირობები არასტანდარტულ ოჯახისწევრებზე. 

3 
სადაზღვევო მომსახურება "მოცდის პერიოდის" გარეშე 

4 
კლინიკების თავისუფალი არჩევანი 

5 
ქრონიკული და დაზღვევამდე არსებული დაავადებების მკურნალობა 

6 ოჯახის ექიმის მიმართვის საფუძველზე ინფექციური, თანდაყოლილი, გენეტიკური და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების 
დიაგნოსტიკა და კონსულტაცია 

7 

ერთ პირზე განსაზღვრული პრემიის გადახდის სანაცვლოდ Middle და Low ბარათის მფლობელი თანამშრომლების ოჯახის წევრებს  - 
70 წლამდე ასაკის მშობლებისა და დედმამიშვილების დაზღვევას, ხოლო High ბარათის მფლობელი თანამშრომლებისთვის 
მშობლებისა და დედმამიშვილების მაქსიმალური ასაკი შეადგენს 75 წელს. 

8 
გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება, როგორც ოჯახის ექიმის ჩართულობით, ასევე მისი ჩართულობის გარეშე 

9 
ოჯახის ექიმს შესაძლებლობა ექნება ექიმის მიერ გამოწერილი წამლის, რომელიც არ არის რეგისტრირებული (არის ბადი) ან არ არის 
ბაზაში,  შეცვლა შემცვლელით რომელიც არის რეგისტრირებული ან ბაზაშია. 

10 თანდაყოლილი და გენეტიკური დაავადებების  გამწვავებისას და   გადაუდებელი შემთხვევების დროს  პირველადი დახმარების 
აღმოჩენა 

11 მენეჯმენტის რგოლისათვის შესაძლებლობა, რომ დაზღვევის პერიოდში სრული ერთი წლის განმალობაში შესაძლებლობა ქონდეთ 
რომ დააზღვიოს ოჯახის წევრები. (მეუღლე, შვილები, მშობლები) 

12 საზღვარგარეთ ჩატარებული ანალიზების ანაზრაურება. ანგარისწორება გახორციელდება სადაზღვევო კომპანიის პროვაიდერი 
კლინიკების მაქსიმალური ფასის მიხედვით. 

13 
გადაუდებეული მომსახურების მიღება სადაზღვევოს შეტყობინების გარეშე. 

14 
კორპორატიული მენეჯერი ბარათების კატეგორიების მიხედვით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

გამონაკლისები: 

 

1.  

 სათვალის, კონტაქტური ლინზების, სმენის აპარატის, პროტეზის  და სხვა შეძენის ხარჯები, გარდა სტენტისა;   

2.  

    სექსუალური დარღვევებთან, იმპოტენციასა და უშვილობასთან, ოჯახის დაგეგმარებასთან, სტერილიზაციას და 

ხელოვნურ განაყოფიერებასთან, ასევე აბორტთან (გარდა თვითნებითი აბორტისა და მკვდარი ნაყოფის გამოძევებისა) 

და კონტრაცეფციასთან, სანაყოფე სითხის დიაგნოსტიკასა და ნებისმიერი სახის გენეტიკურ კვლევასთან 

დაკავშირებული ხარჯები; რეპროდუქტოლოგიასა და  კლიმაქტერულ პერიოდთან დაკავშირებული  ხარჯები;  

3.  

    ფსიქიატრიული დაავადებების, ეპილეფსიის კვლევასა და მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯები, 

ლოგოპედის და ფსიქოთერაპევტის მომსახურება; პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია; 

4.      გენეტიკური და თანდაყოლილი დაავადებების მკურნალობის ხარჯები;  

5.  

    უპირატესად სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების, შიდსის, ჰეპატიტების და ასევე მათი გართულებების 

დიაგნოსტირების და მკურნალობის ხარჯები (გარდა პირველადი სასკრინინგო დიაგნოსტიკისა); 

6.  

    ორგანოების და ქსოვილების ტრანსპლანტაციის, ასევე ნებისმიერი სახის პროტეზირებასთან (გარდა 

სტენტირებისა), იმპლანტაციასთან (გარდა შუნტირებისა) და სხვა სახის მაკორეგირებელი დანიშნულების საგნებთან 

დაკავშირებული ხარჯები, მათ შორის ის საგნებთან, რომელიც საჭიროებს ქირურგიულ ჩარევას; 

7.  

    არატრადიციული მედიცინის ხარჯები (აკუპუნქტურა, ჰომეოპათია, მანუალური თერაპია, ჰიპნოზი და სხვა.) 

პლასტიკური და კოსმეტიკური ქირურგიის გარდა სადაზღვევო პერიოდში ტრავმების შედეგად მიღებული 

დაზიანებისა და ასევე სამედიცინო ჩვენებით ცხვირის ძგიდეზე ოპერაციისა, წონის კორექციასთან, კოსმეტიკური და 

ესთეტიკურ მედიცინასთან  დაკავშირებული  ხარჯები; კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული კრიოთერაპიის ხარჯები; 

8.  

    არალიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებებსა და სამედიცინო საქმიანობის უფლების არმქონე კერძო 

პირებთან კონსულტაციისა და მკურნალობის, თვითმკურნალობის, პროფილაქტიკის მიზნით ჩატარებული 

გამოკვლევებისა და მკურნალობის ხარჯები; 

9.  

ბალნეოლოგიური მკურნალობისა და ნებისმიერი სახის  მასაჟის, ასევე ფიზიოთერაპიის, ლაზერით (მათ შორის 

ექსიმერ-ლაზერით) მკურნალობისა და სანატორიულ-საკურორტო მკურნალობასთან და რეაბილიტაციასთან 

დაკავშირებულ ხარჯები, თუ პოლისით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, წონის კორექციასთან  

დაკავშირებული ხარჯი; ასევე იმუნიზაციის და ვაქცინაციის ხარჯები (გარდა ანტირაბიული და ანტიტეტანური 

ვაქცინაციისა), ნებისმიერი სახის სამედიცინო დოკუმენტაციის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები; ის საგნებთან, 

რომელიც საჭიროებს ქირურგიულ ჩარევას;  

10.  

  საქართველოს ფარგლებს გარეთ დიაგნოსტირება და მკურნალობა, საკვლევი მასალის საზღვარგარეთ გაგზავნის და 

კვლევის ხარჯები (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც კვალიფიციური ექიმ-სპეციალისტისა და კომპანიის ოჯახის 

ექიმის მიერ დადასტურებული იქნება, რომ კონკრეტული კვლევის უზრუნველყოფას ვერ განახორციელებს 

საქართველოში არსებული ლიცენზირებული სამედიცინო დაწესებულებები); 

11.  

    ნარკოტიკული, ალკოჰოლური და  ტოქსიური ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ მიღებული ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები; ზემოაღნიშნული 

ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ სატრანსპორტო საშუალებების მართვისას დამდგარი ავტოსაგზაო შემთხვევით 

გამოწვეული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებული ხარჯები; ამ ნივთიერებებზე 

დამოკიდებულებასთან დაკავშირებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები; (ალკოჰოლური ნივთიერების 

ზეგავლენის ქვეშ ყოფნის შემთხვევაში 50% იანი ანაზღაურება); 

12.  

    არარეგისტრირებული მედიკამენტები, ნებისმიერი არასამკურნალწამლო საშუალებების, ბიოლოგიურად აქტიური 

ან/და საკვები დანამატების, ჰომეოპათიური სამკურნალწამლო საშუალებების, იმუნომოდულატორების, 

იმუნოსტიმულატორებისა და იმუნოდეპრესანტების ღირებულება (თუ პოლისით სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული); ჰიგიენის და მოვლის საშუალებების ხარჯები;  



 

 

13.  

    თვითმკვლელობის მცდელობით, სხეულის განზრახ თვითდაზიანებით გამოწვეულ დაავადებათა მკურნალობის 

ხარჯებს; არააუციელებელ ხიფათში თავის ჩაგდება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც აღნიშნული გამოწვეულია 

სხვისი სიცოცხლის გადასარჩენად; 

14.  

    საომარი მოქმედებების დროს, ანტისახელმწიფოებრივ გამოსვლებში, ტერორისტულ აქტებში და კრიმინალურ 

(კანონსაწინააღმდეგო) ქმედებაში მონაწილეობის შედეგად მიღებულ დაზიანებათა მკურნალობის ხარჯები; ასევე 

თავისუფლების აღკვეთის პერიოდში დამდგარი სადაზღვევო შემთხვევასთან დაკავშირებული  ხარჯები; 

15.  

    პროფესიონალურ სპორტში/შეჯიბრებაში მონაწილეობით გამოწვეული ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გაუარესებასთან დაკავშირებული ხარჯები; 

16.  

    რადიაქტიური წყაროს გამოყენებით და სტიქიური უბედურებით გამოწვეული, ასევე მღვიმეებისა და 

გამოქვაბულების გამოკვლევისას, ძლიერ ფეთქებად ნივთიერებათა განადგურებისას ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გაუარესებასთან დაკავშირებული ხარჯები; 

17.  

 სტომატოლოგიური მომსახურება/ორთოდონტია/ორთოპედია, გარდა სადაზღვევო პირობებით განსაზღვრული 

მომსახურებებისა; კბილების იმპლანტაცია, ხელოვნური ოსტეოპლასტიკური მასალა. (50% იანი ფასდაკლება ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:რაოდენობები ტებისპაკე 

 

თანამშრომლების პაკეტები         629  

ოჯახის წევრები       1,237  

კონტრაქტორი თანამშრომლების რაოდენობა           44  
მესამე მხარის პასუხისმგებლობა         385  

 

 

თანამშრომლების პაკეტები 

ვიპ V ბარათი - 2 პირზე             1  

ვიპ ბარათი           10  

ვიპ ბარათი - საოჯახო             5  

ვიპV ბარათი - საოჯახო             5  

ოქრო ბარათი           60  

ოქრო ბარათი - 2 პირზე             9  

ოქრო ბარათი - საოჯახო           32  

სტანდარტ ბარათი         369  

სტანდარტ ბარათი - 2 პირზე           30  

სტანდარტ ბარათი - საოჯახო         108  
Total         629  

 

 

ოჯახის წევრების რაოდენობები 

და                        12  

დედა                        78  

დისშვილი                          1  

თანამშრომელი                       629  

მამა                        30  

მეუღლე                       175  

სრულწლოვანი შვილი                          5  

შვილი                       298  

ძმა                          9  

Total                    1,237  

 


