საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 აპრილის N236 დადგენილებით
დამტკიცებული აგროდაზღვევის პროგრამის
საინფორმაციო ფურცელი
1.
2.
3.

მზღვეველი - სს “ნიუ ვიჟენ დაზღვევა“;
დაზღვევის ხელშეკრულების სახე – აგროდაზღვევა;
დაზღვეული რისკის აღწერილობა და სადაზღვევო დაფარვის პირობები: დაზღვეულ

რისკებს წარმოადგენს სეტყვა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, საშემოდგომო ყინვა (მხოლოდ
ციტრუსოვანი კულტურებისათვის), თუ ეს რისკები დადგება სადაზღვევო პოლისის გაცემის
თარიღიდან 4 (ოთხი) უწყვეტი კალენდარული დღის შემდგომ;
4. პრემიის გარდა მომხმარებლის მიერ ნებისმიერი სხვა ფინანსური ხარჯის გაწევის პირობები,
ოდენობა და წესი - სხვა ფინანსური ხარჯი არ არის გათვალისწინებული;
5.
ფრანშიზის სახე, ოდენობა და გამოყენების წინაპირობები - ფრანშიზა არის
არაანაზღაურებადი მინიმუმი, რომლის გამოქვითვა ხორციელდება თითოეული სადაზღვევო
შემთხვევისათვის.

ფრანშიზა

გამოითვლება

როგორც

სადაზღვევო

ლიმიტის

10%

(ხელშეკრულების დანართით #1 განსაზღვრული ციტრუსის შემთხვევაში, სადაზღვევო
ლიმიტის 15%) ან მისაღები მოსავლის ოდენობის სადაზღვევო ანაზღაურების გაანგარიშებისას
გამოყენებულ

ფასზე

გამრავლებით

მიღებული

ღირებულების

10%

(ხელშეკრულების

დანართით #1 განსაზღვრული ციტრუსის შემთხვევაში 15%). მითითებული ორი სიდიდიდან
გამოიქვითება ის ოდენობა, რომელიც უფრო მცირე იქნება. ამასთან, ერთი და იგივე რისკის
ხდომილებისას, იმ შემთხვევაში თუ მეორე სადაზღვევო შემთხვევა მოხდება წინა სადაზღვევო
შემთხვევის შედეგად დაზიანებული დაზღვეული ტერიტორიის (ნაკვეთის) დათვალიერების
აქტის შედგენამდე, ფრანშიზა გამოიქვითება ერთჯერადად მხოლოდ იმ პირობით, რომ
მზღვეველს

ორივე

სადაზღვევო

შემთხვევის

შესახებ

შეტყობინება

მიღებული

აქვს

დადგენილებით განსაზღვრული წესით;
6.
დაზღვევის გამონაკლისი პირობები (შემთხვევები, რაც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო
პოლისით): მზღვეველის მიერ ანაზღაურებას არ ექვემდებარება დაზღვევის ობიექტისათვის
მიყენებული ზიანი, რომელიც გამოწვეულია:
 საყოველთაოდ აღიარებული სასოფლო–სამეურნეო და მოსავლის აღების პრაქტიკის
(რომელიც სრულად შეესაბამება კონკრეტული მიკრო ზონას და აგრო კულტურას)
დაუცველობით;
 დაუზღვეველი რისკებით, მაშინაც კი, თუ ასეთი ზიანი დადგა სადაზღვევო რისკთან
ერთად ან მასთან კავშირში. მიყენებული ზიანი ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ
ნაწილში, რომელიც მიყენებულია უშუალოდ სადაზღვევო რისკის(ების) შედეგად.
 დამზღვევის/მოსარგებლის განზრახი ქმედებით ან უხეში გაუფრთხილებლობით, მათ
შორის დამზღვევის/მოსარგებლის მიერ განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით
მოსავლის გადარჩენისა და შენარჩუნების მიზნით ყველა გონივრული ზომის
გამოუყენებლობა ზიანის დადგომისას ან მის შემდეგ.
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ზიანი, რომელიც დადგა შემდეგი გარემოებების დროს, ასეთი გარემოებების ფონზე ან
მათთან კავშირში:
 როგორიცაა დაავადებათა, მწერთა და მღრღნელთა გავრცელება, დაგვიანებული
მწიფობა და სხვა;
 ზიანი, რომელიც არ აღემატება სადაზღვევო პოლისით გათვალისწინებულ
ფრანშიზას;
 სასოფლო-სამეურნეო კულტურისათვის მიყენებული დაზიანებები, თუ ასეთი
დაზიანებები არ იწვევს ასეთი სასოფლო-სამეურნეო კულტურის მოსავლის
დაღუპვას/განადგურებას/დანაკარგს;
ზიანი, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ გამოწვეულია საომარი მოქმედებებით,
სამოქალაქო ომით, მასობრივი არეულობით, საგანგებო ან საომარი მდგომარეობით,
ტერორიზმით ან მისი ნებისმიერი გამოვლინებით, ისეთი სტიქიური/ბუნებრივი
მოვლენებით, რომლებიც არ წარმოადგენს აგროპროგრამით დაზღვეულ რისკებს, ასევე ამ
გარემოებების დროს დამდგარი სადაზღვევო რისკებით გამოწვეული ზიანი.

7. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას მზღვეველისთვის შეტყობინების გაგზავნის,
მოთხოვნის წარდგენის, სადაზღვევო შემთხვევის რეგულირების და სადაზღვევო ანაზღაურების
გაცემის ფორმა და ვადები:
7.1. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შემთხვევაში, დამზღვევი ვალდებულია:
ა) შეატყობინოს აღნიშნულის თაობაზე მზღვეველს 24 საათის განმავლობაში სატელეფონო
ზარით. ამავდროულად, 5 სამუშაო დღეში ტელეფონით ან ელექტრონულად მზღვეველთან
დააზუსტოს შემდეგი ინფორმაცია: დამზღვევის პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო კოდი,
სადაზღვევო პოლისის ნომერი, დამზღვევის საკონტაქტო ტელ. ნომერი, დაზღვეული
დაზიანებული ნაკვეთის ადგილმდებარეობა, ფართობი და განხორციელებული რისკი.
დამზღვევის/მოსარგებლის იდენტიფიცირებიდან 15 სამუშაო დღეში დამზღვევი წერილობითი
განცხადებით
მიმართავს
მზღვეველს.
მზღვეველი
დამზღვევის/მოსარგებლის
იდენტიფიცირებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების შემთხვევაში, 21 კალენდარულ დღის ვადაში მრავალწლოვანი სასოფლოსამეურნეო კულტურების შემთხვევაში და 30 კალენდარულ დღეში ციტრუსოვანი
კულტურების შემთხვევაში ადგენს დაზიანებული დაზღვეული ტერიტორიის (ნაკვეთის)
დათვალიერების აქტს. ამასთან, ერთი დაზღვეული რისკის ხდომილების შედეგად
კონცეტრირებულ გეოგრაფიულ ერთეულზე (მუნიციპალიტეტი) მზღვეველის მოცულობითი
პორტფელის 51% და მეტი ნაკვეთების დაზიანების შემთხვევაში შესაძლებელია დაზიანებული
დაზღვეული ტერიტორიის (ნაკვეთის) დათვალიერების აქტის შედგენის ვადა გაგრძელდეს
არაუმეტეს 30 კალენდარულ დღემდე. ამასთან, მზღვეველი
თავისუფლდება ზიანის
ანაზღაურების ვალდებულებისგან სრულად იმ შემთხვევაში, თუ დამზღვევი წერილობითი
განცხადებით არ მიმართავს მზღვეველს დამზღვევის იდენტიფიცირებიდან 15 (თხუთმეტი)
სამუშაო დღის ვადაში;
ბ)
იმ
შემთხვევაში,
თუ
მოსავლის
აღების
პერიოდისთვის
მზღვეველს,
დამზღვევს/მოსარგებლეს შორის მიღწეული არ არის შეთანხმება მოსავლის დანაკარგის
ოდენობაზე ან სადაზღვევო რისკის ხდომილებას ადგილი ჰქონდა მოსავლის აღების
პერიოდში, მზღვეველის წერილობითი თანხმობით დამზღვევი უფლებამოსილია აიღოს
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მოსავალი მზღვეველის წარმომადგენლის ადგილზე მისვლამდე და დატოვოს „სანიმუშო
ზოლები“, ერთწლიანი კულტურების შემთხვევაში – დაზღვეულ ტერიტორიაზე ორი სრული
რიგი, ხოლო მრავალწლიანი კულტურების შემთხვევაში – თითოეულ ჰექტარზე ერთი
სრული რიგი თითოეული ჰექტარის ცენტრალურ ნაწილში.
თუკი დაზღვეული
ტერიტორიის ფართობი შეადგენს ერთნახევარ ჰექტარს ან ერთნახევარ ჰექტარზე ნაკლებია,
დამზღვევი ვალდებულია დატოვოს ერთი სანიმუშო ზოლი დაზღვეული ტერიტორიის
ცენტრალურ
ნაწილში.
ამავდროულად,
დამზღვევი
ვალდებულია
წერილობით
დაადასტუროს
დაზღვეული
ტერიტორიიდან
აღებული
მოსავლის
რაოდენობა
კილოგრამებში, ფართობი, საიდანაც აღებულ იქნა მოსავალი, ჩატარებული კრეფების
ჯერადობა, მრავალწლიანი ნარგავების შემთხვევაში დაკრეფილი ხეების/ნარგავების
რაოდენობა, მოახდინოს ასაღები და აღებული მოსავალის ფოტოგრაფირება, თარიღის
მითითებით;
გ) სადაზღვევო ანაზღაურების გადახდა ხდება სადაზღვევო ანაზღაურების აქტის
ხელმოწერიდან 15 სამუშაო დღის ვადაში.

წინამდებარე საინფორმაციო ფურცელი - შეთავაზება წარმოადგენს არასრულ ინფორმაციას
დაზღვევის პირობების შესახებ; დამზღვევის მიერ საინფორმაციო ფურცლის გაცნობა და
მზღვეველის მიერ მასთან დაკავშირებული განმარტებების გაკეთება არ წარმოშობს მხარეთა
შორის არანაირ სამართლებრივ შედეგს და მოთხოვნებს მხარეთა შორის.
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