
ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ ԱՐՄԵՆԻԱ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ 

 

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ 

Արարատբանկ ԲԲԸ կողմից տրամադրված «Վիզա Ինֆինիտի» 
քարտերի քարտապանների կամ վերջիններիս ընտանիքի 
անմիջական անդամների համար 
 

 Առողջության ապահովագրություն 

 Աջակցության ապահովագրություն 

2015 «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» 



ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄԱՎՈՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

2015 «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» 

ՀՈԳԱԼՈՎ ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԻ ՄԱՍԻՆ 



Ապահովագրական ծածկույթ 

ՊԼՅՈՒՍ 

2,000,000 ՀՀ դրամ 

24/7/365 սպասարկում 

Շտապ և անհետաձգելի բուժօգնություն 

Ստացիոնար բուժօգնություն 

Ամբուլատոր բուժօգնություն 

Դեղորայք 

Ակնաբուժություն 

Ատամնաբուժություն 

Կանխարգելիչ բուժզննում 
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

Ծրագրով նախատեսված ծառայությունների և հիվանդությունների 

բուժման հետ կապված ծախսերը հատուցվում են հետևյալ 

դեպքերում`  

 

 Անհետաձգելի բուժում պահանջող հիվանդություններ և 

վիճակներ    

 Սուր հիվանդություններ և վիճակներ 

 Քրոնիկ հիվանդությունների սրացումներ 

  

Ծրագրով նախատեսված ծառայություններն ենթակա են հատուցման 

կամավոր բժշկական ապահովագրության պայմանագրի ներքո 

ապահովագրված յուրաքանչյուր անձին` իր ապահովագրության 

գործողության ժամկետում: 
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ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՇՏԱՊ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 Շտապ օգնության խմբի շուրջօրյա այց, այդ 
թվում` մասնագիտացված 

 Բժշկի առաջնային զննում, նախնական 
ախտորոշում 

 Անհետաձգելի ախտորոշիչ-բուժական 
միջոցառումների իրականացում կանչի վայրում 

 Անհետաձգելի բուժման դեղորայքային 
ապահովում 

 Հիվանդի տեղափոխում բժշկական 
հաստատություն առանձնակի դեպքերում, երբ 
անհրաժեշտ է հատուկ կահավորված 
սանիտարական տրանսպորտ և անհրաժեշտ 
մասնագիտացում ունեցող բժշկական 
անձնակազմի ուղեկցություն 
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ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

2015 «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» 

ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 Թերապևտիկ բուժում և 

ներհիվանդանոցային 

հետազոտություններ 

Միայն 

անհետաձգելի 

 Վիրահատական բուժում և 

ներհիվանդանոցային 

հետազոտություններ 

Միայն 

անհետաձգելի 

 Ստացիոնար բուժում պահանջող 

քրոնիկ հիվանդությունների էական 

սրացումներ 

Հատուցվում է 

ծախսի 50%-ը 

 Բժշկական հաստատությունում 

կացության ծախսերի 

(հիվանդասենյակի արժեքի) 

հատուցում 

Օրական 5,000 

ՀՀ դրամի 

սահմաններում 



ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 Կոնսերվատիվ սրտաբանություն 
Հատուցվում է 

ծախսի 50%-ը 

 Ինվազիվ հետազոտություններ1 

(կորոնարոգրաֆիա, սրտամկանի 

բիոպսիա, ինտրակորոնար դոպլեր և 

ուլտրաձայնային հետազոտություն և 

այլն) 

Հատուցվում է 

ծախսի 50%-ը 

 Ինվազիվ բուժում (ներանոթային 

ստենտի տեղադրում2, բալոնային 

անգիոպլաստիկա, բարձր 

հաճախականության 

էլեկտրաաբլյացիա և այլն) 

Հատուցվում է 

ծախսի 50%-ը 

 Վիրահատական բուժում 

(աորտակորոնար շունտավորում) 

Հատուցվում է 

ծախսի 50%-ը 
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1 Կորոնարոգրաֆիա հետազոտությունը հատուցման ենթակա է միայն սրտամկանի սուր ինֆարկտի սկզբնական շրջանում` առաջին 12 
ժամվա ընթացքում: 

2 Ներանոթային ստենտի տեղադրումը հատուցման ենթակա է միայն սրտամկանի սուր ինֆարկտի սկզբնական շրջանում` առաջին 12 
ժամվա ընթացքում: 



ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 Լաբորատոր ախտորոշում. համակլինիկական, 

բիոքիմիական, մանրէաբանական, 

շիճուկաբանական, հորմոնալ, ցիտոլոգիական և 

իմունաբանական 

Հատուցվում է 

ծախսի 50%-ը 

 Գործիքային ախտորոշում. ռենտգենաբանական, 

ուլտրաձայնային, ֆունկցիոնալ, էնդոսկոպիկ 

զննումներ, hամակարգչային և/կամ 

մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա 

Հատուցվում է 

ծախսի 50%-ը 

 Ամբուլատոր վիրահատական միջամտություններ և 

կոնսերվատիվ բուժում 

Հատուցվում է 

ծախսի 50%-ը 

2015 «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» 



ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ԴԵՂՈՐԱՅՔ 

 Բուժող բժշկի կողմից նշանակված դեղորայքի, բժշկական պարագաների և 

վիրակապական նյութերի ձեռքբերման ծախսերի հատուցում                            
Հատուցվում է ծախսի 50%-ը 

Բացառություն են հանդիսանում`  

 կենսաակտիվ հավելումներ 

 վիտամինաթերապիա 

 կոսմետիկ պարագաներ 
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ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ԱԿՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 Ախտորոշում 

 Աչքի վնասվածքների և հիվանդությունների թերապևտիկ և վիրահատական բուժում 
Հատուցվում է 

 Տեսողության փոփոխության դեպքում օպտիկական ապակիների/լինզաների  ձեռքբերման 

ծախսերի հատուցում մեկ անգամ 

5,000 ՀՀ դրամի 

սահմաններում 

Բացառություն են հանդիսանում`  

 կոսմետիկ նպատակներով կատարվող վիրահատությունները  

 տեսողական արատներն ուղղելու նպատակով իրականացվող վիրահատությունները 
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ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
վերաբերվում է պայմանագրի գործողության ընթացքում ի հայտ եկած ախտաբանակ երևույթներին և դրանց բուժմանը 

 Խորհրդատվություն 1,000 ՀՀ դրամի սահմաններում 

Թերապիա 

 Կարիեսի բուժում (մակերեսային) 5,000 ՀՀ դրամի սահմաններում 

 Կարիեսի բուժում (միջին) 7,000 ՀՀ դրամի սահմաններում 

 Կարիեսի բուժում (խորանիստ) 9,000 ՀՀ դրամի սահմաններում 

Էնդոդոնտիա 

 Մեկ արմատանի ատամ 5,000 ՀՀ դրամի սահմաններում 

 Երկարմատանի ատամ 7,000 ՀՀ դրամի սահմաններում 

 Եռարմատանի ատամ 9,000 ՀՀ դրամի սահմաններում 

 Քառարմատանի ատամ 12,000 ՀՀ դրամի սահմաններում 

Վիրաբուժություն 

 Ատամի հեռացում (պարզ) 3,000 ՀՀ դրամի սահմաններում 

 Ատամի հեռացում (բարդ) 4,000 ՀՀ դրամի սահմաններում 

 Իմաստության ատամի հեռացում 5,000 ՀՀ դրամի սահմաններում 

 Թարախակույտի բացազատում 2,000 ՀՀ դրամի սահմաններում 

Բացառություն են հանդիսանում` 
 Օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի տակ գտնվող և պայմանագիրը կնքելու պահին վերապլոմբավորման կարիք ունեցող, կարիեսով և/կամ 

նրա բարդություններով ախտահարված ատամների բուժում 
 Ինտակտ ատամների անատոմիական առանձնահատկությունների գեղարվեստական վերականգնում, օրթոդոնտիա, օրթոպեդիա 
 Ռետենցված ատամի հեռացում 
 Կոսմետիկ ատամնաբուժություն, ատամների ճերմակեցում 
 Իմպլանտացիա 
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ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ3 

 Թերապևտի խորհրդատվություն 

 Արյան և մեզի ընդհանուր քննություն 

 Էլեկտրասրտագրություն 

 Որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի օրգանների 
ուլտրաձայնային հետազոտություն 

 Տեսողության ստուգում 

 Կանանց համար գինեկոլոգի խորհրդատվություն, 
տղամարդկանց համար ուրոլոգի խորհրդատվություն 
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3 Կանխարգելիչ ընդհանուր բժշկական հետազոտությունն իրականացվում է Պայմանագրի գործողության ընթացքում մեկ անգամ 
Ապահովագրողի կողմից ընտրված բժշկական հաստատությունում: 
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

 Պայմանագրի ներքո կարող են ապահովագրվել միայն Արարատբանկ ԲԲԸ «Վիզա Ինֆինիտի» 

քարտապանները և ապահովագրված քարտապանների ընտանիքի անմիջական անդամները 

(ամուսին, մինչև 17 տարեկանը ներառյալ զավակ(ներ)): Ընտանիքի անմիջական անդամները 

կարող են ապահովագրվել տվյալ քարտապանի հետ միաժամանակ և նույն պայմաններով: 

Ընտանիքի անդամների գծով ապահովագրավճարն, ըստ տարիքային խմբերի, հաշվարկվում է 

գործակիցների կիրառմամբ: 

 Ապահովագրված անձի տարիքը Պայմանագրի կնքման պահին չպետք է գերազանցի 65 

տարեկանը: 

 Ապահովագրությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության 

տարածքում: 

 Նշանակված դեղորայքը կամ ախտորոշիչ հետազոտությունները հատուցվում են միայն այն 

հիվանդությունների կապակցությամբ, որոնք ներառված են Ծրագրում: 

2015 «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» 

 Բժշկական ապահովագրության պայմանագիրը գործում է «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ Խորհրդի կողմից հաստատված 
Կամավոր բժշկական ապահովագրության պայմանների հիման վրա`http://www.rgs.am/arm/262/page.html 

 Կամավոր բժշկական ապահովագրության ներքո համագործակցող բժշկական հաստատությունների 
ցանկը`http://www.rgs.am/arm/262/page.html 

 Հայտերի կարգավորման ամբողջական ընթացակարգը` http://www.rgs.am/arm/283/page.html 

ԿԱՐԵՎՈՐ ՀՂՈՒՄՆԵՐ. 
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 Մինչ ապահովագրության գործողության ուժի մեջ մտնելն առաջացած դեպքերը, վիճակները և հիվանդությունները 

 Ապահովագրական պատահարները, որոնց տեղի ունենալու մասին Ապահովագրված անձը (նրա օրինական ներկայացուցիչը) չի հայտնել 

Ապահովագրողին 24 ժամվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պատահարի մասին հայտնելն անհնար է եղել։ Վերջին դեպքում 

Ապահովագրված անձը  պետք է դա իրականացնի առաջին իսկ հնարավորության դեպքում 

 Դեպքերը և վիճակները, որոնց  գծով չեն ներկայացվել կամ թերի են հատուցում ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

 Վնասվածքներ, որոնք հասցվել են ալկոհոլի, թմրանյութի և տոքսիկ նյութի օգտագործման հետևանքով. ալկոհոլային և թմրադեղային 

թունավորումների բուժում 

 Ապահովագրված անձի կողմից ինքնիրեն կանխամտածված մարմնական վնասվածքների պատճառում: Ինքնասպանության փորձ 

 Հատուկ վնասակար վարակներ (բնական օսպա, ժանտախտ, սիբիրյան խոց, խոլերա, բծավոր տիֆ) 

 ՄԻԱՎ, ՁԻԱՀ, սեռական վարակներ, այդ թվում առավելապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներ (բուժում և յուրաքանչյուր 

հիվանդության և/կամ վարակի համար հետազոտություն, այդ թվում` բացահայտմանն ուղղված հետազոտություն), սեռական օրգանների սնկային 

հիվանդություններ  

 Հոգեկան հիվանդություններ, թմրամոլություն, ալկոհոլիզմ, տոքսիկոմանիա և դրանց հետևանքները 

 Ճառագայթային հիվանդություն և դրա հետևանքները 

 Տուբերկուլյոզ 

 Հեպատիտ B, C, D և E, այդ թվում դրանց բացահայտմանն ուղղված հետազոտությունները, լյարդի ցիռոզ, երիկամների անբավարարություն, որը 

պահանջում է հեմոդիալիզ  

 Շաքարախտ և դրա բարդությունները, այդ թվում դրա բացահայտման համար նախատեսված հետազոտությունները 

 Բնածին անոմալիաներ և զարգացման արատներ, ժառանգական և գենետիկ հիվանդություններ (բուժում և հետազոտություններ, այդ թվում` 

բացահայտմանն ուղղված հետազոտություններ) 

 Անպտղություն, սեռական ֆունկցիայի խանգարում և էրեկտիլ դիսֆունկցիա (իմպոտենցիա), սեռական հորմոնալ դիսֆունկցիաներ (դիսմենորեա և 

հորմոնալ ոլորտի այլ շեղումներ), այդ թվում նշված հիվանդությունների/շեղումների բացահայտմանն ուղղված հետազոտությունները 

 Նյարդային համակարգի դեմիելինիզացնող հիվանդություններ 

 Առանց բժշկական ցուցման իրականացված ցանկացած բժշկական ծախս  

 Ծրագրում չընդգրկված ցանկացած բժշկական ծառայություն 

 Բուժխնամք, բժշկի տնային կանչ 

2015 «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» 



ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԾՐԱԳՐԻՑ 

 Քրոնիկ հիվանդությունների պլանային և պահպանողական բուժում (այն է` քրոնիկ հիվանդությունների թերապևտիկ կամ վիրահատական բուժում` 
ոչ սրացման շրջանում) 

 Քրոնիկ հիվանդությունների դինամիկ հսկողության համար նախատեսված հետազոտություններ  

 Ապահովագրված անձի կողմից բժշկի նշանակումներին չհետևելու կամ դրանցից հրաժարվելու հետևանքով առաջացած ծախսերը 

 Ֆիզիոթերապիա, փորձարարական և այլընտրանքային  բժշկության մեթոդներ. Ասեղնաբուժական ախտորոշում, իրիդոդիագնոստիկա, 
աուրիկուլոդիագնոստիկա, էլեկտրոնային բիոֆունկցիոնալ օրգանոմետրիա, էներգոինֆորմատիկա, ցուբոթերապիա, հիրուդոթերապիա, 
ֆիտոթերապիա, հոմեոպաթիա, ախտորոշում Ֆոլլի մեթոդով և այլն  

 Կենսաբանական ակտիվ հավելումներ 

 Այն ծառայությունները, որոնք մատուցվում են կանխարգելիչ (ինչպես նաև ատամնաբուժության դեպքում) և առողջարանային նպատակներով (այդ 
թվում օստեոխոնդրոզի բուժում ոչ սրացման ժամանակ), կանխարգելիչ մերսում, ջրային պրոցեդուրաներ, աղիքների մոնիթորինգային մաքրում, 
սաունա, սոլյարի և այլն 

 էքստրակորպորալ բուժման մեթոդներ: Լազերային թերապիա, օզոնաթերապիա, պլազմաֆերեզ, հիպերբարիկ օքսիգենացում, ալֆա-կապսուլա 

 Էնդոպրոթեզավորում  

 Վերականգնողական բուժում, կինեզոթերապիա 

 Օրգանների փոխպատվաստում 

 Պրոթեզներ, իմպլանտներ, հարմարանքներ (լսողական սարքեր, հաշմանդամային սայլակներ, օրթոպեդիկ հարմարանքներ և այլն) 

 Պլաստիկ և կոսմետիկ նպատակներով իրականացվող վիրաբուժություն (ներառյալ պլաստիկ և վերականգնողական վիրաբուժությունը), 
բացառությամբ պայմանագրի գործողության ընթացքում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի հետևանքների, մաշկի հիվանդությունների 
(կոշտուկներ, պտկիկներ, գորտնուկներ և խալեր, կանդիլոմաներ) և դրանց բարդացումների հետ կապված իրականացվող պլաստիկ և 
վերականգնողական վիրահատություններ 

 Աուտոիմուն և շարակցական հյուսվածքի համակարգային հիվանդություններ, պսորիազ, խորը միկոզներ, սեբորեա, ակնե (կորյակացան) 

 Հոգեթերապևտի ծառայություններ, հիպնոս: Նևրոզներ և սահմանային վիճակներ (նեյրոցիրկուլյատոր դիստոնիա, վեգետոանոթային դիստոնիա, 
աստենո-դեպրեսիվ համախտանիշ, աստենո-նևրոտիկ համախտանիշ և այլն) 

 Քաշի և խոսքի  շտկում, տեսողության շտկում լազերային վիրաբուժության մեթոդների օգնությամբ, սեռի վիրաբուժական փոփոխում 

 Հակաբեղմնավորում, արհեստական բեղմնավորում 

 Հղիության և ծննդօգնության հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում 

 Մեքենավարման, զինակրության իրավունքի, սպորտաառողջարանային միջոցառումների մասնակցելու, ուսումնական հաստատություն ընդունվելու 
համար հետազոտությունների անցկացում և տեղեկանքների տրամադրում: 
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ՀԱՅՏԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

 Հայտի գրանցում 24 
ժամվա ընթացքում 

31 10 10 
www.RGS.am 

Բժիշկ փորձագետի 
հետադարձ զանգ 

Անվճար սպասարկում 
գործընկեր 

բուժհաստատությունում 

Հետագա հատուցմամբ 
սպասարկում ցանկացած 
բուժհաստատությունում 

Փաստաթղթերի 
ներկայացում 45 օրվա 

ընթացքում 
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ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ ՄԵԿՆՈՂՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  
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Ապահովագրական ծածկույթ 

ՊԼՅՈՒՍ 

30,000 Եվրո 

24/7/365 սպասարկում 

Շտապ և անհետաձգելի բուժօգնություն 

Ստացիոնար բուժօգնություն 

Ամբուլատոր բուժօգնություն 

Բուժ-տրանսպորտային ծախսեր 

Հետմահու հայրենադարձություն 

Անհետաձգելի ատամնաբուժություն 

Ապահովագրված անձի լրացուցիչ ծախսեր 
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ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱԽՍԵՐԸ 

Ուղևորության ընթացքում Ապահովագրված անձի մոտ հանկարծակի առաջացած հիվանդության, 
դժբախտ պատահարի հետևանքով առաջացած ծախսերը, այդ թվում` 

 Շտապ և անհետաձգելի բուժօգնության հետ կապված ծախսերը 

 Ամբուլատոր բուժման, մասնավորապես` բժշկական ծառայություններից օգտվելու, ախտորոշիչ 

հետազոտությունների, բժշկի կողմից նշանակված դեղամիջոցների, վիրակապային և ֆիքսման այլ միջոցների 

(գիպս, բանդաժ) հետ կապված ծախսերը 

 Ստացիոնարում (ստանդարտ տիպի հիվանդասենյակում) կացության և բուժման, մասնավորապես` 

անհետաձգելի վիրահատությունների, ախտորոշիչ հետազոտությունների հետ կապված ծախսերը 

 Ապահովագրված անձի բուժ-տրանսպորտային ծախսերը (անհրաժեշտության դեպքում բժշկական 

ուղեկցմամբ) 

 Հետմահու հայրենադարձման հետ կապված ծախսերը 

 Անհետաձգելի ատամնաբուժական օգնության ծախսերը` ոչ ավելի քան 300 եվրո 

 Ապահովագրված անձի լրացուցիչ ծախսերը, մասնավորապես` երրորդ անձի այցելություն (ընտանիքի 

անդամի, բժշկի կամ Ապահովագրված անձի (անձանց) կողմից ընտրված այլ անձի հրատապ ժամանում), 

անչափահաս երեխաների ՀՀ տեղափոխման հետ կապված ծախսերը 
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

 Պայմանագրի ներքո կարող են ապահովագրվել միայն Արարատբանկ ԲԲԸ «Վիզա Ինֆինիտի» 

քարտապանները և ապահովագրված քարտապանների ընտանիքի անմիջական անդամները 

(ամուսին, մինչև 17 տարեկանը ներառյալ զավակ(ներ)): Ընտանիքի անմիջական անդամները 

կարող են ապահովագրվել պայմանագրով նախատեսված նույն պայմաններով տվյալ 

քարտապանի ապահովագրության հետ մեկտեղ: 

 Պայմանագրի ժամկետ` 1 տարի: 

 Ապահովագրության գործողության ժամկետ` 30 օր: 

 Գործողության տարածք` ամբողջ աշխարհ: 

 Չհատուցվող գումար` չի կիրառվում: 
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 Աջակցության ապահովագրության ամբողջական պայմաններին, այդ թվում բացառություններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ 
հղումով` http://www.rgs.am/arm/18/page.html 

ԿԱՐԵՎՈՐ ՀՂՈՒՄՆԵՐ. 
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ՀԱՅՏԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

 Հայտի գրանցում 24 
ժամվա ընթացքում 

+7 (495) 212-21-43 
+374 10 31 10 10 

www.RGS.am 

Սպասարկող 
ընկերության (Mondial 

Assistance) աջակցություն 

Պատահարը 
ապահովագրական 

ճանաչվելու դեպքում 
անվճար սպասարկում 

համապատասխան 
բուժհաստատությունում 

Հետագա հատուցմամբ 
սպասարկում ցանկացած 
բուժհաստատությունում 

Փաստաթղթերի 
ներկայացում Հայաստան 
վերադառնալուց հետ 5 

օրվա ընթացքում 
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Ինչու՞ ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ ԱՐՄԵՆԻԱ 



www.RGS.am 

ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ ԱՐՄԵՆԻԱ ընկերությունը հիմնադրվել է 2008 թ. մայիսին և գործում է Կենտրոնական Բանկի կողմից 2008 թ. մայիսի 20-ին տրված «ոչ կյանքի 

ապահովագրություն» իրականացնելու ԱՊՈ թիվ 0009 լիցենզիայի հիման վրա: Ընկերությունը մտնում է ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ Ընկերությունների Խմբի (Ռուսաստան) 

մեջ:  

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 4.5 միլիարդ դրամ (10.8 միլիոն ԱՄՆ դոլար):  

Ընկերության Խորհրդի կազմի մեջ են մտնում ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ի առաջատար մասնագետները և բարձրաստիճան ղեկավարությունը: 

ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ ԱՐՄԵՆԻԱ ընկերությունն ունի ամենալայն գրասենյակային ցանցը և ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր 

քաղաքներում, ունի հաճախորդների սպասարկման 46 գրասենյակներ, այդ թվում 18 մասնաճյուղ, 13  գրասենյակ Երևանում, և 33՝  Հայաստանի 

մարզկենտրոններում և խոշոր քաղաքաներում: 

ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ ԱՐՄԵՆԻԱ ապահովագրական ընկերությունն առաջինը Հայաստանում ստացավ ISO 9001:2008 ստանդարտին համապատասխանության 

սերտիֆիկատ աշխարհահռչակ Moody International կազմակերպությունից: 


