
 Ճամփորդական ապահովագրություն 

Քարտապանը ձեռք բերելով Diners Club Super Premium Card,  քարտի հետ 

միասին անվճար կստանա  Ճամփորդական ապահովագրության պոլիս, որը Ձեզ և Ձեր 

ճամփորդությունը կապահովագրի հետևյալ ռիսկերից`անհետաձգելի բուժ օգնության ծախսեր, 

հիվանդանոցային նպաստ, դժբախտ պատահարի հետևանքով մահ և մշտական անաշխատունակություն, 

տեղափոխման (էվակուացիայի) և հայրենադարձության (ռեպատրիացիայի) ծախսեր, ուղեբեռի կորուստ, 

ճանապարհորդության չկայացում, պատասխանատվության ապահովագրություն, թռիչքի ուշացում, 

ուղեբեռի ուշացում, փաստաթղթերի փոխարինում, իրավաբանական ծախսեր:  Diners 

Club Super Premium Card քարտի ապահովագրական ծառայությունների ծածկույթը գործում է ամբողջ 

աշխարհում (ապահովագրությունը չի գործում ՀՀ տարածքում): 

10.02.2017 թ.-ից հետո ձեռք բերված Diners Club Young Professional և Diners Club Super Premium 

քարտատեսակների ճամփորդական ապահովագրությունը տրամադրվում է “ՌԵՍՈ” ԱՓԲԸ-ի կողմից: 



 



  

DINERS CLUB վճարային պլաստիկ քարտերով տրվող ճամփորդական 

ապահովագրություն 

 

Ապահովագրող հանդիսանում է <<ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ >> Ապահովագրական ՍՊԸ –ն 

Ապահովագրության օբյեկտ է հանդիսանում  Ապահովագրված անձը (Diners Club SP և Diners Club YP 

քարտապանը): 

Ապահովագրված անձ կարող են համարվել մինչև 70 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիները։ 

Քարտի ապահովագրական ծառայությունների ծածկույթը ներառում է ամբողջ աշխարհում։ 

Բացառապես` 

 պետությունները, որոնց տարածքում տեղի են ունենում ռազմական գործողություններ կամ 

անցկացվում են ռազմական հակաահաբեկչական միջոցառումներ. 

 պետությունները, որոնց նկատմամբ կիրառվում են ՄԱԿ-ի տնտեսական և /կամ ռազմական 

պատժամիջոցներ. 

 տարածքներ, որտեղ հայտնաբերված են համաճարակի օջախներ. 

 պետությունների տարածքներ, որտեղ այցելությունը ակնհայտորեն կարող է վնաս հասցնել 

մարդկանց առողջությանը: 

Ապահովագրական ընդհանուր  գումարը կազմում է առավելագույնը՝ 30 000 (երեսուն հազար) եվրո: 

Ապահովագրությունը տրվում է մեկ տարի ժամկետով։ 

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՔԱՐՏԱՊԱՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է 

Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում քարտապանը պարտավոր է 24 ժամվա 

ընթացքում ծանուցել պատահարի մասին Կոնսիերժ ծառայությանը կամ  ապահովագրական 

կազմակերպությանը։ Վկայագրում  նշված հեռախոսահամարներով`  

010 59 23 23    ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ  Կոնսիերժ ծառայություն 

011 56 04 04   ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՍՊԸ 

 

Ընդ որում անհրաժեշտ է  հայտնել հետևյալ տեղեկատվություն` 

 անուն, ազգանունը, 

 ապահովագրության վկայագրի համարը,  

 տեղի ունեցած պատահարի նկարագրությունը և պահանջվող օգնության բնույթը, 

 Ապահովագրված անձի գտնվելու վայրը և հետադարձ կապի համար կոնտակտային հեռախոսի 

համարը: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diners Club 

YP 

 

Diners Club SP 

 

Ընդհանուր ապահովագրական գումար 30000 EUR 30000 EUR 

Շտապ բուժօգնություն և էվակուացիա 30000 EUR 30000 EUR 

Թռիչքի ուշացում 4-ից մինչև 12 ժամ ուշացման 

դեպքում 

1 ժամը՝ 40 

EUR 

1 ժամը՝ 75 EUR 

Ուղեբեռի ուշացում 4-ից մինչև 12 ժամ ուշացման 

դեպքում 

1 ժամը՝ 40 

EUR 

1 ժամը՝ 75 EUR 

Փաստաթղթերի փոխարինում 1000 EUR 2500 EUR 

Իրավաբանական ծախսեր 1500 EUR 3000 EUR 

Ճամփորդության չկայացում 1000 EUR 3000 EUR 

Ուղեբեռի կորուստ 500 EUR 1000 EUR 

Դժբախտ պատահարի հետևանքով մահ և մշտական 

անաշխատունակություն 

30000 EUR 30000 EUR 

Հիվանդանոցային օրական նպաստ՝ 3-ից մինչև 30 օր 1 օրը ՝ 30 EUR 1 օրը ՝ 50 EUR 

Մեկ պատահարի առավելագույն հատուցման 

սահմանաչափ 

5000 EUR 10000 EUR 

Ապահովագրության տարածք Ամբողջ 

աշխարհ 

Ամբողջ 

աշխարհ 

Չհատուցվող գումար Չի կիրառվում Չի կիրառվում 


