ՄԵՔԵՆԱՅԻ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՆ

ԿԱՍԿՈ ԱԿՏՈՒԱԼ
ԿԱՍԿՈ-ն Ձեր մեքենայի «ամբողջական» ապահովագրությունն է գրեթե բոլոր հնարավոր պատահարներից: Եթե բոլորին
հայտի ԱՊՊԱ պայմանագրով հատուցվում են միայն երրորդ անձանց պատճառված վնասները, ապա ԿԱՍԿՈ-ի միջոցով
հատուցման են ենթակա հենց Ձեր մեքենայի վնասները:

Ո՞Ր ՄԵՔԵՆԱՆԵՐՆ ԵՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ

ԻՆՉԻ՞Ց Է ԿԱԽՎԱԾ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԸ

Մարդատար են,

Մեքենայի շկայական արժեքից,

պատկանմ են ֆիզիկական անձանց,

ﬔքենայի մակնիշից, մոդելից, տեսակից,

ﬕնչև 12 տարվա արտադրթյան են,

ﬔքենայի տարեթվից,

օգտագործվմ են ﬕայն անձնական

վարորդների տարիքից, վարորդական

նպատակով,

փորձառթյնից և Բոնս-Մալս դասից,

գրավադրված չեն բանկմ,

վարորդների ամսնական կարգավիճակից և

մասսայական արտադրթյան են

երեխաների առկայթյնից:

(Օրինակ՝ հազվագյտ ռետրո ﬔքենա չեն):
*Գրավադրված ﬔքենաների համար գործմ են ԿԱՍԿՈ ապահովագրթյան
այլ պայմաններ։

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ

Նշված գործոններից ձևավորվմ է «ապահովագրական սակագինը», որը կիրառվմ է
ﬔքենայի շկայական արժեքի վրա:

ՈՐՏԵ՞Ղ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1 Տարի
ՏԱՐՎԱ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ Փաթեթով հնարավոր

ՀՀ և Արցախ,

է ձեռք բերել նաև «եռամսյակային»

Վրաստան, Իրան և ԱՊՀ երկրներ (որպես

ապահովագրթյն:

Լրացցիչ Ծածկյթ):

ՎՃԱՐՄԱՆ ԻՆ՞Չ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ ԿԱՆ
Միանվագ,
կիսամյակային,
եռամսյակային՝ ՏԱՐՎԱ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ Փաթեթով:
Եռամսյակային վճարման դեպքմ կիրառվմ է 10% հավելավճար:

Ի՞ՆՉ ՌԻՍԿԵՐԻՑ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ

ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՎԱՐՈՐԴ ԵՆ ՀԱՄԱՐՎՈՒՄ
23 տարեկանից բարձր, 3 տարվա վարորդական
փորձ նեցող,
16-րդ ԲՄ դասից ցածր դաս նեցող վարորդները:
Պայմանագրմ կարող է ընգրկվել առավելագյնը 4 վարորդ։

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՌԻՍԿԵՐ

(այդ թվմ՝ կողաշրջմ, բախմ, և այլն),

https://ingoarmenia.am/uploads/2020/12/APKA_ARM-1.pdf
Ավտոքաղաքացիական պատասխանատվթյան կամավոր
https://ingoarmenia.am/uploads/2020/12/APKA_ARM-1.pdf
ապահովագրթյն (ԱՊԿԱ),

հրդեհ, պայթյն,

վարորդի և ղևորների ապահովագրթյն դժբախտ

Ճանապարհատրանսպորտային պատահար

վայր ընկնող ծառերից, սյներից և այլ առարկաներից
ﬖասներ (նաև անիﬖերի տակից թռչող քարերից),

պատահարներից,

ﬔքենայի շտապ օգնթյն, մասնավորապես.
https://bit.ly/371XSSc

կարկտ, երկրաշարժ, ջրհեղեղ և այլ տարերային

շարժական վլկանացմ,

աղետներ,

վառելիքի առաքմ,

երրորդ անձանց հակաօրինական գործողթյններ,

էլեկտրասնցման կարգավորմ

կենդանիների գործողթյններ,

(ակմլյատորների լիցքավորմ),

գողթյն, կողոպտ, ավազակային հարձակմ:

էվակացիա։
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Ի՞ՆՉ ՉԱՓՈՎ Է ԻՐԱԿԱՆՑՎՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ապահովագրական Ծածկյթը, կամ հատցման առավելագյն գմարը (ապահովագրական գմար) հավասար է ապահովագրվող
ﬔքենայի շկայական արժեքին:
Մեքենայի շկայական արժեքը գնահատմ են Մեր մասնագետները, կամ այն իրականացնմ ենք Ձեր ներկայացրած փաստաթղթերի
հիման վրա (առքվաճառքի պայմանագիր, տեղեկանք ավտոսրահից, գնահատման հաշվետվթյն, և այլն):

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
Ապահովագրվող ﬔքենա – Toyota Corolla, 2019թ. արտադրթյան,
շկայական արժեք – 13,000,000 ՀՀ դրամ,
վարորդներ – ﬕայն սեփականատերը, 45 տարեկան,
Բոնս-Մալս դասը – 6
Ապահովագրական սակագինը մոտ 2.7%:

Տարեկան ապահովագրավճար = 13,000,000 x 2.7% = 351,000 ՀՀ դրամ

Ի՞ՆՉ ՔԱՅԼԵՐ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱՏԱՐԵԼ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ
Վթար տեղի նենալ կամ ﬖաս նկատել դեպքմ անﬕջապես կապ հաստատել ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ-յի հետ՝
010 59 21 21 հեռախոսահամարով:
Մեքենան թողնել անշարժ և սպասել ապահովագրողի ցցﬓերին:
Ըստ ցցﬓերի՝ հնարավոր է առաջանա նաև ՃՈ կամ ԱԻՆ աշխատակիցների ներգրավման կարիք:

ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1. Ներկայացնել հայտային դիմմ հետևյալ եղանակներից ﬔկով.
online.ingoarmenia.am առցանց հարթակի ﬕջոցով,
ձեռքով լրացնելով հայտային դիմմը (ներբեռնելով այն www.ingoarmenia.am կայքից) և լրացված դիմﬕ
լսապատճենը կամ լսանկարը ղարկել dimum@ingoarmenia.am էլեկտրոնային հասցեին կամ VIBER հավելվածով՝
+374 44 41 07 23 հեռախոսահամարին:
2. Հայտային դիմմմ ընտրել հատցման եղանակը.
վերանորոգմ լավագյն ավտոսպասարկման կենտրոններմ,
դրամային արտահայտթյամբ հատցման ստացմ:
3. Ներկայացնել այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այդ թվմ.
ապահովադրի և վարորդի անձնագիր, վարորդական վկայական,
ﬔքենայի տեխ.անձնագիր,
ﬖասի լսանկարներ,
ՃՈ եզրակացթյն, ՃՈ վարչական վարյթի եզրակացթյն, և այլն:
4. Սպասել ապահովագրողի հետագա ցցﬓերին:
ՇԱԴՐՆ – Հատցման ընթացքին կարող եք հետևել https://online.ingoarmenia.am/claim-status հղմամբ:

Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Մեքենայի տեխ.անձնագիր,
սեփականատիրոջ և լիազորված վարորդների անձնագիր և սոցիալական քարտ (կամ ID),
վարորդների վարորդական վկայականներ,
առկայթյան դեպքմ՝ ﬔքենայի շկայական արժեքը հավաստող փաստաթղթ:
ՇԱԴՐՆ – Նախքան պայմանագրի կնքմը Ապահովագրողը կատարմ է ﬔքենայի զննթյն, լսա և տեսանկարահանմ:
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Ի՞ՆՉ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՎԵՐԱԿՆՔԵԼՈՒ
(ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ) ՀԱՄԱՐ
Եթե Դք հանդիսանմ եք ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ-յի հաճախորդը, ապա ապահովագրթյան պայմանագիրը վերակնքել համար
անհրաժեշտ է ներկայացնել ﬕայն այն փաստաթղթերը, որոնցմ տեղի են նեցել փոփոխթյններ:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ԿԱՍԿՈ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
Մոտենալ ընկերթյան գրասենյակներից կամ վաճառքի կետերից ﬔկը,
զանգահարել 010 59 21 21 հեռախոսահամարով և հրավիրել մասնագետին Ձեզ հարմար վայր,
ttps://w w w.facebook.com/ingoinsurance
պատվիրել պայմանագիր ﬔր hսոցիալական
հարթակների ﬕջոցով,

գրել ﬔր կայքի chat-ով
ղարկել Էլեկտրոնային հաղթրդագրթյն՝ info@ingoarmenia.am էլեկտրոնային հասցեին:

