დანართი №1
ტექნიკური დავალება
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სადაზღვევო მომსახურება უნდა მოიცავდეს შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ბალანსზე რიცხული 144 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების
დაზღვევას, შემდეგ სადაზღვევო შემთხვევებზე:
1.

სატრანსპორტო საშუალებების დამზღვევის მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა (ლიმიტი - 50,000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარი თითოეულ ავტოსატრანსპორტო
საშუალებაზე, ასევე მზღვეველმა უნდა უზრუნველყოს მესამე პირის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ქონებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება:
1.1

მესამე პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, გარდაცვლილის წარმომადგენელს (მემკვიდრეს) უნდა აუნაზღაურდეს თანხა (მიყენებული ზიანის, დაკრძალვის, მარჩენალის, სასამართლო
და სხვა) 15 000 (თხუთმეტი ათასი) ლარის ოდენობით;

1.2

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად მესამე პირისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება უნდა მოხდეს მიყენებული ზიანის გათვალისწინებით, მაქსიმალური ლიმიტის
ფარგლებში;

1.3

თუ სადაზღვევო შემთხვევის შედეგად დაზარალდა რამდენიმე პირი, სადაზღვევო ანაზღაურება თითოეულს მიეცემა პროპორციულად მიყენებული ზიანის გათვალისწინებით,
მაქსიმალური ლიმიტის ფარგლებში;

2.

გარეგანი დაზიანება;

3.

ავტოტრანსპორტის გატაცება, ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა;

4.

ავტოსაგზაო შემთხვევა;

5.

თვითაალება, ხანძარი ან/და აფეთქება;

6.

სხვადასხვა საგნის დაცემა;

7.

სტიქიური უბედურებები (წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ზვავი, ქარიშხალი, წყალდიდობა, მეხის დაცემა, სეტყვა და სხვა )

8.

ტერაქტი სამოქალაქო მღელვარების და სხვა მსგავსი არეულობების დრის მიყენებული ზიანი ან/და სრული განადგურება;

9.

სრული განადგურება (Total Loss) - ზიანი, რომლის შედეგადაც ავტოსატრანსპორტო საშუალების აღდგენის ღირებულება შეადგენს სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას საბაზრო
ღირებულების 70%-ს ან მეტს ან არსებობს შესაბამისი ექსპერტის დასკვნა, რომ სატრანსპორტო საშუალების აღდგენა მიზანშეუწონელია ან ავტოსატრანსპორტო საშუალება გატაცებულია და
მისი პოვნა ვერ ხერხდება;

ფრანშიზა : აღნიშნული დაზღვევის ფარგლებში ფრანშიზის ოდენობა შეადგენს 0%-ს , ზარალი ანაზღაურდება მთლიანად. გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც დგინდება უფლებამოსილი მძღოლის
ბრალეულობა.
უპირობო ფრანშიზა: აღნიშნული დაზღვევის ფარგლებში უპირობო ფრანშიზის ოდენობა შეადგენს 500 ლარს, როდესაც დგინდება უფლებამოსილი მძღოლის ბრალეულობა.

სადაზღვევო პირობები:
სადაზღვევო ანაზღაურება ნაწილობრივი დაზიანების შემთხვევაში: მიმწოდებელი/მზღვეველი ვალდებულია განახორციელოს დაზიანებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეკეთების
უზრუნველყოფა ზიანის ოდენობის დადგენიდან გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა. ამასთან, აღნიშნულ ვადაში ობიექტური მიზეზით შესრულების
შეუძლებლობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს შემსყიდველს სათანადო საფუძვლის მითითებით.
ზიანის ოდენობის დადგენა მიმწოდებლის/მზღვეველის მიერ ხდება სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის თარიღიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.
სრული განადგურების შემთხვევაში: შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილების შესაბამისად, მიმწოდებელი/მზღვეველი გასცემს სადაზღვევო ანაზღაურებას ავტოსატრანსპორტო
საშუალებ(ებ)ის სრული განადგურების დროს არსებული საბალანსო ღირებულების ოდენობით, ზარალის დადგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა ან უზრუნველყოფს
შემსყიდველისათვის ანალოგიური მონაცემების მქონე (მათ შორის მარკა, მოდელი და სხვ) ავტოსატრანსპორტო საშუალებ(ებ)ის საკუთრებაში გადაცემას გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს
90 კალენდარული დღისა.
მიმწოდებელი/მზღვეველი ვალდებულია შეაკეთოს დაზიანებული ავტოსატრანსპორტო საშუალება მწარმოებელი კომპანიის (ქარხანა-დამამზადებლის) "MAN”-ის ოფიციალურ იმპორტიორთან,
მის მიერ ავტორიზირებულ სერვისცენტრში;
ავტოსაგზაო შემთხვევის დადგომისას სადაზღვევო კომპანია არ გამოიყენებს რეგრესის უფლებას დამზღვევის უფლებამოსილი მძღოლის მიმართ.

მიმწოდებელი/მზღვეველი საჭიროების შემთხვევაში, ვალდებულია უზრუნველყოს დაზიანებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების უფასო ევაკუაცია;
მიმწოდებელი/მზღვეველი

ვალდებულია

ხელშეკრულების

შეტყობინებიდან) არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში

გაფორმების
წარმოუდგინოს

თარიღიდან

(ავტოსატრანსპორტო საშუალების დამატების შემთხვევაში, შემსყიდველის წერილობითი

შემსყიდველს/დამზღვევს

კანონისა და არსებული ხელშეკრულების მოთხოვნათა დაცვით შედგენილი

სადაზღვევო მოწმობა (პოლისი);
მიმწოდებელმა/მზღვეველმა უნდა უზრუნველყოს საპატრულო სამსახურთან და მესამე პირებთან ურთიერთობა, იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელს/მზღვეველს შეექმნება რაიმე პრობლემა
საპატრულო სამსახურთან დოკუმენტაციის მოპოვებასთან დაკავშირებით, რაც არ იქნება დამოკიდებული მიმწოდებლის/მზღვეველის ქმედებებზე, შემსყიდველი/დამზღვევი მაქსიმალურად
გაუწევს დახმარებას საჭირო დოკუმენტაციის მოპოვებაში;
მიმწოდებელმა/მზღვეველმა უნდა უზრუნველყოს ზარალის ანაზღაურებისთვის საჭირო დოკუმენტების დროული მოგროვება (მათ შორის სამართლდარღვევის ოქმის მოძიება);
სადაზღვევო პერიოდი განისაზღვრება: 2018 წლის 23 იანვრის 00:00 საათიდან უწყვეტად 2019 წლის 23 იანვრის 00:00 საათის ჩათვლით.
სადაზღვევო არეალი საქართველო.
უფლებამოსილი მძღოლი - პირი, რომელიც დასაქმებულია შემსყიდველ ორგანიზაციაში, რომლის ასაკი აღემატება 18 წელს და რომელსაც გააჩნია დაზღვეული სატრანსპორტო საშუალებისათვის
საჭირო (შესაბამისი კატეგორიის) მართვის უფლების დამადასტურებელი მოწმობა.
სადაზღვევო პირობები არ ითვალისწინებს შემდეგი ხარჯის ანაზღაურებას - თუ უფლებამოსილი მძღოლი სატრანსპორტო საშუალებას მართავს ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან სხვა
ფსიქოტროპული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ.

------------------------------------------------(პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა, სახელი გვარი)

------------------------------ხელმოწერა

