
Հարց Պատասխան 

Ինչու՞ է Բոնուս տրվում միայն 2013թ.-ից հետո 

կնքված պայմանագրերի համար: Փաստորեն նրանք, 

ովքեր 2012թ.-ի դեկտեմբերի վերջին են պայմանագիրը 

վերակնքել կորցնու՞մ են Բոնուսից օգտվելու 

հնարավորությունը: 

 Այն ապահովադիրները, ովքեր 2013թ.-ի 

հունվարի մեկին նախորդող 270 օրվա 

ընթացքում չեն ունեցել ԱՊՊԱ պատահար, 

սակայն  կնքել են 2012թ.-ի դեկտեմբերին  

ԱՊՊԱ պայմանագիր  և չեն ստացել Բոնուս, 

ապա կստանան   հաջորդ անգամ ԱՊՊԱ 

պայմանագիր կնքելիս` անկախ հետագա 

ապահովագրական պատմությունից: 

3%-ը շատ փոքր թիվ է:  Բոնուսի չափը ԱՊՊԱ պատահարներ 

չունենալու պարագայում տարեց տարի 

ավելանում է. յուրաքանչյուր 345 

պայմանագրային օրվա ընթացքում 

հատուցման վերաբերյալ որոշում չունենալու 

դեպքում լիազորված տիրապետողը ստանում է 

Բոնուս: Այսինքն` եթե Դուք տվյալ տարում 

ստացել եք 3% Բոնուս, ապա հաջորդ տարի 

պատահար չունենալու դեպքում Դուք 

կստանաք 6% Բոնուս: ԵՎ եթե նման 

կարգապահությունը շարունակական լինի, 

ապա Ձեր Բոնուսը 9 տարի հետո կլինի 50%: 

Մալուսի կիրառման համար հիմք է հանդիսանալու 

վթարների քանակը,  թե՞ հատուցված գումարի չափը: 

 Մալուսի կիրառման համար հիմք է 

հանդիսանալու վարորդի պատճառով 

կատարված հատուցումների քանակը: 

Ինչպե՞ս կարող եմ ես ինքս իմանալ իմ 

ապահովագրավճարը 

Յուրաքանչյուր ապահովադիր ինքնուրույն 

կարող է հաշվել իր ապահովագրավճարը 

Ընկերության ինտերնետային կայքում 

տեղադրված հաշվիչի միջոցով: 

Եթե ես 270 օրից քիչ եմ ունեցել ԱՊՊԱ պայմանագիր 

ու վթար չեմ ունեցել, ապա ինձ Բոնուս տրվելու՞ է: 

Առաջին անգամ Բոնուս-Մալուս համակարգի 

ներքո կնքվող պայմանագրով` այո, մնացած 

դեպքերում` ոչ: Մնացած դեպքերում Բոնուս 

կտրվի միայն 345 պայմանագրային օր 

ունենալու դեպքում: 

Բոնուս-Մալուսը ռիսկի կենթարկի ԱՊՊԱ 

համակարգի կայունությունը, քանի որ կիրառվելու է 

միայն Բոնուսի մասով: 

Բոլոր այն պայմանագրերը, որոնք ուժի մեջ են 

մտնում 2013թ.-ի դեկտեմբերի 31-ից հետո` 

կնքվելու են ինչպես Բոնուսի, այնպես էլ 

Մալուսի կիրառմամբ: 

Եթե ապահովագրական ընկերությունը փոխեմ, 

ինչպե՞ս է տեղեկատվությունը փոխանցվելու իմ 

ապահովագրական պատմության վերաբերյալ: 

ՀՀ կենտրոնական բանկում գործում է ԱՊՊԱ 

տեղեկատվական համակարգ, որի միջոցով 

շատ արագ  Ձեր ապահովագրական 

պատմության վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

փոխանցվում է այն ապահովագրական 



ընկերությանը, ում հետ Դուք մտադիր եք կնքել 

ԱՊՊԱ պայմանագիր: 

Եթե ես նոր մեքենա գնեմ ու ապահովագրեմ, ապա 

նախկին մեքենայի ապահովագրական 

պատմությու՞նն են հաշվի առնելու 

ապահովագրավճարը սահմանելիս: 

Ոչ, Բոնուս-Մալուս համակարգում 

դիտարկվում է միայն վարորդի 

ապահովագրական պատմությունը: Օրինակ, 

եթե Դուք գնել եք մեքենա, որով նախկինում 

գրանցվել են ապահովագրական դեպքեր, ապա 

այդ դեպքերը Ձեր ապահովագրավճարի վրա 

որևէ ազդեցություն չեն ունենալու: 

Եթե որոշակի ժամանակ չունենամ ԱՊՊԱ 

պայմանագիր, այսինքն` մեքենա չունենամ, հետո 

նորից մեքենա ձեռք բերեմ ու ԱՊՊԱ կնքեմ, ո՞նց է 

հաշվարկվելու ապահովագրավճարը, իմ նախկին 

ապահովագրական պատմությունը հաշվի առնվելու՞ 

է: 

 Այո,  Ձեր` որպես վարորդի, ինչպես դրական  

այնպես էլ բացասական ապահովագրական 

պատմությունը հաշվի է առնվում 

ապահովագրավճարի սահմանման ժամանակ, 

անկախ բոլոր հանգամանքներից (մեքենայի 

փոփոխություն և այլն): Եթե Դուք որոշակի 

ժամանակ ոչ մի պայմանագրում որպես 

լիազորված տիրապետող չեք եղել, ապա այդ 

օրերի քանակը որևէ կերպ չի ազդում Ձեր` 

հետագայում ստանալիք Բոնուսային դասի 

վրա: Օրինակ` եթե Դուք 2013թ.-ի ընթացքում 

վարել եք մեքենա, որի ԱՊՊԱ պայմանագրում 

նշված եք եղել որպես լիազորված տիրապետող 

և այդ ընթացքում ունեցել եք պատահար, 

սակայն հաջորդ պայմանագիրը, որում Դուք 

կլինեք որպես լիազորված վարորդ կլինի 

2020թ.-ին, ապա 2013թ.-ի ունեցած դեպքի 

համար մալուսային դաս կստանաք 2020թ.-ին: 

Իսկ Բոնուսի դեպքում  2013թ.-ից մինչև   

2020թ.-ն ընկած ժամանակահատվածը չի 

դիտարկվի որպես բոնուսային դասի 

հաշվարկման համար օրերի քանակ և այդ 

օրերի համար Դուք Բոնուս չեք ստանա, քանի 

որ այդ ընթացքում որևէ ԱՊՊԱ պայմանագրում 

նշված չեք եղել որպես լիազորված 

տիրապետող: 

Միայն իմ մեղավորությամբ վթարներն են հաշվի 

առնվելու, թե՞` նաև իմ մասնակցությամբ բոլոր 

վթարները: 

Հաշվի են առնվելու միայն Ձեր 

մեղավորությամբ վթարները: Օրինակ` եթե 

Դուք մասնակից եք եղել 2 պատահարի, որից 

մեկում ապահովագրական ընկերությունը 

հատուցում է կատարել Ձեր մեղավորությամբ, 

իսկ մյուսում  հատուցվել է Ձեզ, քանի որ 

մեղավորը այլ անձ էր, ապա մալուսային դաս 

հաշվարկելիս  հաշվի կառնվի միայն այն 

դեպքը, որտեղ մեղավորը Դուք եք եղել: 



  

Եթե փոխեմ կամ ավելացնեմ լիազորված 

տիրապետողներին, ինչպե՞ս կփոխվի 

ապահովագրավճարը: 

Այդ դեպքում կկատարվի ապահովագրավճարի 

վերահաշվարկ` հիմնվելով նոր վարորդի 

տվյալների վրա: Մասնավորապես, 

յուրաքանչյուր լիազորված վարորդի համար 

առանձին կհաշվարկվի  ապահովագրավճարը` 

հաշվի առնելով տվյալ վարորդի Բոնուս- 

Մալուս դասերը և կվերցվի  առավելագույն 

ապահովագրավճարը` որպես պայմանագրի 

համար վճարվելիք ապահովագրավճար: 

Ենթադրենք ես որևէ մեքենայի ապահովագրության 

պայմանագրում 8-րդ լիազորված վարորդն եմ եղել ու 

իմ պատճառով երբեք վթար չի եղել, իսկ հետո ես 

գնում եմ մեքենա ու կնքում պայմանագիր, իմ 

պատմությունը որևէ ազդեցություն ունենու՞մ է 

ապահովագրավճարի վրա: 

Եթե Դուք որևէ ԱՊՊԱ պայմանագրում 

լիազորված տիրապետող եք եղել և Ձեր 

պատճառով հատուցման որոշում չի կայացվել, 

345 պայմանագրային օրվա ընթացքում, 

հետագայում Ձեր մեքենան գնելու 

պարագայում Դուք արդեն կունենաք  Բոնուս: 

Եթե ես  նոր եմ մտնում ԱՊՊԱ ոլորտ, նոր մեքենա եմ 

գնում  և պայմանագիր կնքում,  ինչպե՞ս է 

հաշվարկվում ապահովագրավճարը: 

 

 

Եթե այլ լիազորված տիրապետող չի նշվում 

Ձեր ԱՊՊԱ պայմանագրում, ով ունի իր 

ապահովագրական պատմությունը,  ապա 

Բոնուս-Մալուս դասը հավասար է բազիսային 

դասին: Իսկ եթե նշվում է նաև այլ վարորդ, 

ապա ապահովագրավճարը հաշվարկվում է 

այսպես. յուրաքանչյուր լիազորված 

տիրապետողի համար առանձին հաշվարկվում 

է ապահովագրավճար` հաշվի առնելով տվյալ 

անձանց Բոնուս-Մալուս դասերը և վերցվում է  

առավելագույն ապահովագրավճարը` որպես 

պայմանագրի համար վճարվելիք 

ապահովագրավճար: 

 Եթե ես նոր եմ մտնում ԱՊՊԱ ոլորտ, նոր մեքենա եմ 

գնում  և պայմանագիր կնքում, սակայն ունեմ 

լիազորված տիրապետող, որը ունի դրական 

ապահովագրական պատմություն,  ինչպե՞ս է 

հաշվարկվում ապահովագրավճարը: 

Եթե  մեքենայի համար գոյություն ունի մեկից 

ավելի վարորդ, ապահովագրավճարը 

հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. յուրաքանչյուր 

լիազորված տիրապետողի համար առանձին 

հաշվարկվում է ապահովագրավճար` հաշվի 

առնելով տվյալ անձի Բոնուս-Մալուս դասը և 

վերցվում է առավելագույն 

ապահովագրավճարը` որպես պայմանագրի 

համար վճարվելիք ապահովագրավճար: 

Եթե ես  նոր եմ մտնում ԱՊՊԱ ոլորտ, նոր մեքենա եմ 

գնում  և պայմանագիր կնքում, սակայն ունեմ 

լիազորված տիրապետող, որը ունի բացասական 

ապահովագրական պատմություն,   ինչպե՞ս է 

հաշվարկվում ապահովագրավճարը: 

Եթե ավելի բարձր մալուսային դասով 

լիազորված տիրապետող ներառվի 

պայմանագրում, ապա ապահովագրավճարը 

կլինի ավելի բարձր, քան բազիսային դասն է, 

օրինակ` եթե տվյալ վարորդը ունի 120% 



գործակից, ապա ապահովագրավճարը 

կավելանա 20%-ով: 

Եթե որևէ մեքենայի ապահովագրության 

պայմանագրում, որը կնքված էր անսահմանափակ 

թվով  լիազորված վարորդների պայմանով ես վարորդ 

եմ եղել  ու իմ պատճառով երբևէ վթար չի եղել,  իսկ 

հետո ես գնում եմ մեքենա ու կնքում պայմանագիր, իմ 

պատմությունը որևէ ազդեցություն ունենու՞մ է 

ապահովագրավճարի վրա: 

Եթե Ձեր պատճառով հատուցման որոշում է 

կայացվել, ապա` այո, հակառակ դեպքում` ոչ: 

Օրինակ, եթե Դուք վարել եք ավտոմեքենա, որը 

ունեցել է անսահմանափակ լիազորված 

տիրապետողներով ԱՊՊԱ պայմանագիր, ապա 

այդ օրերին վթարներ չունենալու համար Դուք 

Բոնուս չեք ստանում: 

Եթե ես գնեմ մեքենա, որը ենթարկվել է մի քանի 

անգամ վթարի, ես մալուս կստանա՞մ` այդ մեքենայի 

համար պայմանագիր կնքելուց: 

Ոչ, քանի որ Բոնուս-Մալուս դասը հիմնված է 

տվյալ վարորդի պատմության վրա, ոչ թե 

մեքենայի: 

Եթե ես վաճառեմ իմ` բազմիցս վթարի ենթարկված 

մեքենան ու գնեմ նոր մեքենա և այդ նոր մեքենայի 

համար կնքեմ պայմանագիր Մալուս կստանա՞մ: 

Բոնուս-Մալուս դասը կցվում է վարորդին 

անկախ մեքենայից: Եթե տվյալ մեքենան 

վթարի է ենթարկվել Ձեր մեղավորությամբ և 

ապահովագրական ընկերությունը հատուցում 

է կատարել այդ վթարների պատճառով, ապա 

այո, Դուք կստանաք Մալուս` կախված 

ապահովագրական ընկերության կողմից 

հատուցման որոշումների քանակից: 

Որքան ժամանակից է սկսվում հաշվարկվել վարորդի 

ապահովագրական պատմությունը, որ կիրառվի այս 

համակարգը: 

2013թ.-ի հունվարի մեկից սկսած Բոնուս-

Մալուս համակարգը գործում է: 

Բոնուս-Մալուս համակարգը կիրառվում է բոլո՞ր 

ապահովագրական ընկերությունների կողմից: 

Բոնուս-Մալուս համակարգը կիրառվում է 

Հայաստանի ավտոապահովագրողների 

բյուրոյի անդամ բոլոր ապահովագրական 

ընկերությունների կողմից: 

Ես իրավունք ունեմ ի սկզբանե պայմանագիր կնքելիս 

հրաժարվել օգտվել Բոնուս-Մալուս համակարգից, թե՞ 

այն պարտադիր է, ինչպես ԱՊՊԱ-ն: 

Բոնուս-Մալուս համակարգը պարտադիր 

գործում է` անկախ վարորդի կամ լիազորված 

տիրապետողի ցանկությունից: 

Ամենաշատը ինչքա՞ն կարող է ավելանալ 

ապահովագրավճարը, և ո՞ր դեպքերում: 

Ձեր ապահովագրավճարը առավելագույնը 

կարող է աճել 100%-ով (հասնել 200%-ի) 3 

հատուցման որոշման առկայության դեպքում: 

(պատասխանը կարող է փոխվել 

համապատասխան կանոնի փոփոխության 

դեպքում): 

Ամենաշատը որքա՞ն կարող է նվազել 

ապահովագրավճարը, և ո՞ր դեպքերում:  

Ձեր ապահովագրավճարը առավելագույնը 

կարող է նվազել 50%-ով՝ 3105 (9*345) 

պայմանագրային օրերի ընթացքում 

հատուցման որոշում չունենալու դեպքում: 

(պատասխանը կարող է փոխվել 



համապատասխան կանոնի փոփոխության 

դեպքում): 

Եթե վարորդը մահանում  է ու իր մեքենան 

շարունակում է վարել նրա որդին, ապա  հետագա 

վարորդը ժառանգու՞մ է նաև ապահովագրական 

պատմությունը: 

Ապահովագրական պատմությունը չի 

ժառանգվում կամ փոխանցվում: 

Եթե իմ ԱՊՊԱ պայմանագրում նշված լիազորված 

տիրապետողի պատճառով տեղի է ունեցել ԱՊՊԱ 

պատահար և տրվել է հատուցում, իսկ հաջորդ տարի 

այդ վարորդը այլևս ինձ մոտ լիազորված տիրապետող 

չէ, ես այդ պատահարի համար ստանալու՞  եմ 

Մալուս: 

Ոչ, ապահովագրավճարի հաշվարկը հիմնվում 

է Ձեր նշած լիազորված տիրապետողների 

Բոնուս-Մալուս դասերի վրա: 

Եթե պայմանագրում նշված են մի քանի լիազորված 

տիրապետողներ, որոնք ունեն տարբեր 

ապահովագրական պատմություններ, ապա ինչպես է 

հաշվարկվում ապահովագրավճարը: 

Ապահովագրավճարը հաշվարկվում է  

ամենառիսկային լիազորված տիրապետողի  

տվյալների հիման վրա: Օրինակ` եթե Դուք 

ունեք 2 լիազորված տիրապետող Ձեր 

պայմանագրում, ապա յուրաքանչյուր 

լիազորված տիրապետողի համար առանձին 

հաշվարկվում է ապահովագրավճար` հաշվի 

առնելով տվյալ անձանց Բոնուս-Մալուս 

դասերը և վերցվում է  մաքսիմալ 

ապահովագրավճարը` որպես պայմանագրի 

համար վճարվելիք ապահովագրավճար: 

  

 


