
სადაზღვევო კომპანიისთვის  წარსადგენი  დოკუმენტაციების ნუსხა: 

 აუცილებლად წარსადგენია გარდაცვალების მოწმობა (გასცემს იუსტიციის სახლი 

ნებისმიერ პირზე) 

1. თუ პიროვნება  სახლში გარდაიცვალა და სასწრაფო ბრიგადამ დააფიქსირა 

გარდაცვალება, მაშინ გვესაჭიროება: სამედიცინო ბარათი (მწვანე ფურცელი, 

რომელსაც ტოვებს სასწრაფოს დახმარების ბრიგადა), ცნობა შინაგან საქმეთა 

სამინისტროდან (შემთხვევის მოხდენის ქალაქიდან ან რაიონიდან უნდა იყოს 

წარმოდგენილი), აუცილებლად გარდაცვალების შესახებ სამედიცინო ცნობა , იგივე 

ფ106 (რომელსაც გასცემს სასწრაფოს ადმინისტრაცია) და საჭიროებისამებრ 

მკურნალობის პერიოდის  ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ სამედიცინო 

ცნობა- იგივე  ფ100, თუ არ მკურნალობდა, მაშინ რაიონული ამბულატორიული 

კლინიკიდან ცნობა, რომ ბოლო 3 წლის მანძილზე არ მიუმართავს მათთვის. 

2. თუ პიროვნება  გარდაიცვალა სახლში, მაგრამ არ იყო გამოძახებული სასწრაფო- 

სამედიცინო დახმარების ბრიგადა და გარდაცვალება დააფიქსირა მკურნალმა ექიმმა, 

ესეთ შემთხვევაში გვესაჭიროება: ფ106, რომელსაც გასცემს ექიმი, მკურნალობის ფ100 

და ცნობა შსს დან.  

3. თუ პიროვნება საავადმყოფოში გარდაიცვალა, გვესაჭიროება: აუცილებლად  ფ106 

(რომელსაც გასცემს საავამდყოფო, სადაც გარდაიცვალა),  საბოლოო ფ100, სადაც 

მითითებულია ბიულოგიური სიკვდილის დრო   (საავადმყოფოდან, სადაც 

პიროვნება  გარდაიცვალა) და საჭიროებისამებრ მკურნალობის ფ100, თუ არ 

მკურნალობდა, მაშინ რაიონული ამბულატორიული კლინიკიდან ცნობა, რომ ბოლო 3 

წლის მანძილზე არ მიუმართავს მათთვის. 

4. თუ პიროვნება გარდაიცვალა უბედური შემთხვევის შედეგად, გვესაჭიროება: 

ექსპერტიზის დასკვნა (ტოქსიკოლოგიის მითითებით) და  გამოძიების დასკვნა ან 

დადგენილება გამოძიების შეწყვეტაზე. კლინიკაში გარდაცვალების შემთხვევაში 

საბოლოო ფ100, სადაც მითითებულია ბიულოგიური სიკვდილის დრო  . 

5. თუ უბედური შემთხვევა გამოწვეულია  ავტოავარიით, სადაც მსესხებელი იყო 

მძღოლი,  გვესაჭიროება ექსპერტიზის დასკვნა (ტოქსიკოლოგიის მითითებით) , 

გამოძიების დასკვნა ან დადგენილება გამოძიების შეწყვეტაზე. 

6. თუ მსესხებელი ავტოავარიის დროს იყო მგზავრი გვესაჭიროება ფ106 / სამედიცინო 

ექპერტიზის სრული დასკვნა და ცნობა შსს-დან, სადაც მითითებული იქნება, რომ 

მსესხებელი ნამდვილად იყო მგზავრი .  

7. თუ მსესხებელი იყო ქვეითად მოსიარულე, გვესაჭიროება  ცნობა შსს დან და 

ავტოტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა და სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა 

ტოქსიკოლოგიის მითითებით,    

8. თუ პირის ვალდებულება ცდება 12 000 ლარს, აუცილებლად უნდა იყოს ფ106-ში 

მითითებული გარდაცვალების უშუალო მიზეზი. თუ  ფ106 -ში  მითითებული 

გარდაცვალების მიზეზში წერია „სიკვდილის სხვა დაუზუსტებელი და არაზუსტად 

განსაზღვრული მიზეზები“ , მაშინ სავალდებულოა  სამედიცინო ექსპერტიზის 

დასკვნის წარმოდგენა.  ( გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ      სასწრაფო დახმარების 

ბრიგადამ თუ დააფიქსირა გარდაცვალება , აუცილებლად ფ 106 ში  იქნება 

მითითებული დაუზუსტებელი მიზეზი ) 



9. საჭიროების შემთხვევაში მზღვეველმა  შეიძლება მოითხოვოს  დამატებითი 

დოკუმენტი.  (მაგალითად: შეიძლება ფ-106 გაცემული იყოს ამბულატორიის ექიმის 

მიერ, რომელმაც შეიძლება მიუთითოს მხოლოდ ,,სიმსივნე’’ - ამ შემთხვევაში 

მოვითხოვთ დამატებით ფ-100  ონკოლოგიური კლინიკიდან, რომ დაზუსტებული 

ოყოს თუ რა ტიპის სიმსივნე იყო (კეთილთვისებიანი თუ ავთვისებიანი ) 

10. თუ პიროვნება გარდაიცვალა საზღვარგარეთ, აუცილებლად გვესაჭიროება 

საქართველოში გაცემული გარდაცვალების მოწმობა და იმ ქვეყნიდან, სადაც 

გარდაიცვალა ცნობა, რომელშიც მითითებული იქნება გარდაცვალების უშუალო 

მიზეზი.  

11. თუ საზღვარგარეთ გარდაიცვალა უბედურ შემთხვევის შედეგად, ამ შემთხვევაში  

ინდივიდუალურად განიხილება შემთხვევიდან გამომდინარე. 

 თუ გარდაცვლილი კლიენტს ვალდებულებაში დარჩა ნებაყოფლობითი სადაზღვევო 

პროდუქტ(ებ)ი, აუცილებელია პოლის(ებ)ის გაუქმება 

 პოლისის გასაუქმებლად საჭიროა შემდეგი საბუთები: 

a. მსესხებლის მიერ ხელმოწერილი პოლისი 

b. გარდაცვალების მოწმობა 

c. სამკვიდროს მმართველად დანიშვნის დადგენილება (ნოტარიუსის), რომელიც 

გაიცემა სამკვიდროს მოწმობის გაცემამდე. 6 თვის გასვლა  არ არის საჭირო ამ 

საბუთის ასაღებად 

d. სამკვიდროს მმართველის პირადობის მოწმობა  

e. შევსებული გაუქმების განცხადება , რომელიც იწერება სამკვიდროს მმართველის 

სახელით და მისი ხელმოწერით, ივსება სტანდარტული პროცედურით 
 
 

განმარტება : 

 

სამედიცინო ბარათი იგივე სასწრაფოს ჩანაწერი  - სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ექიმის 

მიერ შევსებული საბუთი რომლის ასლაც ტოვებს შემთხვევის ადგილას . 

 

ცნობა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან - ცნობა, სადაც უნდა იყოს მითითებული ინფორმაცია 

თუ აღიძრა საქმე კონკრეტული პირის გარდაცვალებსთან დაკავშირებით  

 

გარდაცვალების შესახებ სამედიცინო ცნობა იგივე ფ 106 - ცნობა, რომელიც შედგება მინიმუმ 3 

გვერდისგან , სადაც მითითებულია გარდაცვალების უშუალო მიზეზი . 

 

მკურნალობის ფ 100 იგივე ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ - ცნობა, სადაც მითითებულია 

კონკრეტული პიროვნების ავადმყოფობის ისტორია  

 

საბოლოო ფ 100 იგივე ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ  -  ცნობა, სადაც მითითებულია 

გარდაცვალების დრო და ყველა პროცედურა რომელიც ჩაუტარდა სანამ დადგებოდა 

სიკვდილი 

 


