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ҚОИДАИ СУҒУРТАИ ИХТИЁРИИ
ТИББИИ САЙЁҲОН

Душанбе – 20___ сол

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1.1. Қоидаҳои суғуртаи ихтиёрии тиббии сайёҳон (минбаъд Қоидаҳо) тибқи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар
бораи фаъолияти суғуртавӣ”, Кодекси граждании Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳия гардида, қисми ҷудонашавандаи шартномаи суғуртаи ихтиёрии
тиббии сайёҳон мебошад.
1.2. Мувофиқи шартномаи суғурта, ки дар асоси Қоидаҳои мазкур
бо шаҳрвандоне, ки ба хориҷи кишвар сафар мекунанд, баста шудааст,
Суғуртакунанда уҳдадор мешавад, ки бар ивази ҳаққи суғуртавӣ
ҳангоми фаро расидани ҳодисаи дар шартнома пешбинигардида
(ҳодисаи суғуртавӣ), пардохти суғурта ва/ё ташкил ва пардохти
кӯмаки заруриро ба Суғурташаванда (шахси суғурташуда) мутобиқи
шартҳои шартномаи суғурта амалӣ намояд.
2. МАФҲУМҲОИ АСОСӢ
Суғуртакунанда – Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди
«Ташкилоти суғуртавии Меҳрубон», номи кӯтоҳшуда ҶДММ «ТС
Меҳрубон», ки фаъолияти суғуртавиро тибқи муқаррароти
қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷозатномаи
мақоми ваколатдори давлатӣ ба роҳ мемонад.
Суғурташаванда – шахси воқеӣ ё ҳуқуқие, ки бо ташкилоти
суғуртавӣ шартномаи суғуртаро бастааст.
Шахси суғурташуда – шахси воқеӣ, ки ба фоидаи ӯ шартномаи
суғуртавӣ баста шудааст.
Фоидагиранда - шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки аз ҷониби
Суғурташаванда барои гирифтани пардохти суғуртавӣ (ҷуброни
суғуртавӣ) дар шартномаи суғуртавӣ таъин шудааст ва дар полиси
суғуртавӣ дарҷ гардидааст.
Ассистанс - аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ пешниҳод намудани
кӯмак дар шакли пулӣ ва (ё) аслию моддӣ тавассути мусоидати
техникӣ ё тиббӣ ба суғурташавандае (шахси суғурташудае,
фоидагирандае), ки дар натиҷаи рух додани ҳодисаи суғуртавӣ
ҳангоми саёҳат ё дур будан аз ҷойи истиқомат ба ҳодисаи душвор
дучор омадааст.
Ташкилоти
ассистансӣ
шахси
ҳуқуқие,
ки
ба
суғурташавандагон (шахсони суғурташуда, фоидагирандагон) дар
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натиҷаи рух додани ҳодисаи суғуртавӣ ҳангоми сайёҳат ё дур будан аз
ҷойи истиқомат ба душворӣ дучор омадаанд, хизматрасониро амалӣ
менамояд.
Сайёҳ - шаҳрванд, истифодабарандаи хизматрасонии сайёҳӣ, ки
аз ҷои истиқомати доимӣ ба кишвари (макони) дигар бо мақсади
солимгардонӣ, шиносоӣ, зиёрат, тиҷорат, варзиш ва дигар мақсадҳои
вобаста ба саёҳат сафар мекунад.
Саёҳат (тур) - сафари туристӣ бо хатсайрҳои муайян дар
муҳлатҳои муайян бо таъмини маҷмӯи хизматрасониҳо оид ба
ҷобаҷокунӣ, ҳамлу нақл, озуқа, хизматрасониҳои экскурсионӣ,
инчунин хизмати роҳбаладону тарҷумонҳо ва дигар хизматрасониҳо,
ки вобаста ба мақсади саёҳат дар мавриди таъмини кафолати амнияти
онҳо, ҳимоя ва ҳифзи тандурустии сайёҳон пешниҳод карда
мешаванд.
Муҳоҷирати меҳнатӣ ба хориҷа - сафари ихтиёрии қонунии
шаҳрвандони ба таври доимӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон
сукунатдошта ба хориҷи кишвар, инчунин сафари шаҳрвандони
хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ ба таври доимӣ берун аз ҳудуди
Ҷумҳурии Тоҷикистон сукунатдошта ба қаламрави он, барои машғул
шудан ба кори музднок тибқи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ.
Ҳудуд (маҳал, минтақа)-и суғурта – ҳудуде, ки дар он
шартномаи суғуртавӣ амал менамояд.
Ҳодисаи нохуш – ҳодисаи ногаҳонӣ ва кӯтоҳмуддате, ки сарфи
назар аз иродаи инсон рух дода, дар натиҷаи он ба ҷисми шахси
суғурташуда таъсири берунии механикӣ, барқӣ, кимиёвӣ ё гармӣ
расидааст, инчунин аз таъсири офатҳои табиӣ саломатии ӯ зарар
дида, ӯ маъюб гаштааст ё фавтидааст.
Бемории шадид (ногаҳонӣ) – харобии ногаҳонии саломатӣ
(вайроншавии фаъолияти организм), ки бо ҷароҳат алоқаманд набуда,
ғайричашмдошт дар муҳлати амали шартномаи суғурта аз таъсири
ангезандаҳои касалиовар ва/ ё фавқуллодаи (барои ин организм)
муҳити берунӣ ва/ ё дохилӣ ба вуҷуд омадааст, ки ба тағйир ёфтани
сохтор ва функсияҳои организм оварда, ба расонидани ёрии таъҷилии
тиббӣ ниёз дорад.
Кумаки тиббӣ - тадбирҳои пешгирию ташхиси бемориҳо,
заҳролудшавӣ, ҷароҳат, табобат ва барқарорсозии саломатии
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беморон, назорати ҳомиладорӣ, кумаки момодоягӣ ва назорати
давраи баъди таваллуд.
Кӯмаки тиббӣ дар шаклҳои зерин расонида мешавад:
- кӯмаки амбулаторию дармонгоҳӣ (кумаки аввалияи тиббию
санитарӣ ва кумаки машваратию ташхисӣ);
- кӯмаки беморхонавӣ;
- кӯмаки беморхонаи ивазкунанда;
- кӯмаки таъҷилии тиббӣ;
- авиатсияи санитарӣ;
- кӯмаки тиббӣ ҳангоми ҳолатҳои фавқулода;
- табобати барқароркунанда ва тавонбахшии тиббӣ;
- кӯмаки паллиативӣ ва нигоҳубини ҳамширагӣ
Кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ – сатҳи хизматрасонии
тиббӣ, ки дар он робитаи нахустини шаҳрвандони солим ва бемор бо
табибон ба вуқўъ меояд.
Муассисаи тиббӣ – шахси ҳуқуқие, ки новобаста аз шакли
моликият бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо пешгирӣ, ташхис, табобат ва барқарорсозии
саломатии аҳолӣ машғул мебошад.
Бағоҷ – ашё ва чизҳои арзишдоштаи мусофир, ки бо тартиби
муқарраршуда интиқол дода мешавад.
Барномаи суғурта – номгӯи (феҳристи) хизматрасониҳои тиббӣ
ва дигар хизматрасониҳо дар доираи шартномаи суғурта ва меъёрҳои
муқарраршуда барои хизматрасонии мазкур, ки аз ҷониби
Суғуртакунанда ҳангоми ба вуҷуд омадани ҳодисаи суғурта пардохт
карда мешавад.
Франшиза – қисми зарари дар Шартномаи суғурта
пешбинишудаи Суғурташаванда (Фоидагиранда), ки аз ҷониби
Суғуртакунанда ҷоизи ҷуброн нест. Агар шарти дигар бо Шартномаи
суғурта пешбинӣ нашуда бошад, франшизаи ғайришартӣ
(тарҳшаванда) дар шакли фоиз аз маблағи суғурта ё дар шакли мутлақ
муқаррар карда мешавад. Бо созиши тарафҳо дар Шартномаи
суғуртавӣ франшизаи шартӣ ё ғайришартӣ муқаррар карда мешавад.
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3. СУБЪЕКТҲОИ СУҒУРТА
3.1. Шартномаи суғуртаи ихтиёрии тиббии сайёҳон дар асоси
шартҳои Қоидаи мазкур байни Суғуртакунанда ва Суғурташаванда ба
имзо расонида мешавад.
3.2. Тибқи Қоидаи мазкур шахсони воқеии зерин ба суғурта фаро
гирифта мешаванд:
 Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон (берун аз Ҷумҳурии
Тоҷикистон);
 Шаҳрвандони хориҷӣ (дохил ва берун аз Ҷумҳурии
Тоҷикистон);
 Шахсони бе шаҳрвандӣ (дохил ва берун аз Ҷумҳурии
Тоҷикистон).
3.3. Тибқи Қоидаи мазкур шахсони зерин Суғурта карда
намешаванд (агар дар шартномаи суғурта ҳолатҳои дигар пешбинӣ
нагардида бошанд):
 Шахсони аз 70 сола боло;
 Маъюбони гурӯҳи I, II, III;
 Шахсоне, ки дар диспансерҳои психоневрологӣ, наркологӣ ва
ғайра ба қайд гирифта шудаанд;
 Шахсоне, ки дар ҷойҳои аз озоди маҳрум ҷойгиранд.
4. ОБЪЕКТҲОИ СУҒУРТА
4.1. Объекти суғурта манфиатҳои молу мулкӣ ё шахсии ғайри
молу мулкӣ Суғурташаванда (шахси суғурташуда) буда, дар
шартномаи суғурта ҳамчун объекти суғурта дарҷ карда мешавад.
4.2. Манфиатҳои
молу
мулкии
Суғурташаванда
(шахси
суғурташуда), ки бо арзиши ташкил ва таъмини ёрии тиббӣ,
доруворӣ ва дигар хизматрасониҳои ба мушкилоти саломатии шахс
алоқаманд, ки таъмини чунин хизматрасониҳоро талаб мекунад,
объекти суғурта ба ҳисоб меравад.
4.3. Объекти суғурта манфиатҳои молу мулкии Суғурташаванда
(шахси суғурташуда), ки бо расидани зарар ба саломатӣ, инчунин
марги ў дар натиҷаи ҳодисаҳои нохуш ва беморӣ алоқаманд аст.
4.4.Ҷавобгарии шаҳрвандии Суғурташаванда вобаста ба хавфи
расонидани зарар ба ҳаёт, саломатӣ ё амволи шахсони сеюм низ
метавонад объекти суғуртавӣ дониста шавад.
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5. ҲОДИСАИ СУҒУРТАВӢ
5.1.Хавфи суғуртавӣ ҳодисаи тахминӣ ё эҳтимолиест, ки дар
ҳолати сар задани он Суғуртакунанда ба Суғурташаванда
(Фоидагиранда, Зарардида) пардохти суғуртавиро анҷом медиҳад.
5.1.1. Ҳодисае, ки ҳамчун хавфи суғурта баррасӣ карда мешавад,
бояд нишонаҳои эҳтимолӣ ва тасодуфиро дошта бошад.
5.1.2. Мувофиқи Қоидаҳои мазкур суғуртакунӣ як ё якчанд
хавфҳоро дар бар мегирад, ки инҳоянд:
- «Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣ-нақлиётӣ»;
- «Ҳодисаи нохуш»;
- «Гум кардани бағоҷ/таъхири бағоҷ »;
- «Ҷавобгарии шаҳрвандӣ»;
- «Аз сафар даст кашидан».
6. ХАВФИ СУҒУРТАВӢ
6.1.Хавфҳои "Гум кардани бағоҷ/таъхири бағоҷ", "Ҷавобгарии
шаҳрвандӣ", "Аз сафар даст кашидан" – ҳар кадом дар алоҳидагӣ ё дар
маҷмӯъ - танҳо барои сафарҳои хориҷӣ эътибор доранд, агар дар
Шартномаи суғурта тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.
6.2.Ҳодисаи суғурта як ё якчанд ҳолатҳоро, ки вобаста ба хавфи
муносиби он суғурта шудааст, дар бар мегирад:
6.2.1. Аз руи хавфи "Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣ-нақлиётӣ" - ҳолате
ҳамчун ҳодисаи суғуртавӣ ба ҳисоб меравад, ки боиси хароҷоти
ғайричашмдошти Суғурташаванда барои кӯмаки фаврии тиббӣ
мешавад, ки дар натиҷаи он бе дахолати мутахассис ба саломатӣ зарар
мерасад ё ба саломатии шахси суғурташуда хатар таҳдид мекунад,
вале набудани кӯмак ё кӯмаки нокифояи тиббӣ наметавонад зарари ба
саломатии шахси суғурташуда расида / ё таҳдид ба саломатии ӯро
бартараф кунад. Дар чунин вазъият Суғуртакунанда, вобаста ба
шартҳои шартномаи суғурта, метавонад танҳо чунин ҳолатҳоро
пардохт кунад:
6.2.1.1.Хароҷоти тиббӣ барои табобати бемориҳои шадид (аз
ҷумла шиддат ёфтани бемории музмин) ё ҳодисаи нохуш:
- барои табобати амбулаторӣ ва муолиҷа (статсионарӣ) дар
беморхона;
- барои маводи дорувории тавсиянамудаи духтур, воситаҳои
бандинабандӣ, воситаҳои муқаррарии бақайдгирӣ;
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- барои даъвати духтур ба назди шахси суғурташуда аз рӯи
дастурҳои тиббӣ;
- барои расонидани ёрии таъҷилии стоматологӣ дар ҳолати зарар
дидани дандонҳо ва бофтаҳои атрофи дандонҳо дар натиҷаи ҳодисаи
нохуш
- барои дахолати ҳатмии ҷарроҳӣ;
- барои назорати саломатии шахси суғурташуда ва раванди
табобат.
6.2.1.2.Хароҷоти нақлиётие, ки дар паёмади ҳодисаи нохуш,
беморӣ ва фавти шахси суғурташуда ба амал меоянд, чунинанд:
- барои интиқоли тиббӣ (аз ҷумла таъҷилӣ);
- барои интиқол пас аз фавт (ҷасад);
- барои роҳпулии шахси суғурташуда ба мамлакати зисти доимӣ ё
минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон – вобаста аз шартҳои Шартномаи
суғурта, агар рафтани Суғурташаванда дар лаҳзаи ба миён омадани
ҳодисаи суғуртавӣ ба амал наояд;
- барои роҳпулии кӯдакони ноболиғ ба мамлакати зисти доимӣ ё
минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон – вобаста ба шартҳои Шартнома,
агар кӯдакон дар натиҷаи ба шахси суғурташуда ҳодисае рух додан бе
назорат монда бошанд (агар ин дар шартномаи суғурта зикр шуда
бошад);
- барои чиптаҳои муқаррарии ҳавопаймо ё қатора ба яке аз
пайвандони шахси суғурташуда, дар сурати вазъи саломатии ӯ ва аз 10
рӯз гузаштани мӯҳлати муолиҷаи шифохона;
- барои ирсоли паёмҳои фаврӣ ба нафари шахси суғурташудае, ки
зарар дидааст, ё намояндаи ӯ вобаста ба ҳодисаи суғурта (барои
зангҳои телефонии байналмилалӣ ба Ташкилоти ассистансӣ ва/ё
Суғуртакунанда).
6.2.2. Аз руи хавфи «Ҳодисаи нохуш» ҳолатҳои зерин ҳодисаҳои
суғуртавӣ ба ҳисоб мераванд:
6.2.2.1.Ҳодисаҳое, ки ҳангоми берун аз маҳалли доимии зист ба
шахси суғурташуда рух медиҳанд, ба захмӣ шудан ва дигар
ҷароҳатҳои дар ҷадвали пардохти суғурта пешбинишуда оварда
мерасонанд.
6.2.2.2.Ҳодисаи нохуши дар вақти берун аз маҳалли доимии зист
бо шахси суғурташуда рӯйдода, ки дар натиҷа ба маъюбии гуруҳои I,
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II, аз даст додани қобилияти меҳнатӣ оварда мерасонад, дар давоми як
сол аз санаи ҳодисаи нохуш оғоз ёфта, натиҷаи бевоситаи он мебошад.
6.2.2.3.Фавти шахси суғурташуда дар натиҷаи ҳодисаи нохуш, ки
ҳангоми берун аз маҳалли доимии зист дар давоми амали Шартномаи
суғуртавӣ рух додаст.
6.2.3. Аз руи хавфи «Гум кардани бағоҷ/таъхири бағоҷ» - ҳолате
ҳамчун ҳодисаи суғуртавӣ ҳисобида мешавад, ки дар давоми амали
Шартномаи суғурта, дар натиҷаи гум кардани бағоҷ/таъхири бағоҷи
бақайдгирифтаи бо шахси суғурташуда интиқолёбанда, ки дар бораи
он ба шахсони масъул дар давоми 10 соат аз лаҳзаи гум шудан/таъхир
ёфтан хабар дода шудааст ва оиди ин аз мақомоти ваколатдор ҳуҷҷати
тасдиқкунанда гирифта шудааст.
6.2.4. Аз руи хавфи «Ҷавобгарии шаҳрвандӣ» - ҳолате ҳамчун
ҳодисаи суғуртавӣ ҳисобида мешавад, ки шахси суғурташударо
мутобиқи ҳалномаи мақомоти судӣ ё муқаррароти қонунгузории
давлате, ки дар Шартномаи суғурта ба сифати ҳудуди суғурта нишон
дода шудааст, барои ҷуброни зарари шахсони сеюм масъул месозад,
агар расонидани зарар натиҷаи амалњои қасдонаи шахси суғурташуда
набошад.
6.2.4.1.Тибқи ҳодисаи суғуртавӣ ба қувваи қонуни даромадани
ҳалномаи мақомоти судии мамлакати сафаркарда ва дар доираи
маблағи суғурта (меъёри ҷавобгарӣ), вобаста ба шартҳои Шартномаи
суғурта, Суғуртакунанда метавонад танҳо хароҷоти зеринро ҷуброн
намояд:
а) зарари ба ҳаёт ва саломатии шахсони сеюм расонидашуда –
«зарар ба саломатӣ»;
б) зарари ба моликияти шахсони сеюм расонидашуда – «зарар ба
моликият».
6.2.5. Аз руи хавфи «Аз сафар даст кашидан» - ҳолате, ки сабаби
ночор аз сафари хориҷӣ даст кашидан, ё маҷбуран тағйир додани
мӯҳлати сафар гардида, дар натиҷаи он шахси суғурташуда хароҷоти
барзиёди нақлиётӣ, будубош, ҳаққи хизмати консулгарӣ ва саёҳат
кардааст, ҳодисаи суғуртавӣ ҳисобида мешавад. Ба чунин вазъ
ҳолатҳои аломати ногаҳонидошта ва монеаҳо ба сафари
пешбинишуда дохил мешаванд, ки пас аз оғози Шартномаи суғуртавӣ
ба амал омада, бо ҳуҷҷатҳои мақомоти салоҳиятдор тасдиқ шудаанд,
аз он ҷумла:
Қоидаи суғуртаи ихтиёрии тиббии сайёҳон

Саҳифаи 7 аз 28

6.2.5.1.фавти шахси суғурташуда ё нафари наздики ӯ, ки 15 рӯз
пештар то оғози сафар сурат гирифтааст;
6.2.5.2.таъҷилан ба беморхона хобондани шахси суғурташуда ва
нафари наздики ӯ, ки 15 рӯз пештар то оғози сафар сурат гирифтааст;
6.2.5.3.зарар дидан (зиёда аз 70 % нобуд шудан) ё пурра нест
шудани моликияти шахси суғурташуда (ба ғайр аз воситаҳои
нақлиёт), ки ба вазъи молиявии шахси суғурташуда таъсир мерасонад
ва 15 рӯз пештар то оғози сафар сурат гирифтааст ва иштироки
Суғурташавандаро барои муайян кардани далелҳои зарар дар чунин
вазъиятҳо талаб мекунанд:
- сӯхтор, таркиш;
- офатҳои табиӣ (заминларза, ярч, тӯфон, обхезӣ, жола ё боришот
ва ғ.);
- обрезӣ аз қубурҳо, канализатсия, системаҳои гармидиҳӣ ва
ғайра;
- амалҳои ғайриқонунии шахсони сеюм.
6.2.5.4.Надодани раводиди вуруд аз ҷониби мақомоти
салоҳиятдор дар ҳолатҳои зерин ба амал меояд:
-муассисаҳои консулгарии ҳар мамлакате, ки қаблан гирифтани
раводиди шахси суғурташударо рад накардаанд;
- маҷмӯи ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои гирифтани раводиди вуруд
саривақт пешниҳод шудааст, иттилои саҳеҳ дошта, ба талаботи
консулгарии давлати таъиншуда мувофиқат шудааст, ба муассисаи
консулгарӣ на дертар аз се ҳафта то санаи банақшагирифтаи сафар
пешниҳод шудааст;
- шахси суғурташуда қаблан суд нашудааст ва тартиби вуруди
муқаррарнамудаи давлати таъиншударо вайрон накардааст;
- даст кашидан новобаста ба тағйир ёфтани вазъи сиёсии давлати
таъиншуда ба амал омадааст.
6.2.5.5.Мурофиаи судӣ, ки дар давраи суғурта баргузор мегардад
ва шахси суғурташуда бо қарори суд дар он ҳамчун шоҳид иштирок
менамояд, ки баъди эътибор пайдо кардани Шартномаи суғурта
қабул шудааст.
6.3. Шартномаи суғурта (Полиси суғурта) метавонад мутобиқи
Барномаҳои пешбинишуда, ба имзо расонида шавад.
6.3.1. Мӯҳтавои ҳаҷми хароҷот тибқи Барномаи суғурта:
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Барномаҳои суғурта

Маблағи суғурта
дар барномаҳои суғурта (бо асъори хориҷӣ)
15 000
30 000
50 000
75 000
125 000
Ҷавобгарии Суғуртакунанда

№2
№1
Ташкил ва пардохти хароҷоти
нақлиёти тиббӣ ба беморхона ё
ҷои истиқомат;
Интиқоли ҷасад ҳангоми фавт;
15 000

30 000

50 000

75 000

125 000

200

250

250

300

Хизматрасонии тиббӣ ва
пардохти хароҷотҳои тиббӣ
барои табобати амбулаторӣ ва
статситонарӣ;
Ёрии таъҷилии
стоматологӣ
Бозгашти фарзандони ноболиғ
Ба ватан баргардонидани ҳамсар,
волидайни
фарзандони
шахси
суғурташударо ҳангоми фавти шахси
суғурташуда.
Аёдати хешовандони наздики шахси
суғурташуда барои нигоҳубини шахси
суғурташуда, ҳангоми дар беморхона
зиёда аз 10 рӯз бистари шудани шахси
суғурташуда.

150
-

5000

7000

7000

8000

-

2000

3000

3000

4000

-

3 000

5 000

5000

6 000

6.3.2. Суғуртакунанда метавонад дар доираи Қоидаи мазкур аз
рӯи вазъи маҷмӯи хавфҳо, ҳудуди суғурта, мӯҳлати суғурта, маблағи
суғурта ва дигар барномаҳои суғуртаро коркард намояд.
7. ТАРТИБИ МУАЙЯН НАМУДАНИ МАБЛАҒИ СУҒУРТАВӢ
7.1.Маблағи суғуртавӣ тибқи созишномаи Суғурташаванда бо
Суғуртакунанда муайян шуда, дар Шартномаи суғурта барои ҳар як
хавф дар асоси андозаи эҳтимолии талафоти дар натиҷаи ҳодисаи
суғурта баамалоомада дар алоҳидагӣ муайян карда мешавад.
8. ТАРИФИ СУҒУРТАВӢ
8.1.Тарифи суғуртавӣ – меъёри ҳаққи суғуртавӣ аз воҳиди маблағи
суғуртавӣ бо назардошти объекти суғуртавӣ ва хусусияти хавфи
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суғуртавӣ, инчунин дигар шартҳои суғуртакунӣ, аз ҷумла мавҷудияти
франшиза ва андозаи он дар мувофиқа бо шартҳои суғуртакунӣ
мебошад. Тарифи суғуртавӣ тибқи Шартномаи суғурта бо розигии
Тарафҳо муайян мешавад.
9. ҲАҚҚИ СУҒУРТАВӢ
9.1. Андозаи ҳаққи суғуртавӣ вобаста ба Барномаи суғурта,
давомнокии будубош дар макони зисти муваққатӣ, синну сол ва навъи
фаъолияти Суғурташаванда, инчунин дигар омилҳои таъсиррасон ба
дараҷаи хавфи рӯй додани ҳодисаи суғуртавӣ, муайян карда мешавад.
9.2.Ҳаққи суғуртавӣ бояд дар як вақт ба таври нақдӣ ё ғайринақдӣ
то санаи оғози амали Шартномаи суғурта (Полиси суғурта) пардохт
шавад, агар Шартномаи суғурта ҳолати дигарро пешбинӣ накарда
бошад.
9.3.Суғурташаванда вазифадор аст, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи
пардохти ҳаққи суғуртавиро нигоҳ дорад ва бо талаби Суғуртакунанда
онҳоро пешниҳод намояд.
9.4.Агар Шартномаи суғурта дигар ҳолатро пешбинӣ накунад, он
гоҳ рӯзи пардохти ҳаққи суғуртавӣ чунин муқаррар мешавад:
- санаи вориди ҳаққи суғурта ба хазинаи Суғуртакунанда ё
намояндаи он ҳангоми пардохти нақдӣ;
- санаи вориди ҳаққи суғуртавӣ ба суратҳисоби Суғуртакунанда
ҳангоми пардохт ба воситаи хазинаи бонк ё бо роҳи ғайринақдӣ.
10. ТАРТИБИ БАСТАН, ИҶРО ВА ҚАТЪ НАМУДАНИ
ШАРТНОМАҲОИ СУҒУРТА
10.1. Шартномаи суғурта дар асоси аризаи хаттӣ ё шифоҳии
Суғурташаванда ё шахси ваколатдори ӯ баста мешавад.
10.2. Дар вақти бастани Шартномаи суғуртавӣ Суғурташаванда
маълумоти зеринро ба Суғуртакунанда пешниҳод мекунад:
- ному насаби шахсони суғурташуда бо ҳуруфи кириллӣ ва/ё
лотинӣ, санаи таваллуди суғурташудагон;
- ҳудуди амали Шартномаи суғуртавӣ;
- санаи оғоз ва анҷоми Шартномаи суғуртавӣ;
- маблағи суғуртавӣ аз руи ҳар намуди хавф;
- вазъиятҳое, ки барои муайян намудани эҳтимолияти рух додани
ҳодисаи суғуртавӣ муҳиманд;
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- маълумоти дигар бо талаби Суғуртакунанда.
10.3.Бастани Шартномаи суғуртавӣ бо роҳи додани Полиси
суғуртавӣ бо замимаи Қоида ва Шартҳои суғуртакунӣ сурат мегирад.
Суғуртакунанда вазифадор аст Полиси суғуртаро бо замимаи Қоидаҳо
ва Шартҳо ҳангоми бастани Шартномаи суғурта ва пас аз пардохти
ҳаққи суғурта ба Суғурташаванда/шахси суғурташуда супорад.
10.4.Шартномаи суғурта дар ҳолатҳои зерин қатъ мегардад:
а) анҷоми муҳлати амал;
б) иҷрои пурраи уҳдадориҳои Суғуртакунанда дар назди
Суғурташаванда (шахси суғурташуда) тибқи Шартнома;
в) барҳамхӯрии Суғурташаванда ва Суғуртакунанда тибқи
муқаррароти қонунгузории Ҷумњурии Тоҷикистон;
г) дар дигар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
Хавфҳои «Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣ-нақлиётӣ», «Ҳодисаи нохуш»,
«Ҷавобгарии шаҳрвандӣ» -и Шартномаи суғурта аз лаҳзаи убур
кардани сарҳади ҳудуди суғурта, вале на пештар аз санаи оғози
суғурта, ки дар Полиси суғурта бо шарти пардохти ҳаққи суғурта
ишора шудааст, фаъол мегардад.
10.5.Муҳлати амали Шартномаи суғурта тибқи хавфҳои
«Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣ-нақлиётӣ», «Ҳодисаи нохуш», «Ҷавобгарии
шаҳрвандӣ», «Аз сафар даст кашидан» (дар қисми ночор қатъ кардани
сафар) пас аз бозгашти шахси суғурташуда аз минтақаи суғурта, ки
дар Полиси суғурта муайян шудааст, қатъ мегардад. Вале он бояд на
дертар аз анҷом ёфтани муҳлати суғуртаи дар Полиси суғурта
ишорашуда, сурат гирад.
10.6.Шартномаи суғурта аз руи хавфи «Аз сафар даст кашидан»
(дар ҳолати ғайриимкон будани сафар) аз оғози муҳлати суғурта, ки
дар Полиси суғуртавӣ дарҷ мегардад, пас аз пардохти сафар/дастрас
кардани чипта ва ғайра, вале на пештар аз 15 рӯз то санаи
пешбинишудаи сафар, фаъол мегардад.
10.7.Шартномаи суғуртавӣ аз руи хавфи «Гум шудан/таъхири
бағоҷ» дар даврае амал мекунад, ки ҷавобгарӣ ҷиҳати нигоҳдории
бағоҷи шахси суғурташуда ба ташкилоти интиқолдиҳанда гузашта,
дар Полиси суғуртавӣ муҳлати амали он ишора шудааст.
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10.8.Зимни гум шудани Полиси суғуртавӣ Суғурташаванда
(шахси суғурташуда) бояд фавран дар ин бора Суғуртакунандаро огоҳ
кунад ва нусхаи Полиси суғуртаро дастрас намояд.
10.9.Ҳангоми ба вуҷуд омадани ҳодисаи суғуртавӣ аз рӯи хавфи
«Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣ-нақлиётӣ» дар замони амали Шартномаи
суғурта ва зарурияти идомаи табобати шахси суғурташуда дар ҳудуди
суғурта, Суғуртакунанда барои хароҷоти тиббӣ ва монанди он,
ҳамчунин интиқоли шахси суғурташуда дар давоми 20 (бист) рӯз пас
аз анҷоми муҳлати Шартномаи суғурта уҳдадор мешавад, агар дар
Шарномаи суғурта ҳолати дигар пешбинӣ нашуда бошад. Муҳлати
уҳдадориҳои Суғуртакунанда дар назди шахси суғурташуда дар
сурати тамом шудани меъёри маблағи суғурта мувофиқи Шартномаи
суғуртаи басташуда, метавонад қатъ ёбад. Дар сурати то анҷоми сафар
масраф гардидани меъёри маблағи суғурта, ки мутахассисони
муассисаи тиббӣ тибқи Шартномаи суғуртаи басташуда шахси
суғурташударо табобат мекунанд, Суғуртакунанда ҳуқуқ дорад аз
ҷуброни хароҷотҳои минбаъдаи вобаста ба идомаи табобати
тавсиянамуда ва интиқоли ҷасад даст кашад.
11. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ ТАРАФҲО
11.1. Суғурташаванда ҳуқуқ дорад:
11.1.1. Бо Қоидаҳои суғурта ва пас аз бастани Шартномаи суғурта
(Полиси суғурта) шинос шуда, як нусхаи Қоида ва полиси суғуртаи
аслиро гирад.
11.1.2. Дар сурати гум кардани Полиси суғурта нусхаи онро
дастрас кунад.
11.1.3. Шартномаи суғуртаро қатъ намояд;
11.2.1. Суғурташаванда ӯҳдадор аст:
11.2.2. Ба Суғуртакунанда маълумоти пурра ва боварибахш,
ҳамчунин маълумотҳои хусусияти тиббидоштаро, ки ба дараҷаи
хавфи суғурта таъсиргузоранд, пешниҳод кунад;
11.2.3. Ҳаққи суғуртавии муқаррарнамудаи Шартномаи суғуртаро
саривақт ва пурра пардохт намояд;
11.2.4. Ҳифзи Полиси суғуртаро таъмин кунад;
11.2.4.Ҳангоми бастани шартномаи суғурта бо ташкилоти
суғуртавии дигар дар муносибати шахсон ва объектҳои суғурта,
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Суғурташаванда/шахси суғурташуда тибқи Қоидаҳои мазкур бояд дар
ин бора Суғуртакунандаро фавран огоҳ созад.
11.2.5.Ҳангоми сар задани ҳодисае, ки ҳамчун ҳодисаи суғуртавӣ
ҳисобида мешавад, бо истифодаи тамоми воситаҳои дастрас ҷиҳати
кам кардани талафоти имконпазир чораҳои заруриро амалӣ намояд;
11.2.6. Мувофиқи қонунгузории амалкунанда ба ҶДММ «ТС
Меҳрубон» ҷиҳати коркард, аз ҷумла автоматизатсиякунонӣ,
ҷамъоварии маълумотҳо, систематизатсия, ҳифз, аниқкунӣ(таҷдид,
тағйир), истифода, интишор (аз ҷумла таҳвил), маҳрумкунӣ, бандсозӣ,
нест кардани маълумоти шахсии дар ариза (Шартномаи суғурта,
полиси суғурта) зикрёфта, розигӣ диҳад. Маълумотҳои ишорашуда бо
мақсади бастан ва истифодаи шартномаи суғурта, ҳамчунин коркарди
маҳсулот ва хизматрасониҳои нав пешниҳод мегарданд. Розигӣ аз
лаҳзаи бастани шартномаи суғурта пешниҳод гардида, дар давоми
панҷ сол пас аз уҳдадориҳои шартнома эътибор дорад. Розигӣ бо
роҳи пешниҳоди ариза ба ҶДММ «ТС Меҳрубон» бозхонда мешавад.
11.3. Шахси суғурташуда ҳуқуқ дорад:
11.3.1. Мувофиқи Шартномаи суғурта аз хизматрасонии
Суғуртакунанда ва шарикони он (ширкати асистанс, муассисаҳои
тиббӣ) истифода барад ва пардохти суғуртавиро гирад;
11.3.2. Доир ба Қоида, шартҳои Шартномаи суғурта ва тартиби
амали он ҳангоми ҳодисаи суғурта маълумот гирад;
11.3.3. Дар ҳолати пешниҳод накардан, қисман пешниҳод кардан ё
умуман пешниҳод накардани хизматрасонӣ Суғуртакунандаро огоҳ
кунад;
11.3.4. Дар вақти гум кардани Полиси суғурта нусхаи онро гирад;
11.3.5. Ҷуброни хароҷоти ба танзимдарории ҳодисаи суғуртаро бо
музокирот ба ташкилоти ассистансӣ ё Суғуртакунанда ва пешниҳоди
ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи хароҷот гирад.
11.4.Шахси суғурташуда уҳдадор аст:
11.4.1. Ба Суғуртакунанда доир ба тағйироти назарраси вазъият,
ки ҳангоми бастани Шартномаи суғурта Суғуртакунандаро огоҳ карда
буд ва ин вазъиятҳо метавонанд ба дараҷаи хавфи суғурта таъсир
расонанд, маълумоти эътимоднок пешниҳод кунад;
11.4.2. Ба дархости Суғуртакунанда оид ба баргузории санҷиш дар
муассисаи тиббӣ барои муайян кардани нишонаҳои истифодаи
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машруботи спиртӣ, маводи нашъадор, ва дигар маводи сахттаъсир
розигӣ диҳад;
11.4.3. Ҳангоми ҳама намуди осеббардорӣ барои баргузории
санҷиш (назорати духтур) оид ба истеъмоли машруботи спиртӣ,
маводи нашъадор, психотропӣ ва ғайра ба ҳадди максималӣ мусоидат
намояд. Бо дархости Суғуртакунанда натиҷаҳои санҷишро оид ба
истеъмоли машруботи спиртӣ, маводи нашъадор ва психотропӣ
пешниҳод кунад ё натиҷаи санҷиши мазкур (хулосаи духтур)-ро аз
муассисае, ки тадқиқ мегузаронад, дархост кунад.
11.4.4. Мувофиқи қонунгузории амалкунанда ба ҶДММ «ТС
Меҳрубон» ҷиҳати коркард, аз ҷумла автоматизатсиякунонӣ,
ҷамъоварии
маълумотҳо,
систематизатсия,
ғункунӣ,
ҳифз,
саҳеҳкунӣ(таҷдид, тағйир), истифода, интишор (аз ҷумла таҳвил),
маҳрумкунӣ, бандсозӣ, нест кардани маълумоти шахсии дар ариза
(Шартномаи суғурта, полиси суғурта) зикрёфта, розигӣ диҳад.
Маълумотҳои ишорашуда бо мақсади бастан ва истифодаи
шартномаи суғурта, ҳамчунин коркарди маҳсулот ва хизматрасониҳои
нав пешниҳод мегарданд. Розигӣ бо роҳи пешниҳоди ариза ба ҶДММ
«ТС Меҳрубон» бозхонда мешавад.
11.4.5. Ҳангоми сар задани ҳолате, ки ҳамчун ҳодисаи суғуртавӣ
ҳисобида мешавад, бо истифодаи тамоми воситаҳои дастрас ҷиҳати
кам кардани талафоти имконпазир чораҳои заруриро амалӣ намояд;
11.4.6. Ҳангоми сар задани ҳодисаи суғуртавӣ, қабл аз он, ки ба
ягон амале даст занад (ба истиснои амалҳое, ки дар ҳолати таҳдид ба
наҷоти ҳаёт ё бартарафкунии зарари ҷиддӣ ба саломатӣ равона
шудаанд), фавран бо телефони дар Полиси суғурта нишондодашуда
ба ташкилоти ассистансӣ ё Суғуртакунанда маълумоти зеринро
расонад:
- ному насаб;
- рақами Полиси суғурта;
- шарҳи муфассали ҳолати рухдода;
- макони ҷойгиршавӣ;
- телефони тамос.
Минбаъд тибқи дастури оператори ташкилоти ассистансӣ ё
намояндаи Суғуртакунанда, тавсияи духтури табобаткунанда ва
шахсони масъули ёрирасон аз руи талаботи Шартномаи суғуртавӣ
дақиқ амал кунад;
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11.4.7. Ягон уҳдадориро вобаста ба доштани ҷавобгарӣ ба ҳама
намуди пардохтҳо, ба истиснои ҳолатҳое, ки бо ташкилоти ассистансӣ
ва Суғуртакунанда мувофиқа шудаанд, ба дӯш нагирад;
11.4.8. Духтуронро аз ҷавобгарии доштани сирри тиббӣ, аз ҷумла
вобаста ба ҳодисаи суғуртавӣ озод намояд;
11.4.9. Тибқи талаботи Суғуртакунанда ё ташкилоти ассистансӣ
санадҳои тиббиро доир ба вазъи саломатии худ ва табобати
гузаронидашуда (корти амбулаторӣ ва дигар санадҳои тиббӣ), дар
лаҳзаи зарурат ҳангоми гузаронидани ташхиси тиббӣ, пешниҳод
кунад;
11.4.10. Ба дастрасии озоди намояндаи Суғуртакунанда ё
ташкилоти ассистансӣ барои шоҳидӣ ҷиҳати вазъи саломатиаш монеа
нашавад;
11.5. Суғуртакунанда ҳуқуқ дорад:
11.5.1. Маълумоти пешниҳодкардаи Суғурташаванда (шахси
суғурташуда), ки ба Шартномаи суғурта рабт дорад, тафтиш кунад,
ҳамчунин аз Суғурташаванда, шахси суғурташуда, шахсони дигар ва
ташкилотҳо барои аниқ кардани сабабҳо ва ҳолатҳои сар задани
ҳодисаи суғуртавӣ, ҳуҷҷатҳои иловагии заруриро талаб намояд;
11.5.2. Иҷрои талабот ва шартҳои Шартномаи суғуртаро аз
ҷониби Суғурташаванда (шахси суғурташуда) тафтиш намояд;
11.5.3. Ҷиҳати ба роҳ мондани пардохти суғуртавӣ аз шахси
суғурташуда ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ ва далелҳои таъхирнопазири
расонидани ёриро аз руи ҳодисаи суғуртавии рухдода дархост намояд;
11.5.4. Дар ҳолатҳое, ки дар Қоидаи мазкур пешбинӣ шудаанд,
ҳамчунин дар сурати аз ҷониби Суғурташаванда/шахси суғурташуда
иҷро накардани уҳдадориҳои дар Қоида ва Шартномаи суғуртваӣ
пешбинишуда, пурра ё қисман аз хизматрасонӣ, ё аз додани пардохти
суғуртавӣ даст кашад.
11.5.5. Аз шахси суғурташуда (Суғурташаванда) пешниходи ҳамаи
ҳуҷҷатҳо, далелҳо ва маълумотҳои заруриро барои амалисозии
талаботҳои гузоштаи Суғуртакунанда ба шахси масъул барои талафот,
ки Суғуртакунанда ҷуброн кардааст, талаб намояд;
11.5.6. Шартномаи суғуртаро пеш аз муҳлат қатъ намоянд
- ҳангоми иҷро накардани шартҳои Шартнома аз ҷониби
Суғурташаванда (шахси суғурташуда);
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- дар
дигар
ҳолатҳои
пешбининамудаи
қонунгузории
амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.
11.6. Суғуртакунанда уҳдадор аст:
11.6.1. Зимни пардохти саривақтии ҳаққи суғуртавӣ ба
Суғурташаванда полиси суғуртаро диҳад;
11.6.2. Суғурташаванда ва шахси суғурташударо бо Қоидаҳои
суғуртакунӣ ва Барномаи суғурта шинос кунад;
11.6.3. Ҳангоми сар задани ҳодисаи суғуртавӣ хароҷоти
пардохтшудаи шахси суғурташуда ё ташкилоти ассистансиро вобаста
ба бемориҳои шадид, ҳодисаҳои нохуш ё фавти шахси суғурташуда,
инчунин дигар ҳолатҳои ғайричашмдошти мувофиқи шартҳои
Шартномаи суғурта рӯйдодаро ҷуброн кунад;
11.6.4. Махфияти маълумотҳоро нисбати Суғурташаванда ва
шахси суғурташуда таъмин кунад;
11.6.5. Ҳангоми гум шудани полиси суғуртавӣ дар асоси ариза ба
Суғурташаванда (шахси суғурташуда) нусхаи онро диҳад. Дар ин
маврид Полиси суғуртавии гумшуда амали худро гум мекунад;
11.7. Шартномаи
суғуртавӣ
метавонад
дигар
ҳуқуқу
уҳдадориҳои тарафҳоро, ки ба қонунгузории ҷории Ҷумҳурии
Тоҷикистон мухолифат намекунад, пешбинӣ намояд.
12. МУҚАРРАР НАМУДАНИ ҲАҶМИ ЗИЁН Ё ЗАРАР
12.1.Ҳаҷми зиён аз руи хавфи «Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣнақлиётӣ» бо роҳи пардохти хизматрасонӣ ва дигар пардохтҳои
Суғуртакунанда вобаста ба сар задани ҳодисаи суғуртавӣ ба
Суғурташаванда (шахси суғурташуда) ё ташкилоти ассистансӣ, ки
чунин хароҷотро дар ҷои ҳодиса бе баҳс анҷом додаанд, сурат
мегирад:
- дар бораи ҳодисаи суғурта;
- дар бораи он ки, оё ҳодисаи суғурта вуҷуд дошт ё не;
- дар бораи доштани ҳуқуқи Суғурташаванда барои гирифтани
ҷуброни суғурта ва уҳдадории Суғуртакунанда барои пардохти он;
- оид ба алоқамандии миёни ҳодисаи суғурта ва талафоти
бамиёномада. (алоқамандӣ бо ибораи каблӣ надорад)
12.2. Дар вақти сар задани ҳодисаи суғуртавӣ аз руи хавфи
«Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣ-нақлиётӣ»:
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12.2.1. Шахси суғурташуда барои гирифтани ёрии таъҷилии
тиббӣ бояд муқаррароти Қоидаи мазкурро ҳатман риоя кунад. Дар
сурати набудани алоқа бо ташкилоти ассистансӣ то машварати духтур
ё равон намудан ба шифохона, шахси суғурташуда ба корманди
муассисаи тиббӣ полиси суғуртаро пешниҳод мекунад. Сипас шахси
суғурташуда ё нафарони ҳамроҳи ӯ буда бояд бо ташкилоти
ассистансӣ ба алоқа баромада, то анҷоми амали Шартномаи суғуртавӣ
доир ба ҳодисаи суғуртавӣ хабардор кунанд.
Дар сурати беморӣ ё ҷароҳат бардоштан, ки ба беморхона
хобониданро тақозо мекунад, шахси суғурташуда (ё шахси дигари
манфиатдори ӯ) бояд дар давоми се шабонарӯз аз санаи рӯй додани
ҳолати мазкур ташкилоти ассистансиро хабардор кунанд. Дар акси
ҳол, Суғуртакунанда ҳуқуқ дорад аз пардохти ҷуброни табобати
беморхона, ки аз лаҳзаи ҳодисаи суғуртавӣ то санаи ба
Суғуртакунанда хабар додан дар бораи ҳодисаи суғуртавӣ ба амал
омадааст, даст кашад.
12.2.2. Суғуртакунанда ё ташкилоти ассистансӣ аз номи
Суғуртакунанда ба шахси суғурташуда чунин тавсияҳоро барои
амалиёти минбаъда ба анҷом мерасонад:
- бо роҳи ҳисоби нақдӣ ё ғайринақдӣ шахси суғурташударо барои
азназаргузаронии духтур ба муассисаи тиббӣ равон мекунад;
- бо роҳи ҳисоби нақдӣ ва ғайринақдӣ ба шахси суғурташуда
азназаргузаронии духтурро дар ҷои ҳозиршуда ташкил мекунад;
- бо роҳи ҳисоби нақдӣ ва ғайринақдӣ ҳамлу нақли шахси
суғурташударо ба муассисаи тиббӣ ташкил мекунад.
Ҳамлу нақли тиббӣ ҳангоми набудани ҳолатҳои манъ барои
интиқоли ҷасад, пас аз фавт танҳо бо хулосаи духтури аз ҷониби
Суғуртакунанда ё ташкилоти ассистансӣ таъиншуда дар бораи
зарурият ва имкони баргузории ҳамлу нақл ва интиқоли ҷасад пас аз
фавт дар асоси ҳуҷҷатҳои пешниҳодкардаи духтури маҳал ё муассисаи
тиббӣ, ташкил карда мешавад.
12.3. Дар ҳолати сар задани ҳодиса аз рӯи хавфи «Гум
шудан/таъхири бағоҷ» шахси суғурташуда дар ҷои ҳодиса ба
мақомоти салоҳиятдор (намояндагони ташкилоти интиқолдиҳанда)
барои гирифтани ҳуҷҷати қайди далели гум кардани бағоҷ/таъхири
бағоҷ муроҷиат мекунад. Ариза ва ҳуҷҷатҳо барои гирифтани ҷуброн
бояд ба таври хаттӣ ба Суғуртакунанда пешниҳод шаванд.
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12.4. Дар вақти сар задани ҳодисаи суғуртавӣ аз руи хавфи
«Ҷавобгарии шаҳрвандӣ», «Ҳодисаи нохуш» шахси суғурташуда ба
ташкилоти ассистансӣ ё Суғуртакунанда пайваст шуда, доир ба ҳолати
рӯйдода маълумот медиҳад. Минбаъд тибқи тавсияҳои ташкилоти
ассистансӣ ё Суғуртакунанда амал мекунад. Шахси суғурташуда пас аз
бозгашт ба маҳалли зисти доимӣ ба Суғуртакунанда аризаи хаттиро
бо замимаи ҳуҷҷатҳои тибқи Қоидаҳои мазкур пешбинишуда,
пешниҳод мекунад (дар сурати тибқи хавфи нишондода пардохт
намудани ягон намуди хароҷот).
12.5. Дар вақти сар задани ҳодисаи суғуртавӣ аз руи хавфи «Аз
сафар даст кашидан»:
12.5.1. Шахси суғурташуда бо ташкилоти ассистансӣ ё
Суғуртакунанда пайваст шуда, доир ба воқеаҳое, ки дар натиҷа онҳо аз
сафар даст мекашад ё сафар қатъ мегардад, хабар медиҳад. Минбаъд
тибқи тавсияҳои ташкилоти ассистансӣ ё Суғуртакунанда амал
мекунад.
12.5.2. Ҳангоми пеш аз муҳлат баргаштани шахси суғурташуда аз
сафар вобаста ба беморхона хобонидан ё фавти наздикон шахси
суғурташуда ба Суғуртакунанда аризаи хаттиро бо замимаи ҳуҷҷатҳои
пешбининамудаи Қоидаҳои мазкур пешниҳод мекунад.
12.5.3. Дар ҳолати бардоштани зарари ҷисмонӣ пардохти
суғуртавӣ мувофиқи Ҷадвали пардохтҳои суғуртавӣ аз руи “Суғурта аз
ҳодисаҳои нохуш ва беморӣ» амалӣ карда мешавад.
13. ТАРТИБИ МУАЙЯНКУНИИ МАБЛАҒИ ПАРДОХТИ
СУҒУРТАВӢ (ҶУБРОНИ СУҒУРТАВӢ)
13.1.Маблағи суғуртавӣ тибқи созишномаи Суғурташаванда бо
Суғуртакунанда муайян шуда, дар Шартномаи суғуртавӣ барои ҳар як
хавф дар асоси андозаи эҳтимолии талафоти дар натиҷаи ҳодисаи
суғуртавӣ ба амал меомада дар алоҳидагӣ муайян карда мешавад.
13.2.Ҳангоми бастани Шартномаи суғуртавӣ Суғуртакунанда
ҳуқуқи истифодаи коэффисентҳоро дар тарофаҳои суғуртавии базавӣ
бо назардошти номгӯй ва сатҳи хизматрасониҳои тиббӣ, ташкилоти
ассистансӣ ва муассисаҳои дигар, минтақаҳои мусофират, маҳалҳои
сафар, хусусиятҳои фаъолияти шахси суғурташуда, натиҷаҳои
пешакии муоинаи тиббӣ, усулҳо ва пардохти даврии ҳаққи суғуртавӣ
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ва дигар хизматрасониҳо, ки дар Шартномаи суғурта пешбинӣ
шудааст, дорад.
14.

ҲОЛАТҲОИ РАД КАРДАНИ ПАРДОХТИ СУҒУРТАВӢ
(ҶУБРОНИ СУҒУРТАВӢ)
14.1. Асосҳо барои рад кардан аз пардохти суғуртавӣ (ҷуброни
суғуртавӣ).
14.1.1. Агар бо Шартномаи суғурта шартҳои дигар пешбинӣ
нашуда бошанд, он гоҳ тибқи Қоидаҳои суғурта ҳодисаҳои зерин
ҳодисаи суғурта эътироф карда намешаванд ва Суғуртакунанда
пардохти суғуртавиро амалӣ намекунад:
- амали
барқасдона/беамалии
Суғуртакунанда
ва
шахси
суғурташуда, ки боиси рух додани ҳодисаи суғуртавӣ гардидааст;
- содир кардани ҷиноятҳои барқасдона ё амалҳои ғайриқонунӣ аз
ҷониби Суғуртакунанда ё шахси ба фоидаи ӯ Шартномаи суғурта
басташуда, ки ба ҳодисаи суғуртавӣ бевосита алоқаманд аст;
- таъсири таркиши ядроӣ, радиатсия, ё дигар намуди талафот, ки
дар натиҷаи истифодаи силоҳи қатли ом ва оқибатҳои он рух додаст;
- амалиёти низомӣ, ҷанги шаҳрвандӣ, корпартоиҳо, шӯришҳо,
бархӯрдҳои ошкоро, бетарафӣ, шиканҷаи шаҳрвандӣ, бетартибиҳои
оммавӣ ва дигар ҳодисаҳои монанд бо ширкати шахси суғурташуда;
- кашида гирифтан, мусодира кардан, милликунонӣ, боздошт,
ҳабс ё нобуд кардани моликияти шахси суғурташуда тибқи дастури
мақомоти давлатӣ ва дигар амалҳои ба он монанди ҷанбаи
сиёсидоштаи бо дастури ҳокимияти ҳарбӣ, шаҳрвандӣ ё ташкилотҳои
сиёсӣ анҷомдодашуда;
- амалҳои террористӣ ва терроризм, новобаста аз ҳама гуна ҳолат
ё ҳодисаи ҳамзамон амалкунанда: амалҳо тибқи назорат, огоҳӣ,
фишор ё дигар амалҳои марбут ба амалҳои террористӣ ва / ё
терроризм;
- ҳангоми идораи воситаи нақлиёт аз ҷониби шахси суғурташуда,
ё супоридани идораи воситаи нақлиёт ба шахси дигар, агар дар ин
ҳолат ронанда ҳуҷҷати ронандагӣ надошта бошад, дар ҳолати мастӣ,
нашъамандӣ ё дигар намуди мадҳушӣ бошад ва ё таҳти таъсири
маводи доруворие, ки вокуниш ва диққатро халалдор месозанд, қарор
дошта бошад;
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- ҳангоми содир шудани амалҳои ғайриқонунӣ аз ҷониби шахси
суғурташуда;
- таъсири ҳамагуна таркиши ионӣ ва зарари радиоактивӣ;
- хизмати шахси суғурташуда дар сафи қувваҳои мусаллаҳи
давлатҳои хориҷӣ ва воҳидҳои дигар;
- ҳангоми парвоз дар дастгоҳҳои парвозкунанда, аз ҷумла
дастгоҳҳои бемуҳаррик ё ниҳоят сабук, планерҳо, парашютҳо; идораи
онҳо; ба истиснои парвоз намудан ба ҳайси мусофир дар
ҳавопаймоҳои ҳавонавардии мулкӣ, ки аз ҷониби пилоти касбӣ идора
мешаванд.
14.1.2. Агар дар Шартномаи суғурта ҳолати дигар зикр нашуда
бошад, он гоҳ Суғуртакунанда дар натиҷаи ба вуҷуд омадани ҳолатҳои
зерин пардохти суғуртавиро амалӣ намекунад:
- ҳодисаҳое, ки дар давоми амали мӯҳлати Шартномаи суғурта
рӯй додаанд, аммо сабаби онҳо то бастани Шартномаи суғурта ба
амал омадааст.
- ҳангоми машғул будани шахси суғурташуда ба:
а) фаъолияти касбие, ки ба хавфи зиёддошта алоқаманд аст;
б) ҳама намуди фароғат ва варзише, ки ба саломатӣ хатарнок аст
ва эҳтимоли ҷароҳат бардоштани шахси суғурташударо дорад
(велосипедронӣ, скейт, сафари, дайвинг, аспсаворӣ, спелеология
(сафар ба ғорҳо), кӯҳнавардӣ, бейсҷампинг, паркур, кейв-дайвинг,
серфинг, вейкбординг, маутинбайк, сноуборд, саёҳат бо квадросикл,
скутер ва ғайра).
в) машғул шудан ба варзишӣ касбӣ, аз ҷумла дар тамрин ва
мусобиқаҳо.
Барои пӯшонидани чунин хавфҳо Суғурташаванда бояд тибқи
Шартномаи суғурта бо нишон додани шароитҳои мавҷудаи хоси
чунин ҳолатҳо маблағи иловагӣ пардохт намояд.
14.1.3. Агар ҳодисаи суғуртавӣ дар минтақае рӯй диҳад, ки дар
Шартномаи суғурта ҳамчун ҳудуди суғурта ишора нашудааст.
14.1.4. Суғуртакунанда ҳуқуқ дорад аз пардохти суғуртавӣ даст
кашад, агар исбот нашавад, ки Суғурташаванда саривақт аз сар задани
ҳодисаи суғуртавӣ бохабар гардид, ё дар ҳолатҳои зерин бо
надоштани маълумот Суғуртакунанда уҳдадор нест, ки ҷуброни
суғуртавиро пардохт намояд. Агар Суғурташаванда дар давоми 30 (сӣ)
рӯз аз санаи бозгашт аз мамлакат (маҳал)и зисти муваққатӣ аризаро
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бо замимаи ҳамаи ҳуҷҷатҳои лозимӣ мувофиқи Қоида ва Шартномаи
суғурта оид ба гирифтани пардохти суғуртавӣ пешниҳод накарда
бошад.
14.1.5. Суғуртакунӣ аз рӯи Шартномаи суғуртаи дар асоси ҳамин
Қоидаҳо имзошуда ба талафоти дар натиҷаи хатоҳои роҳдодаи
хадамоти консулгарӣ, муассисаҳо ва агентиҳои сафару саёҳат, бевосита
шахси суғурташуда ва шахсони дигари ҳуқуқию воқеии ба тайёр
кардан, ташкил намудан ва амалӣ сохтани сафар муносибат доранд,
дахл надорад. Банди мазкур ба хавфи «Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣнақлиётӣ» дахл надорад.
14.1.6. Суғуртакунанда ҳеҷ гоҳ ба Шартномаи суғуртае, ки пас аз
расидани шахси суғурташуда ба маҳали (минтақа, ҳудуд) суғурта
таҳия шудааст, ҷавобгар нест.
14.1.7. Дар Шартномаи суғуртавии басташуда мутобиқи Қоидаҳои
мазкур зарари маънавӣ ҷуброн карда намешавад.
14.1.8. Суғуртакунанда ба ҳолатҳое, ки аз ҷониби шахси
суғурташуда истифода бурдани (истеъмол намудани) машруботи
спиртӣ, нашъадор ва заҳролуд содир шудаанд, ҷавобгар нест.
14.1.9. Инчунин дигар ҳолатҳое, ки дар Қоидаи мазкур зикр
нашудааанд, тибқи қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
танзим дароварда мешаванд.
14.2. Истисноиҳо дар хавфи «Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣ-нақлиётӣ».
14.2.1. Агар дар Шартномаи суғуртавӣ тартиби дигаре пешбинӣ
нагардида бошад, он гоҳ Суғуртакунанда хароҷоти тиббӣ ва дигар
хизматрасониҳоеро, ки дар сурати гирифтор шудани шахси
суғурташуда ба чунин бемориҳо ва шиддат ёфтани онҳо ба амал
омадаанд, пардохт ва ҷуброн намекунад:
а) бемориҳои мавҷуда ё ба табобат ниёздошта то оғози амали
Шартномаи суғурта, ё то оғози сафари шахси суғурташуда ба
мамлакати зисти муваққатӣ, ҳатто агар шахси суғурташуда аз
гирифтор шудан ба чунин бемориҳо огоҳ нашуда бошад ҳам, инчунин
ҳангоми беморӣ, ҷароҳат ва оқибатҳои онҳо, ки шахси суғурташуда
дар давоми 6 (шаш) моҳи то бастани Шартнома гирифтор шуда
бошад, ба истиснои ҳолатҳое, ки андешидани чораҳои қатъиро ҷиҳати
бартараф кардани таҳдидҳо ба ҷони шахси суғурташуда талаб
мекунад. Суғуртакунанда хароҷотро ҷиҳати гузаронидани ташхис ва
чораҳои табобатӣ то бартараф кардани хатар ба ҷони шахси
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суғурташуда то маблағи 1000 в. ш. (бо асъори дар Шартнома
зикршуда) мепардозад. Дар сурати имкони аз ҳисоби умумӣ ҷудо
кардани арзиши маблағ барои ёрии аввалини тиббӣ набошад, арзиши
он ба арзиши як шабонарӯзи дар беморхонае, ки шахси суғурташуда
муроҷиат карда буд, ё хобида буд (ҳангоми гузаронидани ҷарроҳӣ –
рӯзи ҷарроҳӣ ва як рӯз пас аз ҷарроҳӣ, вале на зиёдтар аз арзиши 1000
в. ш.) баробар мебошад. Дар вақти расонидани ёрии тиббии то ҳолати
бистарӣ кунонидан, арзиши он ба 100 в. ш. баробар хоҳад буд. Меъёри
1000 в. ш. барои тамоми муҳлати суғурта муқаррар шудааст;
б) бемориҳои модарзодӣ ва инкишоф наёфтани ҷисм, бемориҳои
ирсӣ ва генетикӣ, мурдани торхои асаб дар системаи рагҳои узвҳои
хурди бадан;
в) бемориҳои саратон, варамҳои некфарҷом, бемориҳои
гематологӣ, бемориҳои лимфатикӣ, коллагенозҳо;
г) дарди дандон, ба истиснои кӯмак барои таскинбахшӣ, ки
Қоидаи мазкур пешбинӣ намудааст;
д) оқибатҳои офтобзанӣ;
е) ҳомиладорӣ, шиддат ёфтан ва дигар оқибатҳои он;
ж)
табобат
дар
шифохонаҳои
мамлакати
муваққатан
мусофиратнамудае, ки дар шартномаи суғурта зикр нашудаанд;
з) бемориҳои асаб, табларза, ҳолатҳои бехудӣ, саръ, невроз,
депрессия, нашъамандӣ, мастӣ, бемориҳои луобӣ ва оқибатҳои он ва
ғайра;
и) бемориҳои сирояткунандаи махсусан хавфнок (вабо, тифи
шикам, тоун, табларзаи вирусии бавосир ва ғайра) ва бемориҳое, ки ба
воситаи доругузаронии саривақтӣ пешгирӣ карданашон мумкин аст, ё
бемориҳое ки натиҷаи вайрон кардани таркиби муолиҷа мебошанд,
шахсе, ки дар ҷараёни тадбирҳои пешгирикунандаи карантинӣ
суғурта карда шудааст;
к) бемориҳои ВИЧ, СПИД, узвҳои таносул, бемориҳои ба воситаи
узвҳои ҷинсӣ сироятшуда, бемориҳои сироятии урогениталӣ ва
бемориҳои гинекологӣ;
л) паротити эпидемикӣ, сурхакон, скарлатина, гул, герпес, қӯтурӣ,
лишайи миён;
м) зардпарвин, саратони ҷигар, камхунии музмини ҷигар;
н) бемориҳои урологӣ ва бо он алоқаманд;
о) сил, саркоидоз, муковитсидоз;
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п) минингит, варами майна, бемориҳои дигари системаи асаб;
р) бемориҳои пӯст ва бемориҳои занбурӯғӣ;
с) газидани ҳашаротҳо ва офтобсӯхтагӣ (ба истиснои мавридҳое,
ки ба саломатӣ ё расонидани зарари ислоҳнопазир ба саломатӣ
вобастаанд), бемориҳои аллергетикӣ;
т) беморӣ ва ҷароҳатҳои марбут ба ҷавобгарии шаҳрвандии
ҷониби гунаҳкор;
у) беморӣ ва ҳолатҳои патологии марбут ба хизматрасониҳои
тиббии ғайримуташаккил, ё пешакӣ бо Ташкилоти Ассистансии
шабонарӯзӣ/Суғуртакунанда мувофиқанашуда, аз ҷумла бемориҳои
ятрогенӣ, ё дар натиҷаи худмуолиҷа баамаломада.
14.2.2. Суғуртакунанда хароҷоти зеринро пардохт ё ҷуброн
намекунад:
а) тибби эстетикӣ, аз ҷумла ҷарроҳии пластикӣ, косметологӣ;
б) сохтани узвҳои сунъӣ, эндопротезӣ, пайвандкунӣ, пайванди
узвҳо, ҳуҷайраҳо ва бофтаҳо, аз ҷумла хароҷот ба эндопротезҳо,
маводи сермасраф ва маводи биологӣ;
в) ҷарроҳиҳои ортопедӣ, аллопластикӣ, мавод барои коркарди
устухон;
г) дастрас кардан, иҷора ва таъмири дастгоҳҳои тиббӣ, асбобҳо, аз
ҷумла, айнакҳо, линзаҳои контактӣ, дастгоҳҳои шунавоӣ, дигар
воситаҳои техникии ёрии тиббӣ, аз қабили протезҳо, дастгоҳҳои
ортопедӣ, ингаляторҳо, небулайзер, ҳароратсанҷҳо;
д) кӯмаки тиббии олии технологӣ, малоинвазивӣ, усулҳои
навтарини табобат, ҷарроҳии лазерӣ, ҷарроҳии барқароркунӣ ва
пластикии узвҳо ва системаҳо, аз ҷумла ҷарроҳии асаб, системаҳои
такя ва ҳаракат, дилу раг ва ғайра, бофтаҳои пластикӣ;
е) ҷарроҳии эндоваскулярӣ ва амалиёти дигари ҷарроҳӣ,
ангиопластика, аз ҷумла пластикаи баллонӣ, эндопротезияи рагҳо,
эмболизатсия, насби дастгоҳи ивазкунандаи дил, ҷарроҳии рагҳои
дил, стентикунонӣ ва омодагӣ ба ин амалиёти ҷарроҳӣ, аз ҷумла
ангиография ва ташхис;
ж) томографияи компютерӣ, томографияи резонанси магнитӣ,
усулҳои дигари гаронарзиш, мураккаб ва амиқи ташхис, ки аз ҷониби
ташкилоти ассистансӣ ба онҳо иҷозат дода нашудааст;
з) усули табобати экстракорпоралии, плазмоферез, гемосорбсия,
табобати лазерӣ ва ғайра, ислоҳоти иммунологӣ;
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и) ба даст овардани дору зиёда аз микдори тавсиянамудаи духтур
дар давраи суғуртакунӣ ва то бозгашт ба мамлакати зисти доимӣ;
к) хизматрасонии тиббӣ, аз ҷумла, маслиҳату машварат,
гузаронидани ташхиси лабораторӣ ва инструменталӣ, табобат дар
ҳаҷме, ки аз расонидани ёрии таьҷилии тиббӣ зиёдтар аст, муоинаи
тиббӣ, доругузаронӣ, нигоҳубин, хизматрасонии тиббии берун аз
шифохона. Хизматрасониҳое, ки духтур таъин накардааст ё хизматҳое,
ки бе нишондоди тиббӣ, аз ҷумла бо хохиши шахси суғурташуда иҷро
карда шудаанд;
л) гузаронидани ташхис (аз қабили машваратҳо, таҳқиқотҳои
озмоишӣ ва инструменталӣ) бе табобати минбаъда;
м) ихтиёран даст кашидани шахси суғурташуда аз иҷрои
дорухати духтур, ки дар робита ба муроҷиати ӯ вобаста ба ҳодисаи
суғурта гирифта шудааст;
н) табобати барқарорсозии саломатӣ, аз ҷумла табобати
физиотерапевтӣ, масҳ, табобати рефлексҳо ва мануалӣ. Ташхис ва
табобат бо усулҳои тибби анъанавӣ ва мардумӣ, табобат бо гиёҳҳо,
доруҳои гомеопатӣ, табобат бо об, хизмати тиббии психотерапевтӣ ва
психоаналитикӣ, гипноз;
о) бозгашти пеш аз муҳлат ё баъди муҳлати пешбинишудаи
шахси суғурташуда ба мамлакати зисти доимӣ, агар он аз рӯи
нишондодҳои тиббӣ зарур набошад ва ё ташкилоти ассистансӣ ба он
иҷозат надода бошад;
п) дар шифохона ба шахси суғурташуда додани шароити аз меъёр
зиёди фароғат - ҳуҷраи алоҳида, ҳуҷраи люкс, телефон, телевизор,
хизматрасонӣ дар ҳуҷра, ҳузури шахси мушоияткунанда ва хизмати
тарҷумон;
р) контрасепсия, стерилизатсия, табобати безурётӣ, бордоркунӣ
ё шаклҳои дигари бордоркунии сунъӣ;
с) табобат дар шифохона, хароҷоти тиббӣ-нақлиётӣ, хароҷоти
интиқоли ҷасад, ки бе иҷозати ташкилоти ассистансӣ анҷом дода
мешаванд.
14.2.3. Суғуртакунанда пардохти (ҷуброни) суғуртавиро дар
ҳолатҳои зерин амалӣ намекунад:
а) саривақт муроҷиат накардан ба ташкилоти ассистансӣ то
расонидани кӯмак, ё интихоби мустақилонаи шифохона ва ё тибқи
нишондоди корманди ташкилоти ассистансӣ амал накардан;
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б) сафари шахси суғурташуда бо мақсади гузаронидани
машварати тиббӣ, ташхис ва табобат дар мамлакат(минтақа)-и зисти
муваққатӣ, аз ҷумла табобати санаторию курортӣ. Дар ин вақт
Суғуртакунанда хароҷоти хизматрасонии тиббиро, ки мақсади сафар
аст, ҳамчунин, хароҷоти тиббӣ ва дигаре, ки ба бад шудани вазъи
саломатӣ, фавти шахси суғурташуда дар рафти табобат вобаста аст,
пардохт намекунад;
в) даст кашидани шахси суғурташуда аз хизматрасонии тиббӣнақлиётӣ ба мамлакати (минтақаи) зисти доимӣ дар ҳолатҳое, ки он
аз рӯи нишондоди тиббӣ иҷозат дода шудааст ва аз тарафи
Суғуртакунанда (ташкилоти ассистансӣ) ба шахси суғурташуда
пешниҳод шудааст. Суғуртакунанда ҳама намуди хароҷотҳои аз санаи
пешбинишудаи интиқоли тиббӣ ва тибқи ҳуҷҷатгузории тиббӣ
иҷозатшударо пардохт намекунад;
г) даст кашидани шахси суғурташуда аз интиқол ба шифохонаи
дигар, эвакуатсияи тиббӣ, дар сурате, ки ин интиқол аз ҷониби духтур
иҷозат дода шудааст ва бурдан бо чунин усул нишондодҳои манфии
тиббиро надошта бошад. Аз лаҳзаи даст кашидан Суғуртакунанда
хароҷот ва дигар хизматрасониҳои минбаъдаро пардохт намекунад;
д) даст кашидани шахси суғурташуда аз санҷиши тиббии аз
ҷониби Суғуртакунанда (ташкилоти ассистансӣ) пешниҳодшуда дар
мамлакати зисти доимӣ барои ҳалли масъалаҳо доир ба пардохти
суғурта;
е) даст кашидани шахси суғурташуда аз додани розигии хаттӣ
барои дастрасӣ ба маълумоти шахсӣ, маълумоти махсуси шахсӣ,
дастрасӣ ба санадҳои тиббӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои ба саломатии ӯ вобаста
тибқи шакли пешниҳоднамудаи Суғуртакунанда ё ташкилоти
ассистансӣ ба ӯ;
ж) бекор кардани розигии шахси суғурташуда барои дастрасӣ ба
маълумотҳои шахсӣ, маълумотҳои махсуси шахсӣ, дастрасӣ ба
санадҳои тиббӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои ба саломатии ӯ вобаста.
14.3. Истисноҳо аз руи хавфи «Ҳодисаи нохуш».
Ҳодисаҳое, ки дар банди 6.2.2-и Қоидаи мазкур, ки дар натиҷаи
ҳолатҳои зерин ба амал омадаанд, ҳодисаи суғуртавӣ ҳисобида
намешаванд:
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14.3.1. Истифодаи маводи доруворӣ бе тавсияи духтур, усулҳои
терапевтӣ ва ҷарроҳии табобат, ки шахси суғурташуда барои худ ё
шахси дигар истифода мебарад;
14.3.2. Бемориҳои асаб ё беҳушшавӣ, ҳолати саръ, зуҳуроти
дигари ташаннуҷи майна ва дигар нишонаҳои кашишхӯрии шахси
суғурташуда;
14.3.3. Худкушӣ ё кӯшиши худкушии шахси суғурташуда.
14.4. Истисноҳо аз рӯи хавфи «Гум кардани бағоҷ / таъхири бағоҷ».
14.4.1. Ҳодисаи суғуртавӣ ба ҳисоб намераванд:
- гум шудан, талафоте, ки нисбати он ба шахсони масъули
интиқолдиҳанда дар давоми 10 соат аз лаҳзаи муайян шудани далели
гум кардани бағоҷ / таъхири бағоҷ хабар дода нашудааст;
- наандешидани тадбирҳои оқилона ва дастрас аз ҷониби шахси
суғурташуда ба хотири кам кардани талафот;
- дахолати мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ки ба иҷрои вазифаҳои
Суғуртакунанда монеа эҷод мекунад;
- зарари бағоҷи ба интиқолдиҳанда насупорида (бағоҷи дастӣ).
14.4.2. Хароҷоте, ки аз ҷониби Суғуртакунанда ҷуброн карда
намешавад:
а) маблағҳои нақдӣ бо асъори миллӣ ва хориҷӣ, коғазҳои
қиматнок, кортҳои дисконтӣ ва дигари бонкӣ;
б) ашё аз фулузоти қиматбаҳо, сангҳои пурқимат ва
нимқиматбаҳо, ҳамчунин фулузоти қиматбаҳои сикказадашуда,
сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳои бе маҳак;
в) маснуоти қадимӣ ва беназир, асарҳои санъат ва маҷмӯи осори
нодир;
г) ҳуҷҷатҳои сафарӣ, шиноснома ва тамоми дигар намуди
ҳуҷҷатҳо, слайдҳо, аксҳо, нусхаи филмҳо;
д) дастнависҳо, нақшаҳо, тарҳҳо, моделҳо, санадҳои муҳосибӣ ва
коргузорӣ;
е) ҳама намуди протезҳо;
ж) ҷонварон, растаниҳо ва тухмиҳо;
з) воситаҳои нақлиёти автотобилӣ, мотосиклӣ, велосипедӣ,
нақлиёти обӣ ва нақлиёти ҳавоӣ, ҳамчунин қисмҳои эҳтиётии онҳо;
и) маҳсулоти пашминӣ (навъҳои аслӣ ва сунъии пашмина);
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к) дастгоҳҳои портативии савтӣ, аккосӣ, видеоӣ, наворгирӣ,
компютерҳо, ноутбукҳо, планшетҳо, системаҳои барномавии
ҳисобкунӣ, мошинаҳои чопӣ ва дигар лавозимоти марбут ба онҳо;
л) ашёи ҷанбаи динидошта.
14.4.3. Бо суғурта фаро гирифта намешаванд:
а) корношоямии дастгоҳҳои электрикӣ ва механикии савтӣ,
видеоӣ ва дигар ашёи монанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки он дар
натиҷаи сӯхтор ё садамаи нақлиёти автомобилӣ, обӣ ё ҳавоие, ки
чунин ашёро интиқол медиҳанд;
б) шикастан ё зарари маснуоти сафолӣ, булӯрин, шиша, асбобҳои
мусиқӣ ва дигар ашёи нозук;
в) зарари расида ба маводи дар бағоҷ интиқолёбандаи
сарфшаванда, кислотаҳо, рангҳо, аэрозол, дору ва дигар маводи
моеъгӣ, ҳамчунин зарари аз онҳо расида ва дигар ҳолатҳо.
14.5. Ҳолатҳои Истисноӣ дар хавфи «Ҷавобгарии шаҳрвандӣ».
14.5.1. Суғуртакунанда хароҷоти зарари ба ҳаёту саломатӣ ва
моликияти шахсони сеюм вобастаро дар чунин ҳолатҳо ҷуброн
намекунад:
а) ба роҳ мондани фаъолияти касбии (меҳнатии) шахси
суғурташуда тибқи шарномаи меҳнатӣ ё ҳуқуқӣ шаҳрвандӣ;
б) расонидани зарари маънавӣ;
в) талафоти ғайримустақим, аз ҷумла аз даст додани фоида;
г) ҷавобгарӣ ҳангоми истифодаи воситаҳои нақлиёти автомобилӣ
ва дигар воситаҳои нақлиётӣ аз ҷониби шахси суғурташуда;
д) ҳама намуди ҷавобгарӣ ҳангоми мустақим, ғайримустақим ё
қисман рӯй додан дар натиҷаи ифлосшавии атмосфера, об, хок ва
дигар ифлосшавиҳои муҳити атроф;
е) зарари расида дар натиҷаи амал кардан ё накардани шахси
суғурташуда; (ибора дақиқ намебошад)
ж) ҳама гуна муносибатҳои оилавии шахси суғурташуда нисбат ба
аъзои оила;
з) зарар ё талафоти моликияти тибқи Ваколатнома ба шахси
суғурташуда тааллуқдошта, ё барои васоят (саробонӣ) ё идора ҷиҳати
баргузории фаъолияти тиҷоратӣ, касбӣ ба ӯ додашуда.
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15. ФРАНШИЗА
15.1. Дар шартномаи суғурта франшиза пешбинӣ карда мешавад.
15.2. Франшиза – қисми зараре, ки дар Шартномаи суғурта
пешбинишуда аз ҷониби Суғуртакунанда ба Суғурташаванда
(Фоидагиранда) ҷуброн карда намешавад. Агар дар шартномаи
суғурта ҳолати дигар пешбинӣ нашуда бошад.
15.3. Тибқи шартҳои шартномаи суғурта франшиза метавонад
шартӣ ва ғайришартӣ бошад.
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