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МАФҲУМҲО
Суғуртакунанда – Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Ташкилоти суғуртавии
«БИМА», ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти суғуртавиро
дар асоси иҷозатнома, ки аз ҷониби мақомоти давлатии ваколатдор дода шудааст, амалӣ
менамояд.
1.1.

Суғурташаванда – Шахси воқеие, ки дар Шартномаи суғурта яке аз тарафҳо буда,
подоши суғуртавиро пардохт менамояд ва ҳуқуқ дорад аз рӯи қонун ё Шартнома
ҳангоми фарорасии Ҳодисаи суғуртавӣ Пардохти суғуртавиро гирад.
1.2.

Шахси суғурташуда (Суғурташуда) – шахси воқеие, ки хавфҳои зарари молиявӣ
барои ӯ тибқи Шартномаи суғурта суғурта карда мешавад. Аз рӯи Шартҳои Полиси
мазкур Суғурташуда шахси синну соли аз 18 (ҳаждаҳ) сола то 63 (шасту се) сола барои
мардон ва то 58 (панҷоҳу ҳашт) сола барои занон, ки ба санаи бастани шартномаи
суғурта тибқи Шартномаи меҳнатии амалкунанда кор мекунад, собиқаи умумии кории
ӯ аз 12 (дувоздаҳ) сол зиёд мебошад ва аз ҷумла, собиқаи меҳнатиаш дар ҷои кори
охирин аз 3 (се) моҳ зиёд мебошад, буда метавонад.
1.3.

Шартномаи суғурта – созишномаи байни Суғурташаванда ва Суғурташуда ки
тибқи он Суғуртакунанда ӯҳдадор мешавад, бар ивази пардохти пешбинӣ намудаи
Шартномаи суғурта (подоши суғуртавӣ), ки аз ҷониби Суғурташаванда пардохт карда
мешавад, ҳангоми фарорасии ҳодисаи суғуртавӣ ба Фоидагиранда пардохти
яквақтаинаи маблағи суғуртавии пешбинӣ намудаи шартномаи суғуртаро амалӣ
намояд.
1.4.

Маблағи суғуртавӣ– маблағи пулии муайян намудаи Шартномаи суғурта, ки дар
асоси он ҳаҷми подоши суғуртавӣ ва ҳаҷми пардохти суғуртавӣ ҳангоми фарорасии
ҳодисаи суғуртавӣ муқаррар карда мешавад.
1.5.

Пардохти суғуртавӣ – маблағи пулие, ки онро Суғуртакунанда тибқи шартномаи
суғурта ӯҳдадор аст, ки ҳангоми ҳодисаи суғуртавӣ ба сифати ҷуброни суғурта пардохт
намояд.
1.6.

Хавфи суғуртавӣ – ҳодисаи эҳтимолие, ки бо фарорасии он суғурта амалӣ карда
мешавад.
1.7.

Тарифи суғуртавӣ – ҳадди подоши суғуртавӣ бо воҳиди маблағи суғуртавӣ бо дар
назардошти объекти суғурта ва хусусияти таваккали суғуртавӣ.
1.8.

Полиси суғурта (Полис-офертаи суғурта) –ҳуҷҷате, ки он қисми ҷудонашавандаи
Шартномаи суғурта ба шумор меравад ва далели бастани Шартномаи суғуртаро, ки дар
он шартҳои суғуртаи предметҳои муайяни суғуртакунӣ муайян гардидаанд, тасдиқ
менамояд.
1.9.

Подоши суғуртавӣ – маблағ барои суғурта, ки онро Суғурташаванда ӯҳдадор аст ба
Суғуртакунанда бо тартиб ва дар мӯҳлати муқаррарнамудаи Шартномаи суғурта
пардохт намояд.
1.10.

Ҳодисаи суғуртавӣ – воқеаи баамаломадаи бо Шартномаи суғурта пешбинишуда,
ки бо фарорасии он уҳдадории Суғуртакунанда оид ба пардохти суғуртавӣ ба миён
меояд.
1.11.
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Таваккали зарари молиявӣ – таваккали тасодуфан аз даст додани сарчашмаи
доимии даромад аз тарафи Шахси суғурташуда дар натиҷаи гум кардани кор бинобар
сабабҳои аз у новобаста.
1.12.

Франшизаи муваққатӣ – давраи бо кор таъмин набудани Шахси суғурташуда, ки
мувофиқи Шартномаи суғурта бо рузҳо муқаррар карда шудааст, ки барои он пардохти
суғуртавӣ амалӣ карда намешавад. Давраи франшизаи муваққатӣ аз рузи ояндаи рӯзи
бекорнамоии Шартномаи меҳнатӣ ҳисоб карда мешавада.
1.13.

Шартномаи меҳнатӣ – дар санаи бастани Шартномаи суғурта амалкунанда ё дар
муддати муҳлати амали Шартномаи суғурта басташуда:
1.14.

Созишнома байни корфармо ва коргар, ки мутобиқи он корфармо уҳдадор
мегардад ба коргар корро аз руи вазифаҳои шартгузоришуда пешниҳод карда,
шароитҳои меҳнатии пешбинигардидаи қонунгузории меҳнатӣ ва дигар санадҳои
меъёрию ҳуқуқӣ, ки меъёрҳои ҳуқуқи меҳнат, шартномаҳои коллективӣ, созишномаҳо,
санадҳои меъёрии локалиро дар бар гирифта ва бо созишномаи мазкур саривақт ва дар
ҳаҷми пурра музди меҳнати коргар пардохт карда мешавад ва коргар шахсан бо
созишномаи меҳнатии муайян, вазифаҳои меҳнатиро иҷро мекунад, қоидаҳои дохилии
тартиботи меҳнатии амалкунандаи корфарморо риоя мекунад;
1.14.1.

Созишномаи байни намояндаи кироякунанда ва шаҳрванде, ки ба хизмати
давлатӣ ворид мешавад мутобиқи қонунгузорӣ дар бораи хизмати давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон баста шудааст ;
1.14.2.

Қарордод дар бораи адо намудани хизмати ҳарбӣ, ки дар байни шаҳрванд
ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ баста шудааст, ки дар он мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» хизмати ҳарбӣ
пешбинӣ карда шудааст (қарордод, ки бо хизматчии ҳарбӣ баста шудааст)..
1.14.3.

1.15.

Корфармо номида мешавад:

Шахси воқеӣ (чуноне, ки Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян
намудааст) ё шахси ҳуқуқӣ (ташкилот), ки бо Суғурташаванда мувофиқи қонунгузории
меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои меҳнатӣ дорад;
1.15.1.

Мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ки роҳбари он ё шахси дигари бо қонун
пешбинигардида (намояндаи кироягар) ваколатҳои кироягарро аз номи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳангоми бастани созишномаи меҳнатӣ (шартнома) бо шахси Суғурташуда
тибқи қонунгузории хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд;
1.15.2.

Мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ки дар он мувофиқи қонун хизмати ҳарбӣ
пешбинӣ карда шудааст (Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти дигар)
ва бо он аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордод дар бораи хизмати ҳарбӣ бо шахси
суғурташуда тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадории умумии
ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» баста мешавад.
1.15.3.

Корманд – шахси воқеӣ, ки бо корфармо муносибатҳои меҳнатӣ дорад
(корманд) ё ба зиммаи худ уҳдадории адои хизмати давлатӣ гирифтааст (хизматчии
давлатӣ) ё хизмати ҳарбиро мувофиқи қарордод адо мекунад (хизматчии ҳарбӣ) ва
мувофиқи Шартномаи суғурта суғурта карда шудааст.
1.16.
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Шуғл – фаъолияти Шахси суғурташуда тибқи Шартномаи меҳнатӣ, ки ба
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат намекунад ва ба ӯ даромади музди
меҳнат / таъминоти пулӣ меорад (минбаъд номида мешавад «Музди кор»)
1.17.

1.18.

Хадамоти давлатии шуғли аҳолӣ (минбаъд номида мешавад «ХДША») – включает:

Мақомоти ҳоимияти иҷроия, ки функсияҳои назоратро дар соҳаи меҳнат,
шуғл ва хизмати давлатӣ амалӣ менамояд, барои пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ
дар самти мусоидат ба шуғли аҳолӣ ва ҳифз аз бекорӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ ва ҳалли
баҳсҳои меҳнатии коллективӣ амалӣ менамояд;
1.18.1.

Мақомоти ҳокимияти иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мутобиқи
моддаи 12 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ»
ӯҳдадориҳоро иҷро мекунанд;
1.18.2.

1.18.3.

2.

Марказҳои шуғли аҳолӣ.

МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Шартҳои Полиси суғуртаи мазкур аз рӯи маҳсулоти суғуртавии «Без паники!»
(минбаъд номида мешавад «Шартҳои Полис») дар асоси Қоидаҳои суғуртаи ихтиёрии
зарарҳои молиявии алоқаманд бо гум кардани кор дар таҳрири бо Фармоиши
Директори генералии ҶДММ "Ташкилоти суғуртавии "БИМА" таҳти №4-O аз 13 июли
соли 2019 тасдиқшуда таҳия карда шудааст. Аз рӯи Шартномаи суғурта Суғуртакунанда
ӯҳдадор мешавад, бар ивази пардохти пешбинӣ намудаи шартномаи суғурта (подоши
суғуртавӣ) ҳангоми фарорасии воқеаи дар Шартномаи суғурта пешбинигардида
(ҳодисаи суғуртавӣ) ба Суғурташаванда зарарҳои дар натиҷаи ин ҳодиса
расонидашударо дар робита бо дигар манфиятҳои молумулкии суғурташаванда дар
доираи маблағи муайян намудаи шартномаи суғурта (маблағи суғуртавӣ) ҷуброн
намояд (пардохти суғуртавиро анҷом диҳад).
2.1.

Ҳангоми бастани Шартномаи суғурта бо шартҳои дар Шартҳои Полис
пешбинишуда, шартҳои мазкур қисми ҷудонашавандаи Шартномаи суғурта ба ҳисоб
рафта, барои Суғурташаванда ва Суғуртакунанда хатмӣ мегарданд. .
2.2.

Суғуртакунанда ҳуқуқ надорад маълумоти дар натиҷаи фаъолияти кории худ
гирифтаро оиди Суғурташаванда, Суғурташуда, Фоидагиранда, инчунин оиди ҳолати
молумулкии ин шахсон ифшо намояд. Барои вайрон кардани сирри суғурта
Суғуртакунанда вобаста ба шакли ҳуқуқҳои вайрон кардашуда ва хусусияти вайронкунӣ
бо тартиби пешбининамудаи муқаррароти қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.
2.3.

3.

ОБЪЕКТИ СУҒУРТА

Объекти суғурта манфиатҳои бо қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон мухолифат надоштаи молумулкии шахсе, ки таваккали зарари молиявии ӯ
(Шахси суғурташуда) алоқаманд бо ҷуброни зарарҳо ҳангоми фарорасии ҳодисаҳои
суғуртавии бо Шартномаи суғурта пешбинишуда суғурта карда шудааст.
3.1.

Зери мафҳуми талафот даромадҳои ҳармоҳаи Шахси суғурташуда фаҳмида
мешаванд, ки аз онҳо бинобар бекор намудани Шартномаи меҳнатӣ маҳрум гардидааст.
3.2.
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4.

ХАВФИ СУҒУРТАВӢ. ҲОДИСАИ СУҒУРТАВӢ

Ҳодисаи суғуртавӣ (бо назардошти истиснооти дар Шартҳои Полис
пешбинишуда), ба миён омадани зарарҳои шахси Суғурташуда бо сабаби бекории ӯ дар
натиҷаи ҳодисаҳои зерин, ки бо сабабҳои ба ӯ вобастабуда рух додаанд, ба шумор
меравад, аз ҷумла:
4.1.

Бекор намудани шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси корфармо бинобар
барҳамхурӣ ё қатъ ёфтани фаъолияти корфармо; (м.42 Кодекси Меҳнати Ҷумҳурии
Тоҷикистон);
4.1.1.

Бекор намудани Шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси корфармо бинобар
ихтисор шудани шумора ё штати кормандон (м.42 Кодекси Меҳнати Ҷумҳурии
Тоҷикистон);
4.1.2.

Қатъ гардидани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ, озод кардан аз мансаби
ишғолнамудаи хизмати давлатӣ ва аз кор рафтан дар натиҷаи ишғоли мансаби
пешниҳодшударо рад кардани хизматчии давлатӣ ё аз бозомӯзии касбӣ ё такмили
ихтисос бо сабаби ихтисор шудани мансабҳои хизмати давлатӣ, инчунин дар сурати дар
ҳолати ба ӯ пешниҳод нагардидани мансаби дигари хизмати давлатӣ (м.35 Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ»);
4.1.3.

Пеш аз мӯҳлат аз хизмати ҳарбӣ озод кардани хизматчии ҳарбӣ, ки тибқи
қарордод бо сабабҳои оилавӣ хидмат мекунад (моддаи 45 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи ӯҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ»):
4.1.4.

4.1.4.1. Бо сабаби ғайри имкон будани истиқомати аъзои оилаи хизматчии
ҳарбӣ дар маҳал аз рӯи нишондодҳои тиббӣ, ки дар он хизматчии ҳарбӣ
хизмати ҳарбиро мегузарад ва ҳангоми ғайри имкон будани интиқоли
хизматчии ҳарбӣ ба ҷои нави хизмати ҳарбии мувофиқ барои
истиқомати аъзои оилаи зикр гардида;
4.1.4.2. бинобар иваз шудани ҷои хизмати ҳарбии хизматчии ҳарбӣ-шавҳар
(хизматчии ҳарбӣ-зан), бо зарурати кӯчидани оила ба маҳали дигар;
4.1.4.3. бо сабаби зарурияти нигоҳубинии доимии падар, модар, ҳамсар,
шавҳар,бародари шахсӣ ва хоҳар, бобо, бибӣ ё писархонҳо, ки аз руи вазъи
саломатӣ мутобиқи бастани с заключением ВТЭК (комиссияи озмоишии тибӣ
– меҳнатӣ) аз руи макони доимии истиқоматиашон ба нигоҳубинии бегонаҳо
эҳтиёҷ доранд (кумак, назорат), ҳангоми набудани дигар шахсон, аз руи қонун
уҳдадоранд, ки шаҳрвандони зикр гардидаро ҳифз намоянд;
4.1.4.4. бо сабаби нигоҳубини зарурии тифли ба сини 18 (ҳаждаҳ) сола
нарасида, ки хизматчии ҳарбӣ вайро бе модар тарбият мекунад (падар);
4.1.4.5. бо сабаби зарурияти иҷро кардани уҳдадории васӣ ё парастори
бародари ба балоғат нарасидаи худ ё хоҳари ба балоғат нарасидаи худ
ҳангоми мавҷуд набудани шахсони дигар, ки аз руи қонун шаҳрвандони
зикр гардида нигоҳ дошта шавад.
4.1.5. Бекор

гардидани шартномаи меҳнатӣ аз руи созишномаи меҳнатии тарафҳо
(моддаи.40 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон).
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4.2.

Ҳодисаҳое, ки дар банди 4.1. Шартҳои Полис нишон дода шудааст, ҳангоми иҷро
кардани шартҳои зерин ҳодисаи суғуртавӣ эътироф карда мешавад:
4.2.1. Бекор гардидани шартномаи меҳнатӣ дар давоми муҳлати амали Шартномаи

суғурта рух дод;
4.2.2. Ҳодиса

бояд бо ҳуҷҷатҳои зикр гардидаи банди 9.2. Шартҳои полисӣ, ки дар
тартиб ва муҳлати банди 8.5.1. Шартҳои Полис пешниҳодгардида тасдиқ
шуда бошад;

4.2.3. Давраи

мавҷуд набудани шуғли Суғурташуда бештар аз франшизаи
муваққатии муқарраргардидаи Шартномаи суғурта (Полис- офертаи
суғуртавӣ) давом ёфта бошад.

4.3.

Ҳодисаи зикр гардидаи банди 4.1. Шартҳои Полис ҳодисаҳои суғуртавиро дар
ҳолатҳои зерин эътироф намекунад ва пардохт аз руи онҳо амалӣ карда намешавад:
4.3.1. Агар

бекор гардидани шартномаи меҳнатӣ то оғози муҳлати суғуртаи
муқарраргардидаи Шартномаи суғурта рух дода бошад;

4.3.2. Агар

Суғурташаванда Шартномаи нави меҳнатиро дар давоми муҳлати
франшизаи муваққатӣ баста бошад.

4.3.3. Агар мавҷуд набудани шуғли Суғурташуда дар давраи франшизаи муваққатӣ

ояд;
4.3.4. Агар

Суғурташаванда дар мӯҳлати пешбинигардидаи Шартҳои Полис дар
ХДША ба қайд нагирифта бошад, дар давоми ҳамаи давраи мавҷуд набудани
шуғл дар ҳисоботи ХДША намонда бошад.

5.

МАБЛАҒИ СУҒУРТАВӢ

Маблағи суғуртавӣ дар Шартномаи суғурта (Полис-офертаи суғуртавӣ) муқаррар
гардидааст ва он 4.000,00 (чор ҳазор) сомонӣ баробар аст, ки он ҳаҷми ниҳоии
масъулияти Суғуртакунанда аз рӯи тамоми ҳодисаҳои суғуртавӣ мебошад.
5.1.

Ҳадди масъулият аз рӯи як пардохти суғуртавии ҳармоҳа ба 2.000,00 (ду ҳазор)
сомонӣ бробар мебошад.
5.2.

Ҳаҷми максималии пардохти суғуртавӣ аз рӯи Шартномаи суғурта (Полисофертаи суғуртавӣ) ба 2 (ду) Ҳадди масъулият баробар мебошад.
5.3.

Пардохти суғуртавӣ ба андозаи зарари ба Суғурташуда расонидашуда (тибқи
қисми 9 Шартҳои полис ҳисоб карда мешавад) вале дар доираи маблағи суғуртавӣ
пардохта мешавад.
5.4.

6.

ПОДОШИ СУҒУРТАВӢ

6.1.

Подоши суғуртавӣ аз рӯи Шартномаи суғурта (Полис-офертаи суғуртавӣ) 365.00 (се
саду шасту панҷ) сомониро ташкил медиҳад ва аз ҷониби Суғурташаванда бо
пардохти яквақтаина дар тӯли тамоми давраи суғурта бо пули нақд ё бо пардохти
ғайринақдӣ ба тафсилоти бонкии Суғуртакунанда пардохта мешавад.

6.2.

Санаи пардохти подоши суғуртавӣ Суғурташаванда мебошад:
6.2.1. Ҳангоми

ҳисоббаробаркунии нақдӣ – санаи пардохт дар ҳаҷми пурраи
воситаҳои пулии Суғуртакунанда;
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6.2.2. ҳангоми

ҳисоббаробаркунии ғайри нақдӣ – санаи гузаронидани воситаҳои
пулӣ ба суратҳисоби Суғуртакунанда дар ҳаҷми пурра, ки дар Шартномаи
суғурта (Полис- офертаи суғуртавӣ) нишон дода шудааст.

6.3.

Подоши суғуртавӣ аз тарафи Суғурташаванда бо асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон
пардохта мешавад.

7.

ШАРТНОМАИ СУҒУРТА. ТАРТИБИ БАСТАН ВА ҚАТЪ ГАРДИДАНИ ОН

7.1.

Шартнома дар асоси аризаи шифоҳии Суғурташаванда байни Суғуртакунанда ва
Суғурташаванда нисбати шахси суғурташуда бо роҳи ризоияти Суғурташаванда ба
Полис-офертаи суғурта, ки аз тарафи Суғуртакунанда ба имзо расида, б
Суғурташаванда дода шудааст., баста мешавад. Ризоияти Суғурташаванда бо роҳи
пардохти подоши суғуртавӣ (ҳаққи суғуртавӣ) бо тартиб ва мӯҳлати дар Шартномаи
суғурта (Полис–аферати суғартавӣ) муайянгардида, баста мешавад.

7.2.

Тарафҳои Шартнома ба созише омаданд, ки ҳангоми бастани шартномаи суғурта
(полис офертаи суғуртавӣ), замимаҳо ба он ва дигар ҳуҷҷатҳои марбут ба
Шартномаи суғурта, Суғуртакунанда ҳуқуқ дорад, ки мӯҳргузории факсимилии (бо
воситаҳои нусхабардории электронӣ) мӯҳри Суғуртакунанда ва имзои шахсеро, ки
барои аз номи Суғуртакунанда имзо гузоштани Шартномаи суғурта (Полис офертаи
суғуртавӣ) ваколатдор мебошад, истифода барад.

7.3.

Шартномаи суғурта метавонад ба мӯҳлати 395 рӯз баста шавад.

7.4.

Мӯҳлати суғурта аз рӯи Шартномаи суғурта метавонад 335 рӯзро ташкил диҳад.

7.5.

Санани бастани Полиси мазкур санаи фаъолгардонӣ мебошад.

7.6.

Суғурташаванда дар давоми 14 (чордаҳ) рузи тақвимӣ аз санаи пардохти подоши
суғуртавӣ ҳуқуқ дорад:
7.6.1. бо шартҳои суғурта розӣ шавад ва мустақилона бо яке аз роҳҳои пур кардани

маълумотҳои зарурӣ дар бораи Суғурташаванда ва Шахси суғурташуда дар
сомонаи Суғуртакунанда www.bima.tj ё ба рақами (+992) 44-601-5511 занг зада,
фаъолгардониро амалӣ намояд;
7.6.2. аз

бастани Шартномаи суғурта даст кашад ва подоши суғуртавии пардохт
намудаи худро гирад. Бозпасгардонии подоши суғуртавӣ аз тарафи
Суғуртакунанда ҳангоми аз ҷониби Мизоҷ пешниҳод кардани Полис ва
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти подоши суғуртавӣ амалӣ карда мешавад.

7.7.

Дар ҳолате, агар Мизоҷ аз ҳуқуқҳои худ, ки дар банди 7.6.1. ё 7.6.2 Шартҳои Полис
пешбинӣ шудааст истифода набарад, Полис офертаи суғуртавӣ Шартномаи суғурта
ба таври автоматӣ дар соати 00 ва 00 дақиқаи рӯзи 15 (понздаҳум)и тақвимӣ аз санаи
пардохти подоши суғуртавӣ фаъол мегардад. Ҳамзамон, Суғурташаванда ва
Суғурташуда пардохткунандаи подоши суғуртавӣ мебошад.

7.8.

Дар ҳолати фаъолгардонии шартномаи суғурта мутобиқи банди 7.6.1. Шартҳои
Полис Суғурташаванда вазифадор аст, ки маълумоти зеринро дар бораи худ
пешниҳод намояд: ва махсусан ном, насаб, номи падар, ҷинс, санаи таваллуд, рақами
телефони (дастӣ), e-mail, маълумоти шиноснома; ҷои кори ҷорӣ, собиқаи умумии
меҳнатӣ. Суғуртакунанда замимаи №2 ро ба Полис офертаи суғуртавӣ (тасдиқи
фаъолгардонӣ) таҳия намуда, дар давоми 3 (се) рузи корӣ аз санаи фаъолгардонӣ ба
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e-mail – и ҳангоми фаъолгардонӣ нишон дода шудаи Суғурташаванда, ки аз ҷониби
Суғуртакунанда таҳия шудааст, замимаи №2 ба Полис офертаи суғуртавиро
мефиристад. Суғурташаванда уҳдадор аст, ки мустақилона замимаи №2 ба Полис
офертаи суғуртавиро нусхабардорӣ намояд.
7.9.

Дар ҳолати фаъол гардонидани Шартномаи суғурта мутобиқи банди 7.7. Шартҳои
Полис Суғурташаванда уҳдадор аст, ки замимаи №2 ба Полис офертаи суғуртавии
таҳиянамудаи Суғуртакунандаро аз сомонаи www.bima.tj. нусхабардорӣ намояд.

7.10. Шартномаи суғурта

эътибори қонунӣ пайдо мекунад:

ҳангоми фаъолгардонӣ мутобиқи банди.7.6.1. Шартҳои Полис – аз соати 00
ва 00 дақиқаи рӯзи 30 (сиюми) тақвимӣ, паз аз санаи фаъолгардонии
Шартномаи суғурта аз тарафи Суғурташаванда;

7.10.1.

ҳангоми фаъолгардони мутобиқи банди 7.7. Шартҳои Полис – аз соати 00 ва
00 дақиқаи рӯзи 45 (чилу панҷуми) тақвимӣ аз санаи пардохти подоши
суғуртавӣ, ҳамзамон амал кардани суғурта аз аз соати 00 ва 00 дақиқаи рӯзи 3
(сеюми) тақвимӣ пас аз санаи пешниҳод гардидани маълумоти зикргардидаи
банди 7.8. Шартҳои Полис аз тарафи Суғурташаванда оғоз мешавад. Дар
ҳолати фаъолгардонии Шартномаи суғурта мутобиқи банди 7.6.1. ва 7.8.
Шартҳои Полис бо анҷом ёфтани 15 (понздаҳ) рузи тақвимӣ аз санаи
пардохти подоши суғуртавӣ, фаъолгардонии мазкур бе эътибор дониста
мешавад. Дар ин ҳолат Шартномаи суғурта бо тартиби пешбинигардидаи
банди 7.7. Шартҳои Полис фаъолгардонида мебошад.

7.10.2.

7.11. Санаи анҷоми суғурта аз руи Шартномаи суғурта бо санаи фарорасии яке аз аввалин

ҳодисаҳои номбаршуда мувофиқ мебошад:
7.11.1.

ба охир расидани муҳлати амали Шартномаи суғурта;

пеш аз мӯҳлат қатъ гардидани Шартномаи суғурта пас аз ба охир расидани
мӯҳлати суғурта тибқи Шартномаи суғурта ва то гузаштани мӯҳлати амали
Шартномаи суғурта;

7.11.2.

7.11.3.

Пеш аз муҳлат қатъ гардидани Шартномаи суғурта.

7.12. Шартномаи

суғурта пеш аз муҳлат дар тартиб ва ҳолатҳои муқарраргардидаи
Шартҳои Полис қатъ мегардад, инчунин дар рузи оянда пас аз фарорасии аввалин
воқеаи ҳодисаи суғуртавӣ эътирофгардида бо Суғурташуда дар давоми як муҳлати
суғурта. Ҳангоми пеш аз муҳлат қатъ гардидани амали Шартнома ҳақҳои
пардохтшудаи суғуртавӣ багардонида намешавад.

7.13. Ҳангоми

тағйири насаб, ном, номи падар ва / ё маълумотҳои шиносномавӣ,
Суғурташаванда дар ин бора ба Суғуртакунанда хаттӣ хабар медиҳад, бо роҳи пур
кардани ариза барои ворид кардани тағйирот ба Шартномаи суғурта (минбаъд –
ариза барои ворид кардани тағйирот) аз руи шакли муқарраргардидаи
Суғуртакунанда. Суғурташаванда аризаи пур кардаро барои ворид кардани
тағйирот бо ирсоли почтавӣ ба суроғаи маҳали ҷойгиршавии Суғуртакунанда, ки
дар Полиси суғурта зикр гардидааст, ирсол мекунад. Ҳамаи маълумотҳои дахлдор
ба тағйиротҳои зикр гардида мутобиқи талаботҳои дар боло зикргардида аз тарафи
Суғуртакунанда ба сифати шартҳои Шартнома аз санаи нишон дар аризаи
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Суғурташаванда нишон додашуда бе ирсол кардани огоҳномаи ҷавобӣ ба
Суғурташаванда қабул карда мешавад.
7.14. Дар

ҳолати гум кардани Шартномаи суғурта (Полиси суғурта) аз ҷониби
Суғурташаванда, Суғуртакунанда дар асоси аризаи шахсии Суғурташаванда нусхаи
дуюми ҳуҷҷатро медиҳад, ки пас аз он Шартномаи гумшуда (Полиси суғурта) аз
лаҳзаи аризадиҳии Суғурташаванда бе эътибор хонда мешавад ва пардохт ба он
амалӣ карда намешавад.

7.15. Ҳамаи

маълумотҳо дар бораи Суғурташаванда (Суғурташуда), ки ба
Суғуртакунанда, вобаста ба бастан, иҷроиш ва қатъ (бекор) гардидани Шартномаи
суғурта аз касе маълум гардидааст, махфӣ мебошад. Чунин маълумотҳо метавонанд
танҳо бо мақсади Шартномаи суғурта истифода шаванд ва набояш аз ҷониби
Суғуртакунанда ё намояндаи ӯ ифшо гардад, агар муқаррароти дигаре дар
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ нагардида бошанд.

7.16. Агар

пас аз бастани Шартномаи суғурта муайян гардад, ки Суғурташаванда ба
Суғуртакунанда маълумоти нодуруст ё маълумоти носаҳеҳ оиди вазъиятҳои дорои
аҳамияти воқеӣ барои муайян кардани эҳтимолияти фарорасии ҳодисаи суғуртавӣ
ва баҳодиҳии хавфи суғуртавӣ додааст ва инчунин ҳуҷҷатҳои сохта пешниҳод
кардааст, Суғуртакунанда ҳуқуқ дорад эътироф кардани бе эътибории Шартномаи
суғуртаро бо истифодаи оқибатҳои пешбинигардидаи қисми 2 моддаи 204 Кодекси
шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон талаб намояд.

7.17. Ҳамаи

огоҳиномаҳо ва хабарҳо вобаста ба иҷро ва қатъ гардидани Шартномаи
суғурта ба суроғаҳое фиристода мешаванд, ки дар Шартнома зикр шудаанд. Дар
ҳолати тағйири суроғаҳо ва / ё тафсилотҳо, тарафҳо уҳдадор мебошанд дар давоми
30 (си) рузи тақвимӣ якдигарро дар ин бора хабар диҳанд. Агар тараф оиди тағйири
суроға ва / ё тафсилот дар давоми муҳлати зикргардида огоҳ нашуда бошад, онгоҳ
ҳамаи огоҳиномаҳо ва хабарҳои ба суроғаи пешина ирсол кардашуда расонидашуда
ҳисоб карда мешаванд.

7.18. Ҳамаи

огоҳиномаҳо ва хабарҳо вобаста бо бастан, иҷроиш ё қатъ гардидани
муносибати ҳуқуқии шартномавӣ, аз ҷониби тарафҳо ба суроғаи якдигар фиристода
ҳисобида мешаванд, танҳо агар онҳо дар шакли хаттӣ, аз тарафи намояндаҳои
ваколатдори тарафҳо имзо шуда бошанд ва бо усуле, ки имкон медиҳад далели
фиристодани суғурта тасдиқ гардад, равон гарданд.

Тартиби баргардонидани қисми истифоданашудаи подоши суғуртавӣ дар сурати
пеш аз мӯҳлат қатъ кардани шартномаи суғурта тибқи банди 1.1 Шартҳои Полис дар
поён оварда шудааст:
7.19.

Суғурташаванда ҳуқуқ дорад қисми истифоданашудаи мукофоти суғуртаро
дар асоси аризаи хаттии шакли Суғуртакунанда бо шарти риояи шартҳои зерин
баргардонад:
7.19.1.

7.19.1.1. Дар давраи мӯҳлати суғурта Суғурташаванда оид ба ҳодисаҳои бо
амволи суғурташуда рӯйдодае, аломати ҳодисаи суғуртавӣ доранд,
Суғуртакунандаро огоҳ накардааст ва ҷуброни суғуртаро нагирифтааст;
7.19.1.2. Аризаи Суғурташаванда дар бораи пеш аз мӯҳлат қатъ кардани
Шартномаи суғурта ба Суғуртакунанда дар мӯҳлати пас аз ба охир расидани
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мӯҳлати суғурта ва то санаи ба охир расидани амали Шартномаи суғурта
фиристода шудааст;
Маблағи баргардонидани қисми истифоданашудаи мукофоти суғурта бо
риояи шартҳои дар банди 7.19.1. Шартҳои Полис нишон додашуда 100 (сад) сомониро
ташкил медиҳад.
7.19.2.

8. ҲУҚУҚ ВА ӮҲДАДОРИҲОИ ТАРАФҲО. ӮҲДАДОРИҲОИ ТАРАФҲО ҲАНГОМИ
ФАРОРАСИИ ҲОДИСАИ СУҒУРТАВӢ
8.1.

Суғуртакунанда ҳуқуқ дорад:

аз Суғурташаванда ва мақомотҳои салоҳиятдор (аз он ҷумла аз ХДША)
маълумоти заруриро барои муқаррар намудани факти ҳолати суғуртавӣ ё ҳаҷми
пардохти суғуртавӣ дархост намояд, инчунин мустақилона сабаб ва ҳолатҳои рух додани
ҳодисаи суғуртавиро ошкор намояд, экспертизаи рух додани ҳолати суғуртавиро
гузаронад;
8.1.1.

экспертҳо, мутахассисонро барои ба танзим даровардани талафот аз рӯи
ҳодисаи рухдода таъин кунад ё ҷалб намояд ;
8.1.2.

тафтиш, санҷиши экспертии факти рух додани ҳолати суғуртавӣ ва ҳаҷми
зарари расонидашударо гузаронад ;
8.1.3.

ҳангоми мавҷуд набудани ҳуҷҷатҳои ба таври матлуб ба расмият
даровардашуда, ки барои қабули қарор аз рӯи ҳодисаи арзнамудаи Суғурташаванда
заруранд, қабули қарорро дар бораи амалӣ ё рад намудани пардохти суғуравӣ аз рӯи
чунин ҳодиса то лаҳзаи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои талабкардаи Суғуртакунанда мавқуф
гузорад;
8.1.4.

қабули қарорро дар бораи рад намудани пардохти суғуртавӣ то гирифтани
ҷавоб ба дархостҳо, ки Суғуртакунанда ба мақомотҳои салоҳиятдор мувофиқи Қоида
равона карда шудаанд, мавқуф гузорад;
8.1.5.

амалӣ намудани пардохти суғуртавиро рад кунад, агар ба Суғуртакунанда
дар бораи мавҷудияти Шартномаи меҳнатӣ дар байни Шахси суғурташуда ва корфармо
маълум гардад, ки Суғурташаванда дар ин бора Суғуртакунандаро саривақт огоҳ
накардааст;
8.1.6.

амалӣ намудани пардохти суғуртавиро рад кунад, дар сурате, ки агар
Суғурташаванда дар муҳлатҳо ва тартиби муқарраркардаи Шартҳои Полис ва ё
Шартномаи суғурта (Полис-офертаи суғуртавӣ) ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи факт,
сабабҳо ва ҳолатҳои рух додани ҳодисаи арзшударо, ки аломатҳои ҳодисаи суғуртавиро
дорад, инчунин ҳаҷми зарари бо ҳодисаи арзшуда расонидашударо пешниҳод накунад;
8.1.7.

пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои муқаррарнамудаи Шартҳои Полис ё
Шартномаи суғурта (Полис-офертаи суғуртавӣ)-ро талаб кунад, агар бо назардошти
ҳолатҳои мушаххас мавҷуд набудани чунин ҳуҷҷатҳои муқаррар намудани факти рух
додани ҳодисаи суғуртавӣ, муайян намудани ҳаҷми зарар талабот ё агар зарур ояд
гирифтани маълумоти иловагиро ғайриимкон созад;
8.1.8.

руйхати ҳуҷҷатҳои зарурии пешниҳодшавандаро ихтисор кунад, дар
сурате, ки агар Суғуртакунанда дар асоси санҷиши мустақилона нисбати ҳолатҳо,
8.1.9.
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сабабҳои ҳодисаи суғуртавӣ, ҳаҷми талафоти бо ҳодисаи арзшуда расонидашуда ва
бегуноҳии Суғурташаванда шубҳа надошта бошад.
8.2.

Суғуртакунанда ӯҳдадор мебошад:
8.2.1. ҳангоми

рух додани ҳодисаи суғуртавӣ пардохти суғуртавиро дар муҳлати
муқарраркардаи Шартномаи суғурта (Полис-офертаи суғуртавӣ) амалӣ
намояд;

8.2.2.

тартиб ва шартҳои муқарраркардаи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон маълумоти шахсии Суғурташаванда, Шахси суғурташударо бо
мақсади бастан ва иҷро намудани Шартномаи суғурта (Полис-офертаи
суғуртавӣ) коркард намояд, паҳн кунад ва супорад;

8.2.3. ба

ташкилотҳои салоҳиятдор барои гирифтани маълумоти иловагӣ ва
тафтиши маълумоти пешниҳодкардаи Суғуртакунанда нисбати таваккали
суғуртавии суғурташаванда, инчунин алоқамандии ҳодисаҳо, ки
Суғуртакунандаро уҳдадор мекунанд пардохти суғуртавиро амалӣ намояд,
дархост равона кунад.

8.3.

Суғурташаванда ҳуқуқ дорад:
8.3.1.

аз Шартномаи суғурта (Полис-офертаи суғуртавӣ) мувофиқи муқаррароти
Шартҳои Полиси мазкур даст кашад;

8.3.2. дигар

ҳуқуқҳоро, ки Шартномаи суғурта (Полис-офертаи суғуртавӣ) ва
қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон махсус пешбинӣ
намудааст, амалӣ намояд.

8.4.

Суғурташаванда уҳдадор мебошад:
8.4.1. саривақт

подоши суғуртавиро пардохт намояд;

8.4.2. ҳангоми

бастани Шартномаи суғурта (Полис-офертаи суғуртавӣ) ба
Суғуртакунанда дар бораи ҳамаи ҳолатҳои ба у маълум, ки барои
баҳогузории таваккали суғуртавӣ аҳамият доранд, хабар диҳад;

8.4.3.

ба Суғуртакунанда дар бораи ҳодисаи суғуртавӣ дар муҳлатҳои
муқарраркардаи Қоидаҳо бо минбаъдан хаттӣ тасдиқ намудани факт ва
ҳаҷми талафот хабар диҳад;

8.4.4. ҳамаи

тадбирҳои зарурӣ ва оқилонаи эҳтиёткориро андешад ва ҳамаи
тавсияҳои оқилонаи Суғуртакунандаро дар бораи пешгирӣ намудани
талафот, инчунин талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя
намояд.

Ӯҳдадориҳои Суғурташаванда ҳангоми рух додани ҳодиса, ки аломатҳои ҳодисаи
суғуртавиро дорад:
8.5.

8.5.1. Пас аз оне, ки ба Суғурташаванда дар бораи рух додани ҳодиса, ки аломатҳои

ҳодисаи суғуртавиро дорад, маълум гардидааст, у бояд фавран, аммо дар ҳар
ҳолат на дертар аз 10 (даҳ) руз дар ин бора Суғуртакунанда ё намояндаи онро
бо дилхоҳ тарзи имконпазир огоҳ намояд,
Саривақт огоҳ накардани Суғуртакунанда дар бораи рух додани ҳодисаи суғуртавӣ ба
охирин ҳуқуқ медиҳад пардохти суғуртавиро амалӣ накунад, агар исбот карда нашавад,
ки ба Суғуртакунанда рух додани ҳодисаи суғуртавӣ саривақт маълум гардидаст ё аз
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тарафи Суғуртакунанда надоштани маълумот дар ин бора наметавонист ба уҳдадориаш
оиди амалӣ намудани пардохти суғуртавӣ таъсир расонад.
8.5.2. Ҳангоми

фарорасии ҳодисаи суғуртавӣ, Суғурташаванда ирчунин ӯҳдадор
мебошад:

8.5.2.1. дар давоми 10 (даҳ) рӯзи корӣ ба мақомоти ХДША ҳуҷҷатҳои
пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои бақайдгирӣ
ба ҳайси бекор пешниҳод намоянд;
8.5.2.2. барои бастани шартномаи нави меҳнатӣ тамоми чораҳои оқилона ва
заруриро андешад:
–

дар машваратҳои ташкил намудаи ХДША иштирок намояд

– вобаста ба роҳнамоии касбӣ аз ХДША маълумот ва хизматрасониро
қабул намояд;
– бо роҳхати мақомоти ХДША дар омодагии касбӣ, бозомузӣ, такмили
ихтисос иштирок наояд.
8.5.2.3. якҷоя бо ариза дар бораи ҳодисае, ки аломати ҳодисаи суғуртавӣ
дорад, ба Суғуртакунанда ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи фарорасии ҳодисаи
суғуртавиро бо тартиб ва мӯҳлати дар дар б.9.2. Шартҳои Полис нишон
додашуда пешниҳод намояд;
8.5.2.4. дар
мӯҳлати
пешбининамудаи
Шартҳои
Полис
ҳуҷҷати
тасдиқкунандаи бақайдгирии шахси Суғурташударо ҳамчун шахси бекор дар
мақомоти ХША пешниҳод кунад;
8.5.2.5. бо дархости Суғуртакунанда ҳуҷҷатҳоеро, ки барои муайян намудани
ҳолатҳо, хусусият ва андозаи зарар муҳим мебошанд, пешниҳод намояд;
8.5.2.6. дар ҳолатҳои зарурӣ, фавран ба мақомоти ваколатдори дахлдор дар
бораи ҳодисаҳое ки сабаби ба миён омадани зарар мебошанд, хабар диҳад.
Пас аз гирифтани огоҳинома дар бораи ҳодисаи суғуртавӣ, Суғуртакунанда
вазифадор мешавад:
8.6.

аризаи хаттии Суғурташаванда оиди ҷуброни зарарҳо ва ҳуҷҷатҳои
тасдиқкунандаи далели рух додани ҳодисаи арзшуда, инчунин ҳаҷми зарарҳо дар
натиҷаи ҳодисаи арзшуда қабул намояд;
8.6.1.

ҳуҷҷатҳои вобаста ба фарорасии ҳодисаи арзшуда пешниҳодшударо
баррасӣ намуда, дар ҳолати зарурӣ ба аризадиҳанда рӯйхати ҳуҷҷатҳои иловагии барои
қабули қарор лозимбударо ирсол намояд;
8.6.2.

Пас аз пешниҳоди ҳама ҳуҷҷатҳои зарурӣ, бо тартиб ва дар мӯҳлати
муқаррар намудаи Шартҳои Полис ё Шартномаи суғурта (Полис – офертаи суғуртавӣ)
пардохти суғуртавиро амалӣ намояд ва ё оиди радкардани пардохти суғуртавӣ қарор
қабул намояд.
8.6.3.

9. МУАЙЯН НАМУДАНИ ҲАҶМ ВА ТАРТИБИ АМАЛӢ ГАРДИДАНИ
ПАРДОХТИ СУҒУРТАВӢ
Ҳангоми фарорасии ҳодисаи суғуртавӣ мувофиқи шартҳои Шартномаи суғурта
(Полис офертаи суғуртавӣ), Шартҳои Полис Суғуртакунанда талафоти дар натиҷаи
9.1.
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ҳодисаи суғуртавӣ расонидашударо дар ҳаҷми на зиёда аз маблағи суғуртавӣ ҷуброн
мекунад.
Ҳангоми фарорасии ҳодисаи дар б.4.1. Шартҳои Полис нишон додашуда
Суғурташаванда уҳдадор мешавад дар муҳлатҳои дар б.1.1.1. Шартҳои Полис
муқарраргардида аз санаи бекор намудани Шартномаи меҳнатӣ ба Суғуртакунанда
ҳуҷҷатҳои зеринро равона намояд:
9.2.

– огоҳинома дар бораи рух додани ҳодиса;
– нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ, ки ба таври дахлдор тасдиқ карда шудааст, инчунин
ҳуҷҷатҳои дигари тасдиқкунандаи факти бастан ва бекор намудани Шартномаи
меҳнатӣ (ҳамаи саҳифаҳои пуркардашуда);
– маълумотнома дар бораи даромади шахси воқеӣ барои 3 моҳи охирин пеш аз
бекорнамоии Шартномаи меҳнатӣ, бе назардошти моҳи бекорнамоӣ;
– нусхаи Шартномаи суғурта (Полис- офетраи суғуртавӣ);
–

нусхаи Шартномаи меҳнатӣ аз ҷойи охирини кор (бо ҳамаи созишномаҳои
иловагӣ);

– нусхаи шиносномаи Шахси суғурташуда (ҳамаи саҳифаҳояш);
– дигар ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои бастубанд намудани ҳодисаи арзшуда ва қабули
қарор дар бораи амалӣ рад намудани пардохти суғуртавӣ аз рӯи ҳодисаи
арзшуда, агар чунин ҳуҷҷатҳо дар Шартномаи суғурта (Полиси суғуртавӣ) ба
мувофиқа расонида шуда бошанд ё хаттӣ аз тарафи Суғуртакунанда дархост
гардида бошанд.
Пардохти суғуртавӣ ҳар моҳ дар муддати 2 (ду) моҳ дар ҳаҷми 150 (яксаду панҷоҳ)
фоизи даромади миёнаи моҳонаи Суғурташаванда барои 3 (се) моҳи қабл аз бекор
намудани Шартномаи меҳнатӣ, аммо на зиёда аз маблағи суғуртавии муқарраркардаи
Шартномаи суғурта (Полис - офертаи суғуртавӣ) ҳангоми тасдиқи надоштани шуғл дар
санаи муқарраркардаи Шартномаи суғурта (Полиси суғуртавӣ) амалӣ карда мешавад.
Ҳамзамон Суғурташаванда ӯҳдадор аст, ки ба Суғуртакунанда ҳуҷҷатҳои зеринро равона
намояд:
9.3.

–

ариза барои пардохти суғуртавӣ;

– маълумотномаи аз тарафи мақомоти ХДША додашуда, ки бақайдгирии
Шахси суғурташударо ба сифати бекорӣ дар санаи муқарраркардаи
Шартномаи суғурта (Полис-офертаи суғуртавӣ) тасдиқ мекунад.
Ҳаҷми умумии пардохт барои як моҳ аз 1.000,00 (ҳазор) сомонӣ кам буда
наметавонад ва аз Ҳадди масъулияти дар банди п.5.2. Шартҳои Полис пешбинишуда
зиёд буда наметавонад.
9.4.

Шумораи умумии пардохтҳои моҳона тибқи Шартномаи суғурта (Полис-офертаи
суғуртавӣ) аз 2 (ду) пардохти суғуртавӣ барои тамоми мӯҳлати суғурта зиёд буда
наметавонад.
9.5.

Дар давоми 5 (панҷ) рӯзи корӣ баъд аз қабул кардани ариза дар бораи пардохти
суғуртавӣ ва ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ, Суғурташаванда ӯҳдадор аст санади суғуртавиро
тартиб диҳад ва пардохти суғуртавиро амалӣ намояд ё ба Суғурташаванда ба таври
хаттӣ радкунии асоснокро дар бораи пардохти суғуртавӣ ирсол намояд.
9.6.

Шартҳои Полиси суғурта аз рӯи маҳсулоти суғуртавии «Без паники!»
Саҳ. 13 аз 14

Зарарҳои Суғурташуда пурра ҷуброн карда мешаванд, дар баробари ин андозаи
ҷуброни ҳармоҳаи суғурта аз ҳадди масъулияти дар банди 5.2 Шартҳои Полис
пешбинишуда зиёд буда наметавонад.
9.7.

Суғуртакунанда аз амалӣ намудани пардохти суғуртавӣ озод карда мешавад, дар
ҳолати рух додани ҳодисаи суғуртавӣ бинобар сабабҳои зерин:
9.8.

9.8.1.

таъсири таркиши ядроӣ, радиатсия ё заҳролудшавии радиоактивӣ;

9.8.2.

амалҳои ҳарбӣ, инчунин маневрҳо ё дигар чорабиниҳои ҳарбӣ;

9.8.3.

ҷанги шаҳрвандӣ, ҳар гуна шӯришҳои халқӣ, ё корпартоиҳо;

9.8.4.

қасди Суғурташаванда, Шахси суғурташуда;

9.8.5.

дар

дигар

ҳолатҳои

пешбининамудаи

қонунгузории

Ҷумҳурии

Тоҷикистон.
10. ТАРТИБИ ҲАЛЛИ БАҲСҲО
Талаби даъвоҳое, ки аз шартномаи суғурта бармеоянд, мумкин аст дар доираи
мӯҳлати даъво, ки қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар
кардааст, пешниҳод карда шавад.
10.1.

Баҳсҳои байни Суғуртакунанда ва Суғурташаванда, ки аз шартномаи суғурта
бармеоянд, мувофиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал карда
мешаванд.
10.2.

Шартҳои Полиси суғурта аз рӯи маҳсулоти суғуртавии «Без паники!»
Саҳ. 14 аз 14

