


დაარსდა სადაზღვევო კომპანია არდი, რომელიც

არაერთი სიახლის ინიციატორი გახდება

სადაზღვევო ბაზარზე

არდის ყოველწლიურ აუდიტორულ შემოწმებას

საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია BDO

იწყებს

კომპანიის ექსკლუზიური პარტნიორი ხდება

უდიდესი საერთაშორისო სამედიცინო ასისტანსი

International SOS TM

ჩვენ ვქმნით ძლიერ საგადამზღვევო სისტემას

საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის და გერმანიის

რეიტინგულ გადამზღვევ კომპანიებთან

ფართოვდება არდის ფილიალების ქსელი მთელი

საქართველოს მასშტაბით, კომფორტული და

კეთილმოწყობილი ოფისებით

არდი ბაზრის პირველი ხუთეულის წევრი და

ყველაზე მაღალი ხარისხის სადაზღვევო

მომსახურების მიმწოდებელი ხდება

ჩვენი ექსკლუზიური პარტნიორი ხდება ერთ-ერთი

ლიდერი ფრანგული საერთაშორისო

საასისტანსო კომპანია APRIL International
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თბილისის კინოთეატრების 

ყველა შენობა „არდიში“ გვაქვს 

დაზღვეული. ჩვენ გამოვცადეთ 

საკუთარ თავზე დაზღვევის დიდი 

სიკეთე და დღეს ჩვენ უკვე 

მშვიდად გვძინავს

არდის სახელი, ასოცირდება 

სასიამოვნო ურთიერთობებთან, 

ქველმოქმედებასთან, 

სიმშვიდესთან და 

პროფესიონალიზმთან


არდი ფასდაუდებელ საქმეს 

აკეთებს. რაც მთავარია 

კომფორტულად, პრობლემების 

და სირთულეების გარეშე
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აუდიტორთა პროფესიული პასუხისმგებლობა

ბუღალტერთა პროფესიული პასუხისმგებლობა

1

დამზღვევის/დაზღვეულის მიერ სუბიექტისათვის მიწოდებული

მომსახურების შედეგად მიყენებული ზიანი:

 განზრახი ბრალით

 გაუფრთხილებლობით

 პროფესიული შეცდომით

2

3

რეტროაქტიული პერიოდის დაფარვა

24 თვე ამ პოლისის ძალაში შესვლამდე

სადაზღვევო შემთხვევასთან დაკავშირებით დაზღვეულის მიერ

მზღვეველისათვის ზიანის გაცხადების (სადაზღვევო ანაზღაურების

მოთხოვნის) ვადა - 12 თვე *

* მაგრამ არა უგვიანეს პრეტენზიის წაყენებიდან 2 სამუშაო დღისა



არანაკლებ პროფესიული მომსახურების გაწევის შედეგად წინა წლის

მთლიანი შემოსავლის ორმაგი ოდენობა;

100 000 ლარი

 სუბ-ლიმიტი თითოეული სადაზღვევო შემთხვევისათვის განისაზღვრება მთლიანი

სადაზღვევო თანხის არანაკლებ 10%-ით.

გადაზღვევა რისკის 99%-მდე განთავსებით მსოფლიოში უმაღლესი რეიტინგის

მქონე საფრანგეთის #1 საგადამზღვევო კომპანიაში

4

5

6

სადაზღვევო თანხის 5%, მინიმუმ 1000 ლარი, იმ შემთხვევაში თუ დამზღვევი

ფიზიკური პირია და ინდივიდუალურად ახორციელებს საქმიანობას;

სადაზღვევო თანხის 5%, მინიმუმ 2000 ლარი, იმ შემთხვევაში თუ დამზღვევი

იურიდიული პირია;

Standard & Poor's
07/09/2015

AA-
stable outlook

AM Best
11/09/2015

A
positive outlook





0.3% (100,000 ლარიან ლიმიტზე 

300 ლარი)




