


სადაზღვევო კომპანია უნისონი დაფუძნდა წელს და დროის მცირე მონაკვეთში ქართული სადაზღვევო
ბაზრის ერთ ერთი თვალსაჩინო მოთამაშედ იქცა სადაზღვევო სფეროში მენეჯმენტის მრავალწლიანი
გამოცდილებითა და პროფესიონალიზმით ძლიერი საერთაშორისო პარტნიორებითა და მრავალფეროვანი
პროდუქტებით საქმიანობის პირველივე წელს უნისონმა სწრაფად და ადვილად მოიპოვა მომხმარებლის ნდობა
და ბაზრის სოლიდური წილი უნისონი თანამშრომლობს დასავლეთის ქვეყნებისა და ლონდონის კატეგორიის
საერთაშორისო გადამზღვევ უმსხვილეს კომპანიებთან

წლიდან სადაზღვევო კომპანია უნისონი აქტიურად იწყებს საცალო მიმართულების განვითარებას უნისონი
პოზიციონირებულია როგორც დამოუკიდებელი წმინდა მზღვეველი რომელიც არ არის აფილირებული
სხვადასხვა არასადაზღვევო ბიზნესებთან უნისონი მომხმარებელს სთავაზობს სადაზღვევო მომსახურების
ფართო სპექტრს როგორც კორპორატიული ასევე ფიზიკური პირებისათვის
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ძლიერი საერთაშორისო გადამზღვევი პარტნიორებითა და
მრავალფეროვანი პროდუქტებით სადაზღვევო კომპანია
უნისონი ფუძნდება ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე და

მომხმარებელს სთავაზობს სრულ სადაზღვევო
მომსახურებას

უნისონი ინიშნება ამიერკავკასიის უდიდესი პროექტების ბაქო
თბილისი ჯეიჰანის სამხრეთ კავკასიის მილსადენის ისა

და შაჰ დენიზის ექსკლუზიურ მზღვევლად

უნისონი აფართოვებს მისი მოსმახურების
არეალს ქვეყნის მასშტაბით სერვის

ცენტრის მეშვეობით

უნისონი გადადის ახალ სათაო ოფისში

უნისონი პირველად საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე
ნერგავს ფუნქციონალურ სადაზღვევო მობილურ

აპლიკაციას და ელექტრონულ გაყიდვებს უნისონი
მონაწილეობს აგრო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში
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ჩვენ ვაცნობიერებთ რომ მომხმარებლებისთვის მნიშვნელოვანია რამდენად
პროფესიონალურად გავუმკლავდებით მათ სადაზღვევო შემთხვევებს ჩვენი
მიზანია გავწიოთ მყისიერი სამართლიანი და ზუსტი მომსახურება
გამოცდილი და პროფესიონალი კადრებით

ჩვენი მთავარი მიზანია გავხდეთ ყველაზე სწრაფი და მაღალი ხარისხის
სერვისის მიმწოდებელი კომპანია სადაზღვევო ბაზარზე იმისათვის რომ
გავაუმჯობესოთ მომსახურება ყველაზე მნიშვნელოვან ასპექტში ჩვენ
პირველებმა შევქმენით სადაზღვევო მობილური აპლიკაცია რომელიც
მომხმარებელს უმარტივებს მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანს სადაზღვევო
შემთხვევის რეგულირების პროცესს და აუმჯობესებს ჩვენი მომსახურების
ხარისხს

სადაზღვევო შემთხვევის დაფიქსირებიდან საბოლოო გადაწყვეტილების
მიღების ჩათვლით ჩვენი ზარალების ოფიცრები ეწევიან პროფესიონალურ
მომსახურებას და მომხმარებელს სამართლიანად და პატივისცემით
ეპყრობიან

ჩვენ ვთავაზობთ მომხმარებლებს უმაღლესი ხარისხის საერთაშორისო
სადაზღვევო შემთხვევების მართვის სერვისს ჩვენი პროფესიონალი
პარტნიორი ექსპერტების საშუალებით მსოფლიოს მასშტაბით
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ჩვენთვის უმთავრესია ჩვენს მომხმარებლებზე ზრუნვა და მათი მხარდაჭერა

ჩვენ ვთავაზობთ მომხმარებელს მსოფლიო სტანდარტის სადაზღვევო პროდუქტებს
რომლებიც გამყარებულია კლასის რეიტინგული გადამზღვევი კომპანიებით

უნისონი წარმოადგენს წმინდა მზღვეველს რაც ნიშნავს რომ ჩვენ მხოლოდ
სადაზღვევო საქმიანობით ვართ დაკავებული და ჩვენი ინტერესები არ იკვეთება სხვა
ბიზნესებთან როგორიცაა საბანკო ფარმაცია მედიცინა და ა შ ეს ჩვენ გვაძლევს
საშუალებას ვიყოთ დამოუკიდებლები ჩვენს გადაწყვეტილებაში ობიექტურად
სამართლიანები და უზრუნველვყოთ უმაღლესი ხარისხის მომსახურება

უნისონი თავის მომხმარებელს სთავაზობს ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებულ
სადაზღვევო პროდუქტებს და პროვაიდერების დიდ არჩევანს მთელი საქართველოს
მასშტაბით

უნისონის პარტნიორებს წარმოადგენენ ევროპის
კლასის რეიტინგული გადამზღვევი კომპანიები
რომლებიც უზრუნველყოფენ ჩვენს საიმედოობას რაც
იძლევა მასშტაბური მოცულობის რისკების სრულად
დაფარვის შესაძლებლობას
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ჩვენთან თანამშრომლობენ... 
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უნისონი სერვის ცენტრებით წარმოდგენილია
და ფარავს საქართველოს მთელს ტერიტორიას

კონკურენტუნარიანი 
ფასები და დაბალი 

თანაგადახდა

მინიმალური გამონაკლისები 

პროვაიდერების ფართო 
თავისუფალი არჩევანი

დაზღვევის გამარტივებული 
პროცედურა და მინიმალური 
ბიუროკრატია

ზარალის დარეგულირების 
და ანაზღაურების უმოკლესი 

ვადები

პირადი მენეჯერის 
მომსახურება

გუნდის პროფესიონალიზმი 
და მრავალწლიანი 

გამოცდილება სადაზღვევო 
სფეროში 

სწრაფი და მოხერხებული 
მომსახურება თქვენს მობილურ 
ტელეფონში
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პირველად საქართველოში სადაზღვევო კომპანია უნისონ მა შექმნა
სადაზღვევო მობილური აპლიკაცია

აპლიკაციის შექმნის იდეა უპირველესად მომხმარებელთან დაახლოებას
და კომპანიასა და მომხმარებელს შორის ბარიერების მოხსნას
ემსახურება

აპლიკაციის მეშვეობით ჩვენი სადაზღვევო მომსახურება კიდევ უფრო
სწრაფი და მაღალი ხარისხის გახდა

აპლიკაციის მეშვეობით მნიშვნელოვნად მარტივდება სადაზღვევო
შემთხვევის რეგულირება მომხმარებელს საშუალება აქვს
დისტანციურად მართოს დაზღვევა დატოვოს შეტყობინება ცხელ
ხაზზე გადაიღოს სადაზღვევო შემთხვევის სურათები ხშირ
შემთხვევაში არ დაელოდოს სადაზღვევო ოფიცერს და დაზოგოს დრო
ჩვენი თანამშრომლები დატოვებულ შეტყობინებას ავტომატურ რეჟიმში
უსწრაფესად ამუშავებენ და წუთის განმავლობაში აწვდიან
ინფორმაციას დაზღვეულს შემდეგი საჭირო ქმედების შესახებ

აპლიკაცია ასევე საშუალებას აძლევს მომხმარებელს შეაფასოს
მიღებული სერვისი იქონიოს საკუთარი გვერდი სადაც მონიტორინგს
გაუწევს მის მიერ შეძენილ პოლისებს და აწარმოებს ონლაინ გადახდებს
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უძრავი ქონების ბაზრის
სტაბილური ლიდერი

9

უნისონი არის ლიდერი ენერგო 
პროექტების დაზღვევაში:

ინტერ რაო
მტკვარი ენერჯი

ხრამჰესი 1 და 2
გარდაბნის ჰესი

აჭარისწყალი საქართველო
ყულევის ნავთობტერმინალი

და სხვა დიდი პროექტები

სადაზღვევო კომპანია უნისონი ბოლო სამი წლის
განმავლობაში ქონების დაზღვევის ბაზრის ლიდერთა
შორისაა სტაბილურად ინარჩუნებს ბაზრის მნიშვნელოვან
წილს

უნისონი მომხმარებლებს სთავაზობს ქონების დაზღვევას
ყველა სტანდარტული რისკისგან მათთვის მორგებული
პირობებით

ჩვენთან თანამშრომლობენ წამყვანი საერთაშორისო და
ადგილობრივი ბრენდები



ანაზღაურებული ზარალები 2012-2015

729,801

1,240,780

4,096,351

4,608,122

2012 2013 2014 2015

333,503

679,284

1,879,546

2,293,360

2012 2013 2014 2015

396,298

561,496

2,216,805
2,314,762

2012 2013 2014 2015

ანაზღაურებული ზარალები (ლარი) არასამედიცინო (ლარი) სამედიცინო (ლარი)
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ანაზღაურებული ზარალები 2015 
კატეგორიების მიხედვით

არასამედიცინო 
ზარალების რაოდენობა

815

ანაზღაურებული 
არასამედიცინო ზარალები

2,293,360 ლ

აგრო დაზღვევა

290,000 ლ

ავტოდაზღვევა

900,528 ლ

MTPL

147,911 ლ

ბონდები & ფინანსური 
რისკები

500,139 ლ

11

ქონების დაზღვევა

433,854 Gel
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2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

ნეტო მოზიდული პრემია‘000 ნეტო გამომუშავებული პრემია‘000 კაპიტალი ‘000

მიუხედავად კომპანიის მკაცრი ანდერრაიტინგული
პოლიტიკისა და მისი ძირითადი პორტფელის
გადაზღვევისა მოზიდული ნეტო პრემიის
სტაბილური ზრდა შეინიშნება კომპანიის
დაფუძნებიდან დღემდე

კარგად დაგეგმილი ბიზნეს განვითარების
სტრატეგიის შედეგია გამომუშავებული პრემიის
ზრდა რაც წარმოადგენს კომპანიის ძირითად
შემოსავლის წყაროს

უნისონის კაპიტალის სტაბილური ზრდა
კომპანიის წარმატების ძირითადი ინდიკატორია

ალდაგი 134,025,166 

ჯი პი აი 73,308,092   

უნისონი 31,471,967 

ირაო 29,139,158     

არდი 26,011,645   

პსპ 18,114,464

აი სი ჯგუფი 14,939,036

ქართუ 11,226,307

ალფა 8,910,793

კოპენბური 7,934,510 

სტანდარტ დაზღვევა 5,043,317

სხვა 689,111

ბ
აზ

რ
ი

ს 
წ

ი
ლ

ი
2

0
1

5
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დაზღვევა ფარავს დამზღვევის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ პროფესიული 

საქმიანობის  განხორციელების შედეგად განზრახვის გარეშე დაშვებული შეცდომების შედეგად მესამე 

პირების  მიმართ დამდგარ ზიანს

აუდიტორიული საქმიანობა
იურისტები

ექიმები

არქიტექტორები

აღნიშნული დაზღვევით შესაძლოა დაიფაროს შემდეგი პროფესიის მქონე პირთა პასუხისმგებლობა:

იურისტები |   აუდიტორული საქმიანობა |   არქიტექტორები |   ექიმები და სხვები

სხვები
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დაზღვევის
ობიექტი

სადაზღვევო
რისკები

სადაზღვევო
თანხა

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის ობიექტს 
წარმოადგენს, პროფესიული მომსახურების გაწევის 
შედეგად სუბიექტისათვის მიყენებული მატერიალური  ზიანი. 

დაზღვეულის მიერ სადაზღვევო პოლისის მოქმედების 
პერიოდში პროფესიული  მომსახურების შედეგად 
მიყენებული მატერიალური ზიანის, დადგენილი ფაქტი, რაც 
გამოწვეულია გაუფრთხილებლობით ან/და შეცდომით.

განისაზღვრება დამზღვევის მიერ არჩეული 
პასუხისმგებლობის ლიმიტების მიხედვით.
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გამოცდილება

რეტროაქტიური 
პერიოდის 
დაზღვევა!

დამატებითი 
შეტყობინების 
პერიოდი!

სადაზღვევო კომპანია უნისონი პირველი იყო ქართულ 
სადაზღვევო ბაზარზე,რომელმაც დანერგა პროფესიული 
პასუხისმგებლობის დაზღვევა.

პოლისის გააქტიურებამდე გაცემული აუდიტორული 
დასკვნების პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა. 
ვადა განისაზღვრება მოლაპარაკებების საფუძველზე.

პოლისის ვადის გასვლის შემდგომ აუდიტორული 
დასკვნების პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა. 
ვადა განისაზღვრება მოლაპარაკებების საფუძველზე.
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ლიმიტი მინ. ფრანშიზა პრემია

100,000

ზარალის 5% მინ. 1000 ლარი (ფიზიკურ პირზე); ზარალის 5% 

მინ. 2000 ლარი (იურიდიულ პირზე); თითოეულ და ყველა

შემთხვევაზე. 350 ლარიდან

100,000-250,000

ზარალის 5% მინ. 1000 ლარი (ფიზიკურ პირზე); ზარალის 5% 

მინ. 2000 ლარი (იურიდიულ პირზე); თითოეულ და ყველა

შემთხვევაზე.

600 ლარიდან

250,000-500,000

ზარალის 5% მინ. 1000 ლარი (ფიზიკურ პირზე); ზარალის 5% 

მინ. 2000 ლარი (იურიდიულ პირზე); თითოეულ და ყველა

შემთხვევაზე.

1500 ლარიდან

500,000-1,000,000

ზარალის 5% მინ. 1000 ლარი (ფიზიკურ პირზე); ზარალის 5% 

მინ. 2000 ლარი (იურიდიულ პირზე); თითოეულ და ყველა

შემთხვევაზე.

2000 ლარიდან

1,000,000-2,000,000

ზარალის 5% მინ. 1000 ლარი (ფიზიკურ პირზე); ზარალის 5% 

მინ. 2000 ლარი (იურიდიულ პირზე); თითოეულ და ყველა

შემთხვევაზე.

3000 ლარიდან

2,000,000-5,000,000

ზარალის 5% მინ. 1000 ლარი (ფიზიკურ პირზე); ზარალის 

5% მინ. 2000 ლარი (იურიდიულ პირზე); თითოეულ და 

ყველა შემთხვევაზე.

5000 ლარიდან

5,000,000-10,000,000

ზარალის 5% მინ. 1000 ლარი (ფიზიკურ პირზე); ზარალის 

5% მინ. 2000 ლარი (იურიდიულ პირზე); თითოეულ და 

ყველა შემთხვევაზე.

10,000 ლარიდან

ფასი დამოკიდებულია კომპანიის ბრუნვაზე, გამოცდილებაზე და ლიმიტზე.
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 უნისონი გთავაზობთ თქვენზე მორგებულ მომსახურებას!

 ჩვენ მზად ვართ ინდივიდუალურად გავეცნოთ თქვენს მოთხოვნებს და 
შემოგთავაზოთ საქართველოს ბაზარზე არსებული საუკეთესო 
პირობები და მომსახურება! 

 ჩვენ ყოველთვის გირჩევთ თქვენთვის უკეთესს!

 ჩვენ ყოველთვის ვიზრუნებთ თქვენს ფინანსურ უსაფრთხოებაზე და 
კეთილდღეობაზე!
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„საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 
ფედერაციის“ 2-ზე მეტი წევრის აუდიტორული კომპანიის დაზღვევის 

შემთხვევაში, 20%-მდე ფასდაკლება სადაზღვევო მომსახურებაზე!



GEORGIA, TBILISI, D. GAMREKELI ST. 19

TEL.: (+995 32) 2 991 991 FAX: (+995 32) 2 952 240

E-MAIL: UNISON@UNISON.GE | WWW.UNISON.GE

თამარ ძაგნიძე
კორპორატიული გაყიდვების მენეჯერი

მობ:577998801
tdzagnidze@unison.ge


