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ჩემი ბენეფიტი Global Benefits Georgia წარმოგიდგენთ კრიტიკული

დაავადებების ახალ დაზღვევას - „ჩემი ბენეფიტი“

რომელიც წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაზღვევის

პროდუქტს, საზღვარგარეთ ჩატარებული

მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურების პირობით.

პროდუქტი გათვლილია ადგილობრივ

მომხმარებელზე - საქართველოს მოქალაქეებზე და

პირებზე, ვინც დაზღვევის მომენტისათვის 12

კალენდარული თვის მანძილზე უწყვეტად ცხოვრობს

საქართველოს ტერიტორიაზე.

ჩემი ბენეფიტის გეოგრაფიული დაფარვა

განისაზღვრება მთელი მსოფლიოთი (აშშ-ს და

საქართველოს ტერიტორიის გამოკლებით).



პროდუქტის ძირითად კონკურენტულ უპირატესობას

წარმოადგენს:

■ ექსკლუზიურობა

■ მომსახურების მაღალი სტანდარტები

■ დაზღვეული რისკები

■ წლიური ლიმიტი 500,000.00 ევროს ოდენობით

■ SMO - მეორე სამედიცინო აზრი მსოფლიოს წამყვანი

სპეციალისტებისგან

■ გამარტივებული პროცედურები

■ დამატებითი ბენეფიტები

„ჩემი ბენეფიტის“ პროვაიდერია მსოფლიოს 80 000-ზე მეტი

მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დაწესებულება,

რომელთაგან საუკეთესოთა შერჩევა და შემოთავაზება

ხორციელდება დაზღვეულის დიაგნოზის მიხედვით, ჩვენი

პარტნიორი მსოფლიოს წამყვანი კვალიფიციური ექიმი-

სპეციალისტების მიერ.

ჩემი ბენეფიტი



დაზღვევაში 
ჩართვა ჩემი ბენეფიტით დაზღვევა შესაძლებელია მხოლოდ შესაბამისი

ინდივიდუალური განაცხადის საფუძველზე.

დაზღვეულის ასაკი უნდა იყოს 0-69 წლის ფარგლებში, პოლისის განახლება
შესაძლებელია ყოველწლიურად, 85 წლის ასაკამდე.

ოჯახის წევრები - მეუღლე/მშობლები და/ან დაუოჯახებელი შვილები,
რომლებიც ცხოვრობენ დაზღვეულთან ერთად.

შვილის მაქსიმალური ასაკი განისაზღვრება 19 წლით (ან 25 წლით, იმ
შემთხვევაში, თუ იგი სწავლობს ბაკალავრის ან მაგისტრის ხარისხის
მოსაპოვებლად)

ჩემი ბენეფიტი ითვალისწინებს მოცდის პერიოდებს, შემდეგი პრინციპით:

ფიზიკური პირებისთვის - 180 კალენდარული დღე.
იურიდიული პირებისთვის - 90 კალენდარული დღე.
დაზღვევის პერიოდში შეძენილი ახალშობილებისთვის - 90 კალენდარული
დღე.



ანაზღაურების სისტემა

ჩემი ბენეფიტით დაზღვეული, რომელსაც დაუდგინდება ამ
პროდუქტის დაფარვით გათვალისწინებული რომელიმე
კრიტიკული დაავადება/მდგომარეობა, თავად აკეთებს არჩევანს,
SMO-ს საფუძველზე, მსოფლიოს მაღალკვალიფიციური ექიმი-
სპეციალისტების მიერ შეთავაზებულ, სამედიცინო
დაწესებულებებს შორის. დაზღვეულის მიერ შერჩეულ
პროვაიდერ კლინიკაში მომსახურება სრულად
უზრუნველყოფილი იქნება ჩვენს მიერ.

თუ დაზღვეული ჩვენთან შეთანხმებით, ადგილზე, პროვაიდერ
სამედიცინო დაწესებულებაში, გადაიხდის მომსახურების
ღირებულებას და მოგვმართავს გაწეული ხარჯის
ანაზღაურებისთვის, მას წინასწარ მიეწოდება ინფორმაცია
წარმოსადგენ დოკუმენტაციასა და ფორმებზე, რომელიც ივსება
მკურნალი ექიმის მიერ.

ჩემი ბენეფიტის უპირატესობები



წლიური ლიმიტი - 500,000.00 ევრო

ავთვისებიანი სიმსივნის/კიბოს მკურნალობა დაფარვა სრულად ლიმიტის ფარგლებში

კორონარული არტერიის შუნტირება დაფარვა სრულად ლიმიტის ფარგლებში

გულის სარქველის ჩანაცვლება დაფარვა სრულად ლიმიტის ფარგლებში

ცოცხალი დონორისაგან ორგანოს ან ქსოვილის გადანერგვა დაფარვა სრულად ლიმიტის ფარგლებში

ნეიროქირურგია დაფარვა სრულად ლიმიტის ფარგლებში

ძვლის ტვინის გადანერგვა დაფარვა სრულად ლიმიტის ფარგლებში

სტაციონარული / ჰოსპიტალური ხარჯები დაფარვა სრულად ლიმიტის ფარგლებში

პრეოპერაციული ამბულატორიული მკურნალობა და აუცილებელი 
პრეჰოსპიტალური მკურნალობა 

დაფარვა სრულად ლიმიტის ფარგლებში

პოსტ-ოპერაციული ამბულატორიული მკურნალობა (მათ შორის 
საქართველოში) 

90 დღიანი კურსის დაფარვა დაფარვა 
სრულად ლიმიტის ფარგლებში

მედიკამენტური მკურნალობა სამშობლოში (არ ვრცელდება 
ავთვისებიან სიმსივნეებზე/კიბოზე) 

დაფარვა სრულად 25,000.00 ევროს ლიმიტის
ფარგლებში

ჩემი ბენეფიტის დაფარვები



თარჯიმნის სერვისი მკურნალობის პროცესში დაფარვა სრულად ლიმიტის ფარგლებში

რეპატრიაცია დაფარვა სრულად ლიმიტის ფარგლებში

მგზავრობის ხარჯები დაზღვეულისა და თანმხლები პირისთვის
დაფარვა სრულად 25,000.00 ევროს ლიმიტის

ფარგლებში

საცხოვრებლის ხარჯი დაზღვეულისა და თანმხლები პირისთვის ქველიმიტი 10,000.00 ევრო

გადაადგილების ხარჯები პოსტოპერაციული საკონტროლო 
ამბულატორიული მკურნალობისთვის

ქველიმიტი 60 დღემდე ვადით

დამატებითი ბენეფიტები

როგორც დაზღვეულის მკურნალობის, ასევე დაზღვეულის და მისი თანმხლები პირის მგზავრობის,
ტრანსპორტირებისა და დაბინავების ორგანიზება ხორციელდება სრულად ჩვენს მიერ.

პროდუქტით გათვალისწინებული ყველანაირი მკურნალობა და მასთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა იყოს
წინასწარ შეთანხმებული, ავტორიზებული და ორგანიზებული ჩვენს მიერ.



• სიცოცხლის ხელოვნურად შენარჩუნება

• წინამდებარე ჯირკვლის სიმსივნეები, გარდა პოლისით გათვალისწინებულისა

• კარდიოლოგიური პროცედურები

• ცერებრალური სინდრომი

• თანდაყოლილი პრობლემატიკა

• კოსმეტიკური მკურნალობა

• საკვები დანამატები

• ექსპერიმენტული მკურნალობა

• გენეტიკური ტესტირება

• აივ/შიდსი

• შინ მოვლა / გამაჯანსაღებელი სერვისები

• რუტინული შემოწმება / პროფილაქტიკა

• სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები

• არალიცენზირებული/დაუდგენელი მკურნალობა

ანაზღაურებას არ ექვემდებარება მოცდის პერიოდის განმავლობაში

დიაგნოსტირებულ კრიტიკულ დაავადებებთან დაკავშირებული ხარჯები.

ძირითადი 
გამონაკლისები



დაფარვით 
სარგებლობის 
ინსტრუქცია 

თუ დაზღვეულს დაუდგინდა ჩემი ბენეფიტით დაფარული 
რომელიმე კრიტიკული დაავადება:

ეკონტაქტება ჩვენს საერთაშორისო ან ადგილობრივ მომხმარებელთა
მომსახურების გუნდს, პოლისში დაფიქსირებული საკონტაქტო წყაროს
მეშვეობით

იღებს დასტურს პოლისით აღნიშნული პრობლემატიკის დაფარვის თაობაზე

ჩვენ ვათანხმებთ დაზღვეულისთვის მისაღებ დროს ჩვენს პარტნიორ
სამედიცინო სპეციალისტთან სატელეფონო კომუნიკაციისთვის, რომლის
ფარგლებშიც მოხდება დაზღვეულის მდგომარეობის განხილვა და ყველა იმ
საჭირო სამედიცინო დოკუმენტის და ჩანაწერის განსაზღვრა, რომლის
ჩვენთვის მოწოდება აუცილებელი იქნება, მსოფლიოს წამყვანი სამედიცინო
ექსპერტისათვის მისაწოდებლად, მეორე სამედიცინო აზრისთვის.

თქვენი ექსპერტის რეკომენდაციას მივიღებთ დოკუმენტაციის გაგზავნიდან
10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში და ჩვენი გამოცდილი სამედიცინო
შემთხვევების მენეჯერი დაზღვეულთან ერთად განიხილავს მოწოდებულ
რეკომენდაციებს.

ექსპერტის ჩანაწერის მიღებიდან, არჩევანის გასაკეთებლად დაზღვეულს
ეძლევა 3 (სამი) თვე, რათა დაგვიდასტუროს თავისი არჩევანი და მიიღოს
წინასწარი ავტორიზაცია პოლისის შესაბამისად. ამავდროულად, მიეწოდება
ყველა იმ პროვაიდერი ჰოსპიტლის არჩევანი, მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც
ხელმისაწვდომია მისთვის შერჩეული მკურნალობა.



დაზღვეული ირჩევს შეთავაზებულიდან ერთერთ ჰოსპიტალს.

ჩვენ უზრუნველვყოფთ დაზღვეულის სახლიდან/ადგილობრივი
კლინიკიდან გამგზავრებასთან და საცხოვრებელთან დაკავშირებულ
ხარჯებს, საზღვარგარეთ, შერჩეულ ჰოსპიტლამდე და პირიქით.

ჩვენ ვეკონტაქტებით შერჩეულ ჰოსპიტალს და უზრუნველვყოფთ
დაზღვეულის მიღებას, ვუგზავნით საგარანტიო წერილს, რომლის
საფუძველზეც დაზღვეული თავისუფლდება ადგილზე ხარჯების
ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

დაზღვეული მიმართავს შერჩეულ ჰოსპიტალს და იტარებს შესაბამის
მკურნალობას.

დაზღვეულს და მის თანმხლებ პირს შეუძლია ჩვენთან დაკავშირება (24/7)
ნებისმიერ დროს, მკურნალობის პროცესში, თარგმნის სერვისის
საჭიროების ან ნებისმიერი სამედიცინო შეკითხვის შემთხვევაში

დაზღვეული ბრუნდება სამშობლოში, ჩვენს მიერ წინასწარ დაჯავშნილი
ტრანსპორტით, და მიმართავს შესაბამის ექიმ-სპეციალისტს ჰოსპიტლის
მიერ დაგეგმილი მკურნალობის გეგმის შესაბამისი პოსტოპერაციული
მკურნალობის ჩასატარებლად. აღნიშნული პოსტოპერაციული
მკურნალობა დაიფარება ჩვენს მიერ წინასწარ ან დაზღვეულს
უნაზღაურდება ადგილზე გადახდილი თანხა, პოლისის პირობების
შესაბამისად.

დაფარვით 
სარგებლობის 
ინსტრუქცია 



დაზღვეულის ასაკი
ყოველთვიური

სადაზღვევო პრემია (₾)

19-39 წლის ჩათვლით 67 ₾

40-59 წლის ჩათვლით 78  ₾

60-69 წლის ჩათვლით 97 ₾

სადაზღვევო პრემია

საოჯახო პაკეტი
ყოველთვიური

სადაზღვევო პრემია (₾)

2 წევრიანი 133-დან

3 წევრიანი 160-დან

4 წევრიანი 187-დან


