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ჯანმრთელობის
დაზღვევა



წარმატების 16 წელი: ჩვენი სტრატეგია და ღირებულებები

ღირებულებები:

ჩვენ ვქმნით კომპანიას, რომელიც

მაღალპროფესიონალური

სადაზღვევო სერვიებითა და

ურთიერთობის გამორჩეული

სტილით, თქვენი გრძელვადიანი

და სანდო პატნიორია.

ჩვენი მისიაა ხელი შევუწყოთ

ფინანსურ დაცულობასა და

სტაბილურობას; თქვენთან ერთად

მუდმივად ვიზრუნოთ ცხოვრების

გამარტივებასა და სიმშვიდეზე.

ჩვენი ხედვა ჩვენი მისია ღირებულებები:

პროფესიონალიზმი

განვითარება

სიძლიერე

სტაბილურობა

სანდოობა

მრავალფეროვნება



კომპანიის მიმოხილვა

დაარსდა სს დაზღვევის

საერთაშორისო კომპანია ირაო

ცენტრალური და აღმოსავლეთ

ევროპის წამყვანი - ვენის

სადაზღვევოჯგუფი (VIENNA 

INSURANCE GROUP– VIG) გახდა ირაოს

ძირითადი აქციონერი

100%

2004 2007 2011

VIG-ის ინტერესი ირაოში

იზრდება:  ჯგუფი იძენს ირაოს

აქციების 100%-ს



ვენის სადაზღვევო ჯგუფი - კორპორატიული გამოცდილების 200 წელი

ვენის სადაზღვევო ჯგუფის

წინამორბედი კომპანია ჯერ კიდევ 1824 

წელს, ავსტრიაში დაარსდა. დღეისათვის, 

ვენის სადაზღვევო ჯგუფი (VIENNA INSURANCE 

GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe - VIG ) 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის

ერთ-ერთი წამყვანი სადაზღვევო

ჯგუფია, რომლის სათავო ოფისი

ქ. ვენაში მდებარეობს

თანამშრომელთა რაოდენობა - 25 000

25 ქვეყანაში - 50 კომპანიით

მოზიდული პრემია 
10,4 მილიარდი ევრო

მოგება
522 მილიონი ევრო

Standard & Poor’s მიერ მინიჭებული 
A+  “სტაბილური” მაჩვენებლებით

აქტივების ღირებულება 
50,3 მილიარდი ევრო

ბაზრის წილი 20 %



ირაოს ძირითადი მაჩვენებლები - 2019 წელი

მოზიდული პრემია

35 მლნ ლარი

ანაზღაურებული ზარალები

28 მლნ ლარი

აქტივების რაოდენობა

53 მლნ ლარი

ბაზრის წილი 6%1,1 მლნ გაცემული პოლისი

2 000 იურიდიული პირი

6 000 ფიზიკური პირი

38 000 დაზღვეული

16 წლიანი

გამოცდილება



პროდუქტის
შესახებ



Silver

დაზღვევის ხელშეკრულებით  გათვალისწინებული დაფარვები დაფარვა ლიმიტი (ლარი)

ირაო  ასისტანსი 100% ულიმიტო

პირადი ექიმის მომსახურება 100% ულიმიტო

სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება 100% ულიმიტო

პროფილაქტიკური კვლევები 100% წელიწადში ორჯერ

პროფილაქტიკური ვაქცინაცია 100% წელიწადში ერთხელ

ჰოსპიტალური მომსახურება

გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურება უბედური შემთხვევის გამო 100% 20 000

გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურება 100% 20 000

გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურება (მოცდის პერიოდი 10 თვე) 100% 15 000
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კარდიოლოგია (გეგმიურ მომსახურებაზე მოცდის პერიოდი 10 თვე) 100% 10 000

დღის ჰოსპიტალური მომსახურება
გადაუდებელი 100%

7 000
გეგმიური (მოცდის პერიოდი 10 თვე) 80%

სტენტი 100% 1 500

ექიმის ჰონორარის ხარჯები 100% 200

ონკოლოგია (მოცდის პერიოდი 10 თვე) 100% 10 000

ორსულობა/მშობიარობა (მოცდის პერიოდი 10 თვე) 100% 1 600

გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება 100% ულიმიტო

გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება

ხეჩინაშვილი, კურაციო, მედიქალ ჰაუსი, დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრები, რეგიონალური პირადი ექიმის 

სამსახურები

90%

3 50090%
დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი (მედ ინვესტმენტი) და კურაციო გამონაკლისების გარეშე

თავისუფალი არჩევანი 80%

ფიზიოპროცედურები, ჰალოთერაპია და სამკურნალო მასაჟი დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრში 40% ულიმიტო

მედიკამენტები

პირადი ექიმის მიმართვით პსპ აფთიაქში 90%
3 000

სხვა აფთიაქებში 80%

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები და ჰომეოპათიური პრეპარატები პირადი ექიმის მიმართვით პსპ აფთიაქში 90%

200

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები და ჰომეოპათიური პრეპარატები სხვა აფთიაქებში 80%

გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება 100% ულიმიტო

გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურება
პროვაიდერ კლინიკებში 80% 3 000

3 000
არაპროვაიდერ კლინიკებში 50% 800

ორთოპედია/ორთოდონტია/იმპლანტაცია  პროვაიდერ კლინიკებში 10-50% ულიმიტო

სამოგზაურო დაზღვევა  - 50 000 აშშ დოლარი/ევრო (ვრცელდება მხოლოდ თანამშრომლებზე) ულიმიტო (სადაზღვევო პერიოდი)

უბედური შემთხვევის დაზღვევა - გარდაცვალება (ვრცელდება მხოლოდ 65 წლამდე თანამშრომლებზე) 6 000

ყოველთვიური სადაზღვევო პრემია ინდივიდუალურ ბარათზე 80 ლარი

ყოველთვიური სადაზღვევო პრემია ერთი ოჯახის წევრის დაზღვევის შემთხვევაში საოჯახო ბარათზე 160 ლარი

ყოველთვიური სადაზღვევო პრემია საოჯახო ბარათზე ორი ან მეტი ოჯახის წევრის დაზღვევის შემთხვევაში 256 ლარი



Classic

დაზღვევის ხელშეკრულებით  გათვალისწინებული დაფარვები დაფარვა ლიმიტი (ლარი)

ირაო  ასისტანსი 100% ულიმიტო

პირადი ექიმის მომსახურება 100% ულიმიტო

სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება 100% ულიმიტო

პროფილაქტიკური კვლევები 100% წელიწადში ორჯერ

ჰოსპიტალური მომსახურება

გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურება უბედური შემთხვევის გამო 100% 15 000

გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურება 100% 15 000

გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურება(მოცდის პერიოდი 10 თვე) 100% 12 000
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კარდიოლოგია (გეგმიურ მომსახურებაზე მოცდის პერიოდი 10 თვე) 100% 8 000

დღის ჰოსპიტალური მომსახურება
გადაუდებელი 100%

5 000
გეგმიური (მოცდის პერიოდი 10 თვე) 70%

სტენტი 100% 1 500

ონკოლოგია (მოცდის პერიოდი 10 თვე) 100% 8 000

ორსულობა/მშობიარობა (მოცდის პერიოდი 10 თვე) 100% 1 400

გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება 100% ულიმიტო

გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება

დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრები, რეგიონალური პირადი ექიმის სამსახურები 90%

3 000
დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი (მედ ინვესტმენტი) გამონაკლისების გარეშე 90%

კურაციო, ხეჩინაშვილი, მედიქალ ჰაუსი 80%
თავისუფალი არჩევანი 70%

ფიზიოპროცედურები, ჰალოთერაპია და სამკურნალო მასაჟი დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრში 30% ულიმიტო

მედიკამენტები
პირადი ექიმის მიმართვით პსპ აფთიაქში 80%

2 500
სხვა აფთიაქებში 70%

გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება 100% ულიმიტო

გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურება
პროვაიდერ კლინიკებში 70% 2 500

2 500
არაპროვაიდერ კლინიკებში 40% 700

ორთოპედია/ორთოდონტია/იმპლანტაცია  პროვაიდერ კლინიკებში 10-50% ულიმიტო

სამოგზაურო დაზღვევა  - 50 000 აშშ დოლარი/ევრო (ვრცელდება მხოლოდ თანამშრომლებზე) 60 დღე (სადაზღვევო პერიოდი)

უბედური შემთხვევის დაზღვევა - გარდაცვალება (ვრცელდება მხოლოდ 65 წლამდე თანამშრომლებზე) 5 000

ყოველთვიური სადაზღვევო პრემია ინდივიდუალურ ბარათზე 65 ლარი

ყოველთვიური სადაზღვევო პრემია ერთი ოჯახის წევრის დაზღვევის შემთხვევაში საოჯახო ბარათზე 130 ლარი

ყოველთვიური სადაზღვევო პრემია საოჯახო ბარათზე ორი ან მეტი ოჯახის წევრის დაზღვევის შემთხვევაში 208 ლარი



Comfort

დაზღვევის ხელშეკრულებით  გათვალისწინებული დაფარვები დაფარვა ლიმიტი (ლარი)

ირაო  ასისტანსი 100% ულიმიტო

პირადი ექიმის მომსახურება 100% ულიმიტო

სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება 100% ულიმიტო

პროფილაქტიკური კვლევები 100% წელიწადში ორჯერ

ჰოსპიტალური მომსახურება

გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურება უბედური შემთხვევის გამო 100% 12 000

გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურება 100% 12 000

გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურება (მოცდის პერიოდი 10 თვე) 100% 10 000
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კარდიოლოგია (გეგმიურ მომსახურებაზე მოცდის პერიოდი 10 თვე) 100% 7 000

დღის ჰოსპიტალური მომსახურება
გადაუდებელი 100%

4 000
გეგმიური (მოცდის პერიოდი 10 თვე) 60%

სტენტი 100% 1 500

ონკოლოგია (მოცდის პერიოდი 10 თვე) 100% 7 000

ორსულობა/მშობიარობა (მოცდის პერიოდი 10 თვე) 100% 1 200

გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება 100% ულიმიტო

გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება

დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრები, რეგიონალური პირადი ექიმის სამსახურები 80%

2 500
დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი (მედ ინვესტმენტი) გამონაკლისების გარეშე 80%

კურაციო, ხეჩინაშვილი, მედიქალ ჰაუსი 70%
თავისუფალი არჩევანი 60%

ფიზიოპროცედურები, ჰალოთერაპია და სამკურნალო მასაჟი დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრში 30% ულიმიტო

მედიკამენტები
პირადი ექიმის მიმართვით პსპ აფთიაქში 70%

2 000
სხვა აფთიაქებში 60%

გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება 100% ულიმიტო

გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურება
პროვაიდერ კლინიკებში 60% 2 000

2 000
არაპროვაიდერ კლინიკებში 30% 600

ორთოპედია/ორთოდონტია/იმპლანტაცია  პროვაიდერ კლინიკებში 10-50% ულიმიტო

სამოგზაურო დაზღვევა  - 50 000 აშშ დოლარი/ევრო (ვრცელდება მხოლოდ თანამშრომლებზე) 30 დღე (სადაზღვევო პერიოდი)

უბედური შემთხვევის დაზღვევა - გარდაცვალება (ვრცელდება მხოლოდ 65 წლამდე თანამშრომლებზე) 4 000

ყოველთვიური სადაზღვევო პრემია ინდივიდუალურ ბარათზე 50 ლარი

ყოველთვიური სადაზღვევო პრემია ერთი ოჯახის წევრის დაზღვევის შემთხვევაში საოჯახო ბარათზე 100 ლარი

ყოველთვიური სადაზღვევო პრემია საოჯახო ბარათზე ორი ან მეტი ოჯახის წევრის დაზღვევის შემთხვევაში 160 ლარი



Standard

დაზღვევის ხელშეკრულებით  გათვალისწინებული დაფარვები დაფარვა ლიმიტი (ლარი)

ირაო  ასისტანსი 100% ულიმიტო

პირადი ექიმის მომსახურება 100% ულიმიტო

სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება 100% ულიმიტო

პროფილაქტიკური კვლევები 100% წელიწადში ორჯერ

ჰოსპიტალური მომსახურება

გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურება უბედური შემთხვევის გამო 100% 10 000

გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურება 100% 10 000

გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურება(მოცდის პერიოდი 10 თვე) 100% 8 000

8
 0

0
0

კარდიოლოგია (გეგმიურ მომსახურებაზე მოცდის პერიოდი 10 თვე) 100% 5 000

დღის ჰოსპიტალური მომსახურება
გადაუდებელი 100%

3 000
გეგმიური (მოცდის პერიოდი 10 თვე) 50%

სტენტი 100% 1 000

ონკოლოგია (მოცდის პერიოდი 10 თვე) 100% 5 000

ორსულობა/მშობიარობა (მოცდის პერიოდი 10 თვე) 100% 900

გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება 100% ულიმიტო

გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება

დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრები, რეგიონალური პირადი ექიმის სამსახურები 70%

2 000
დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი (მედ ინვესტმენტი) გამონაკლისების გარეშე 70%

კურაციო, ხეჩინაშვილი, მედიქალ ჰაუსი 60%
თავისუფალი არჩევანი 50%

ფიზიოპროცედურები, ჰალოთერაპია და სამკურნალო მასაჟი დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრში 30% ულიმიტო

მედიკამენტები
პირადი ექიმის მიმართვით პსპ აფთიაქში 60%

1 500
სხვა აფთიაქებში 50%

გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება 100% ულიმიტო

გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურება
პროვაიდერ კლინიკებში 50% 1 500

1 500
არაპროვაიდერ კლინიკებში 20% 500

ორთოპედია/ორთოდონტია/იმპლანტაცია  პროვაიდერ კლინიკებში 10-50% ულიმიტო

სამოგზაურო დაზღვევა  - 50 000 აშშ დოლარი/ევრო (ვრცელდება მხოლოდ თანამშრომლებზე) 14 დღე (სადაზღვევო პერიოდი)

უბედური შემთხვევის დაზღვევა - გარდაცვალება (ვრცელდება მხოლოდ 65 წლამდე თანამშრომლებზე) 3 000

ყოველთვიური სადაზღვევო პრემია ინდივიდუალურ ბარათზე 40 ლარი

ყოველთვიური სადაზღვევო პრემია ერთი ოჯახის წევრის დაზღვევის შემთხვევაში საოჯახო ბარათზე 80 ლარი

ყოველთვიური სადაზღვევო პრემია საოჯახო ბარათზე ორი ან მეტი ოჯახის წევრის დაზღვევის შემთხვევაში 128ლარი



სამედიცინო სერვისები

ირაო
ასისტანსი

24 საათიანი სატელეფონო კონსულტაცია, 

დაზღვეულისთვის დაზღვევასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
მისაწოდებლად.   (032) 2 949  949

პროფილაქტიკური

კვლევა

ოჯახის ექიმის
მომსახურება

ოჯახის ექიმის მიერ დაზღვეულ პირთა
კონსულტაცია და ჯანმრთელობის
მდგომარეობის მონიტორინგი.

სასწრაფო
სამედიცინო
მომსახურება

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
ბრიგადის მიერ სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების აღმოჩენა და ჩვენების
შესაბამისად სამედიცინო
დაწესებულებამდე ტრანსპორტირების
დაფინანსება.

სამედიცინო ჩვენების გარეშე,

ოჯახის ექიმთან კონსულტაციის
საფუძველზე, შემდეგი

სამედიცინო მომსახურებების

დაფინანსება:

ოჯახის ექიმის კონსულტაცია
 სისხლის საერთო ანალიზი
 შარდის საერთო ანალიზი
 გლუკოზის განსაზღვრა
 პროთრომბინის განსაზღვრა

სისხლში
 ელექტროკარდიოგრაფია
 ერთი სისტემის ექოსკოპია



სამედიცინო სერვისები

ჰოსპიტალიზაცია

ვაქცინაცია

სეზონური გრიპის, ანტიტეტანური
შრატის, ანტირაბიული ვაქცინაციის, 

ბოტულიზმის საწინააღმდეგო და
ქვეწარმავლის საწინააღმდეგო შრატის
დაფინანსება.

„გადაუდებელი
ჰოსპიტალიზაცია“

„გეგმიური
ჰოსპიტალიზაცია“

სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში, 

ჯანმრთელობისმდგომარეობისგაუარესებასთან
დაკავშირებულისამკურნალო/დიაგნოსტიკური
ღონისძიებების ერთობლიობის დაფინანსება, 

რომლის 24 საათზე მეტი ხნით გადავადება იწვევს
დაზღვეულის სიკვდილს. 

შესაბამისისამედიცინო ჩვენებისას ექიმის
მიერ დანიშნული ჰოსპიტალური
მომსახურებისღირებულების დაფინანსება

კარდიოლოგია

გეგმიური და გადაუდებელი
კარდიოქირურგიული და
ინტერვენციული კარდიოლოგიური
მომსახურების ხარჯების დაფინანსება

ონკოლოგია

კეთილ და ავთვისებიან სიმსივნეებთან, 

ასევე მათ გართულებებთან
დაკავშირებული ქირურგიული, ქიმიო-, 

რადიო- და სხივური მკურნალობა, 

დიაგნოსტიკისა და მედიკამენტების
ხარჯების დაფინანსება

დღის სტაციონარი

დაავადებ(ებ)ის/მდგომარეობების/ჩარევების
გეგმიური და გადაუდებელი ქირურგიული
მკურნალობის ხარჯების დაფინანსება, 

რომლის დროსაც კლინიკაში მოთავსების
ხანგრძლივობის სამედიცინო ჩვენება არ
აღემატება 1 საწოლდღეს.



სამედიცინო სერვისები

ორსულობა

ორსულთა პატრონაჟისათვის
საჭირო გეგმიური და
გადაუდებელისამედიცინო
მომსახურებების და მათი
გართულებებისხარჯების
დაფინანსება გამონაკლისების
გარეშე.

ითვალისწინებს ფიზიოლოგიურ
მშობიარობასთან, სამედიცინო
ჩვენებით საკეისრო კვეთასთან,  

აგრეთვე მათ გართულებებთან, 

ლოგინობის ხანის გართულებებთან
დაკავშირებულისამედიცინო
მომსახურებისხარჯების დაფინანსება. 

მშობიარობა

გადაუდებელი
სტომატოლოგია

გეგმიური
ამბულატორია

სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში, 

წინასწარ განსაზღვრულიშემთხვევების
დროს საჭირო სამედიცინო
მომსახურებისდაფინანსება, რომელიც
დაზღვეულს უნდა გაეწიოს შემთხვევის
დადგომიდან პირველი 24 საათის
განმავლობაში.

ექიმ-სპეციალისტებისკონსულტაცია, 

ლაბორატორიული და
ინსტრუმენტული გამოკვლევები, 

ამბულატორიულიმანიპულაციების, 

მაღალტექნოლოგიური, პრე- და
პოსტოპერაციული კვლევების
დაფინანსება. 

ს ტ ო მ ა ტ ო ლ ო გ ი ა

მედიკამენტები

„ირაოს“ ოჯახის ექიმის და/ან ვიწრო
პროფილის ექიმ-სპეციალისტების
მიერ დანიშნული მედიკამენტების
ხარჯებისანაზღაურება.

გეგმიური
სტომატოლოგია

კბილის მწვავე ტკივილისას
პირველადი დახმარების, მასთან
დაკავშირებულიგაყუჩების
(ადგილობრივი ანესთეზიის) და
დიაგნოსტიკური ღონისძიებების
ხარჯებისდაფინანსება.

სტომატოლოგის კონსულტაცია, 

დიაგნოსტიკური ღონისძიებები, 

ადგილობრივი ანესთეზია, 

თერაპიული და გეგმიური
ქირურგიული სტომატოლოგია.

სამოგზაურო
დაზღვევა

(თანამშრომლებისთვის)

დაზღვეული თანამშრომლის
საზღვარგარეთსამოგზაურო
დაზღვევისპოლისით
უზრუნველყოფა.

ამბულატორია

გადაუდებელი
ამბულატორია

სტომატოლოგია



ჩვენი უპირატესობები:

ეპილეფსიისა და
მასთან

დაკავშირებული
ხარჯების

დაფინანსება

თირკმლის
ქრონიკულ

უკმარისობასთან
დაკავშირებული

ხარჯების
დაფინანსება

ექსკლუზიური
ხარჯების

დაფინანსება
მშობიარობის და
ჰოსპიტალური

სერვისების დროს

შაქრიანი და
უშაქრო დიაბეტის

ხარჯების
დაფინანსება

ბიოლოგიურად
აქტიური

დანამატების
დაფინანსება

ჰომეოპათიური
საშუალებების
დაფინანსება

კომბინირებულად
დანიშნული

ფსიქოტროპული
მედიკამენტების

დაფინანსება

კომბინირებულად
დანიშნული

კონტრაცეპციული
მედიკამენტების

დაფინანსება



ისარგებლეთ ჩვენი დაზღვევით მარტივად:

I სქემა

გვიკავშირდებით
ცხელ ხაზზე

2 949 949

ნიშნავთ ვიზიტს
ოჯახის ექიმთან

იღებთ მიმართვას
პროვაიდერ სამედიცინო

დაწესებულებაში
წარსადგენად

იღებთ მომსახურებას
პროვაიდერ კლინიკაში

იხდით თანაგადხდით
გათვალისწინებულ

თქვენს წილს

სურვილისამებრ მიმართავთ
ნებისმიერ ლიცენზირებულ
სამედიცინო დაწესებულებას

იღებთ მომსახურებას
და იხდით საფასურს

სრულად

წარადგენთ საბუთებს
სერვის ცენტრში

500 ლარამდე თანხის
ხელზე ანაზღაურება

ხორციელდება იმავე დღეს

ასანაზღაურებელ
დოკუმენტაციას ტვირთავთ
„პირად სივრცეში“ საიტზე: 

ONLINE.IRAO.GE

თანხის ანაზღაურება ხდება
კონტრაქტით დადგენილ

ვადებში

II სქემა



მიიღეთ პასუხი ოპერაციის დაფინანსებაზე:

სურვილისამებრ მიმართავთ
ნებისმიერ ლიცენზირებულ
სამედიცინო დაწესებულებას

ექიმთან ერთად გეგმავთ
ოპერაციას და ამზადებთ

დოკუმენტაციას
სადაზღვევოსთვის

წარადგენთ საბუთებს
სერვის ცენტრში

1000 ლარამდეთანხის
შემთხვევაში განხილვა

მოხდება 1 სამუშაო დღის
განმავლობაში

1000 ლარს ზევით თანხის
შემთხვევაშიგანხილვა

მოხდება 5 სამუშაო დღის
განმავლობაში

აგზავნით განსახილველ
დოკუმენტაციას

ელ.ფოსტაზე
online@irao.ge 

1000 ლარამდეთანხის
შემთხვევაში განხილვა

მოხდება 1 სამუშაო დღის
განმავლობაში

1000 ლარს ზევით თანხის
შემთხვევაშიგანხილვა

მოხდება 5 სამუშაო დღის
განმავლობაში



გვიკავშირდებით
ცხელ ხაზზე

2 949 949
და ნიშნავთ ვიზიტს

ოჯახის ექიმთან

ექიმი აგზავნის
ელექტრონულ

მიმართვას პროვაიდერ
სააფთიაქო ქსელში

მედიკამენტების მისაღებად
პროვაიდერ სააფთიაქო

ქსელში წარადგენთ სადაზღვევო
ბარათს და პირადობის მოწმობას

იხდით თანაგადახდით
გათვალისწინებულ

თქვენს წილს

ისარგებლეთ მედიკამენტებზე ელექტრონული მიმართვის
სერვისით:

მედიკამენტების
მისაღებად პროვაიდერ

სააფთიაქო ქსელში
წარადგენთ მიმართვის

შესახებ მოკლე ტექსტური
შეტყობინების სახით

მიღებულ ინფორმაციას



მართეთ თქვენი დაზღვევა დისტანციურად:

ეწვიეთ პორტალს: online.irao.ge

დარეგისტრირდით „პირად სივრცეში“



მიიღეთ ანაზღაურება მარტივად:

ეწვიეთ პორტალს: online.irao.ge

გაიარეთ ავტორიზაცია „პირად სივრცეში“



ისარგებლეთ ჩვენი დისტანციური სერვისებით:

mimartva@irao.ge medservice@irao.ge quality@irao.ge

მენეჯერი მენეჯერი ხარისხის სამსახური

ელექტრონული
მიმართვებით

სარგებლობისთვის
პროვაიდერებში, 

ოჯახის ექიმთან ჩაწერის
გარეშე

ანაზღაურებასთან
დაკავშირებულ

შეკითხვებზე ინფორმაციის
მისაღებად ელექტრონული

ფოსტის მეშვეობით

რეკომენდაციების, 

შენიშვნების
და პრეტენზიის

დასაფიქსირებლად



მიმართეთ პირადი ექიმს შემდეგ ლოკაციებზე:

კლინიკა „კურაციო“
დავით ტატიშვილის

ჯანმრთელობის ცენტრი

კლინიკა „ენმედიცი“ „მედიქალ ჰაუსი“

დავით ტატიშვილის
სამედიცინო ცენტრი

ხეჩინაშვილის სახელობის
საუნივერსიტეტო კლინიკა

ოთარ ლორთქიფანიძის 31 პეკინის გამზირი N28 ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი
N55

არაყიშვილის 2 ბერბუკის 10 ჭავჭავაძის გამზ. 33

თბილისი



მიმართეთ პირადი ექიმს შემდეგ ლოკაციებზე:

ქუთაისი: 

კლინიკა ლჯ

ჩეჩელაშვილის 6ა

ქუთაისი: 

ცენტრალური საავადმყოფო

სოლომონ პირველის 10

ბათუმი: 

აჭარის ონკოლოგიური

ცენტრი

პუშკინის 118

რუსთავი:

ცენტრალური

საავადმყოფო

წმინდა ნინოს ქ 3

გორი:

დედათა და ბავშვთა ცენტრი

„იავნანა“ 

ჭავჭავაძის 104

რეგიონები



დაზღვევით არ იფარება:

• ნებისმიერი სახის განზრახ თვითდაზიანება; თავის განზრახ საფრთხეში ჩაგდება,  იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც აღნიშნული მოქმედების მიზანია სხვისი
სიცოცხლის გადარჩენა; ასევე, დაზღვეული პირის განზრახ ქმედება, თაღლითობა ან ასეთი ქმედების შედეგები/გართულებები; თვითმკურნალობის ან/და
მისი გართულების ხარჯები;

• ისეთ შემთხვევებთან დაკავშირებული ხარჯები, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ შედეგად მოყვა ნარკოტიკული, ტოქსიკური, ფსიქოტროპული და
ალკოჰოლური ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნას, ასევე ამ ნივთიერებათა ზემოქმედების ქვეშ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მართვის დროს
მიღებული დაზიანებები; ალკოჰოლიზმთან, ნარკომანიასა და ტოქსიკომანიასთან დაკავშირებული ხარჯები; სტიქიური უბედურების შედეგად
მიღებულ დაზიანებათა მკურნალობის და გართულებების ხარჯები;

• სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული კანონსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენისას მიღებული დაზიანებების, ასევე
სამოქალაქო ომში, ნებისმიერი სახის საომარი მოქმედებების დროს, ანტისახელმწიფოებრივ გამოსვლებში, 

შეიარაღებულ დაპირისპირებაში, ტერორისტულ აქტებში მონაწილეობის შედეგად მიღებულ დაზიანებათა მკურნალობის და გართულებების ხარჯები;

• B და C ჰეპატიტებთან, აივ-ინფექციასთან, შიდსთან და მათ გართულებებთან დაკავშირებული გამოკვლევისა და მკურნალობის ხარჯები (ამასთან
ანაზღაურდება ჰეპატიტის პირველადი სკრინინგი,  რომელიც ითვალისწინებს ექიმის კონსულტაციასა და სწრაფ-მარტივ ტესტს);

• გენეტიკური და თანდაყოლილი დაავადებების/პათოლოგიების/დეფექტების გამოკვლევისა და მკურნალობის ხარჯები (ამასთან ანაზღაურდება თიაქრის, 

კრიპტორქიზმის, დერმოიდული კისტის, ფიმოზის, დაკრიოცისტიტისა და ჰემანგიომის გამოკვლევისა და მკურნალობის ხარჯები);

• ფსიქიკური და/ან ქცევითი აშლილობების გამოკვლევისა და მკურნალობის ხარჯები (კერძოდ: ორგანული ბუნების აშლილობანი სიმპტომატურ
აშლილობათა ჩათვლით; ფსიქოაქტიური ნივთიერებებითგანპირობებული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი; შიზოფრენია, შიზოტიპური აშლილობანი; 

ნევროზული, სტრესთან დაკავშირებული და სომატოფორმული აშლილობანი; აფექტური აშლილობანი; ფიზიოლოგიური და ფიზიკური დარღვევებით
გამოწვეული ქცევის პათოლოგია; პიროვნული და ქცევითი დარღვევები (ფსიქოპათიები); გონებრივი ჩამორჩენილობა, ფსიქიკური განვითარების
დარღვევები; ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში დაწყებული ქცევითი და ემოციური აშლილობანი),  ნევროტულობა, მოუსვენრობა და შფოთვა (დაავადებათა
საერთაშორისო კლასიფიკატორის მე-10 გადასინჯვით (ICD-10) გათვალისწინებულ დაავადებების შემდეგი კოდები: F00-F99, R45.0-R45.1)

• კონტრაცეფცია (იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც კონტრაცეპტივი დანიშნულია კომბინირებულად სხვა მედიკამენტებთან ერთად, კონკრეტული
დაავადების სამკურნალოდ და აღნიშნული დაავადება ფინანსდება წინამდებარე პირობებით), სტერილიზაცია (ან მისი გაუქმება), ფერტილიზაცია, 

ვაზექტომია, არასამედიცინო ჩვენებით ჩატარებული აბორტი, სქესის შეცვლა, ან რეპროდუქციულ ფუნქციასთან, სექსუალურ დისფუნქცია/დისბალანსთან, 

ხელოვნურ განაყოფიერებასთან დაკავშირებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯი; 

• გონორეის, ათაშანგის, შანკროიდის, ვენერიული გრანულომით გამოწვეული დონოვანოზის, ქლამიდიოზის, სასქესო ორგანოების ჰერპესის, 

ციტომეგალოვირუსის, ტრიქომონიაზის გამოკვლევის და მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება (ამასთან ანაზღაურდება პირველადი სასკრინინგო
დიაგნოსტიკის ხარჯები, რომელიც მოიცავს ექიმის კონსულტაციასა და ნაცხის ბაქტერიოსკოპია);



დაზღვევით არ იფარება:

• ნებისმიერი პროფესიული სპორტის სახეობებში ან სპორტსმენის სახით სპორტულ  სახეობებში (სპორტულ შეჯიბრში, წვრთნაში, საჩვენებელ გამოსვლაში და სხვა) 
მონაწილეობისას დამდგარ შემთხვევებთან დაკავშირებული ხარჯები;

• ალტერნატიული და  ექსპერიმენტული მედიცინის, მანუალური თერაპიის, აკუპუნქტურის, პლაზმაფერეზის, ოზონოთერაპიის, ჰომეოპათიის, მეზოთერაპიის, 
ლოგოპედის,  ექიმ-ჰომეოპათის, სამკურნალო ვარჯიშისა და სამკურნალო მასაჟის, ფიზიოთერაპიის, რეაბილიტაციური და სანატორიულ-კურორტული მკურნალობის, 
გენოტიპირების, პარასამკურნალო საშუალებების, სისტემური ენზიმოთერაპიის, პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული 
სამედიცინო მომსახურებების ხარჯები; წონის კორექციასთან დაკავშირებული ხარჯები; იმუნიზაციის, ვაქცინაციის ხარჯები (ამასთან ანაზღაურდება ანტიტეტანური, 
ანტირაბიული, ბოტულიზმის,  ანტიგიურზინის და სადაზღვევო პოლისით გათვალისწინებული სხვა ვაქცინაციის ხარჯები). თერაპიული და ქირურგიული 
სტომატოლოგიის ისეთი ხარჯები, რომელთა გაწევაც საჭიროა ორთოპედიული ან/და ორტოდონტიული სამუშაოებისათვის მოსამზადებლად (გარდა სადაზღვევო 
პოლისით გათვალისწინებული ფასდაკლებისა);

• ფსიქოტროპული მედიკამენტების (იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც იგი დანიშნულია კომბინირებულად სხვა მედიკამენტებთან ერთად, კონკრეტული დაავადების 
სამკურნალოდ და აღნიშნული დაავადება ფინანსდება წინამდებარე პირობებით), პარასამკურნალო საშუალებების, სისტემური ენზიმოთერაპიის, ბიოლოგიურად 
აქტიური საკვები დანამატების (გარდა სადაზღვევო პოლისით გათვალისწინებულისა) და ჰომეოპათიური საშუალებების (გარდა სადაზღვევო პოლისით
გათვალისწინებულისა) შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯები;

• ჰოსპიტალური მომსახურებისას (გარდა მშობიარობისა) დამატებითი ან/და ექსკლუზიური მომსახურებების (არასტანდარტული პალატა, აყვანილი ექიმი და სხვა) 
ხარჯები (გარდა სადაზღვევო პოლისით გათვალისწინებულისა);

• ნებისმიერი სახის სამედიცინო ცნობის და მის მიღებასთან დაკავშირებული გამოკვლევების ხარჯი (გარდა დაფარვებით გათვლისწინებულისა);
• ეგზოპროთეზირების (სტომატოლოგიის ჩათვლით), ტრანსპლანტაციის (ტრანსპლანტების ჩათვლით), რეფრაქციული ანომალიებისა და სტრაბიზმის კორექციის 

ხარჯები; ტრანსპლანტაციის შემდომ მდგომარეობასთან დაკავშირებული ხარჯები;
• სასმენი მოწყობილობების, სათვალის ჩარჩოს, კონტაქტური მინების და ლინზების (ინტრაოკულარული ლინზის ჩათვლით), სამედიცინო მოწყობილობის, დამხმარე 

საშუალებების, მაკორეგირებელი საშუალებების,  პროტეზების (ანაზღაურდება ენდოპროტეზის ხარჯები სადაზღვევო პოლისით განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში), 
იმპლანტების (ანაზღაურდება სტენტის ხარჯები, სადაზღვვევო პოლისით განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში), რითმის ხელოვნური წარმმართველის ხარჯები;

• დაზღვეულის მიერ ინდივიდუალური განაცხადის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შევსებისას  განუცხადებელი (დამალული) დაავადებების და მათი გართულებების 
მკურნალობის ხარჯები.

იმ შემთხვევაში, თუ სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება გათვალისწინებულია რაიმე სახის სახელმწიფო/რეფერალური პროგრამ(ებ)ით, მზღვეველი

იღებს ვალდებულებას, დაფაროს/აანაზღაუროს მხოლოდ დაზღვეულის მიერ ასეთი პროგრამის ფარგლებში თანაგადახდის პრინციპით გადასახდელი

თანხები წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების თანახმად. ამასთან, თუ დაზღვეული სამედიცინო მოსახურებას მიიღებს ისეთ

სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც არ მოქმედებს შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამა, მზღვეველი აანაზღაურებს მიღებული სამედიცინო მომსახურების

ღირებულებას სრულად, პოლისით გათვალისწინებული ლიმიტისა და თანაგადახდის პირობების მიხედვით.

.



ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებებით:

მიმდინარე ფასდაკლებებისა და შეთავაზებების შესახებ იხილეთ ინფორმაცია დეტალურად:

https://irao.ge/ka/benefits



თბილისი
ბათუმი

ქუთაისი

ზუგდიდი

ახალციხე
თელავი

მარნეული

მიიღეთ სასურველი მომსახურება ჩვენს სერვის ცენტრებში:

თბილისი:
ვაჟა-ფშაველას 14

ქუთაისი:
1/38 წმ. ნინოს ქუჩა

ბათუმი:
ზუბალაშვილების ქუჩა 31

ახალციხე:
თაბუკაშვილის 15

ზუგდიდი:
მერაბ კოსტავას 64

თელავი:
ა. ვარდოშვილის 22 

მარნეული:
გიორგაძის 1



დაზღვევის მედიაცია

სადაზღვევო კომპანიასთან

წარმოქმნილი გაუგებრობებისა

და პრობლემების შემთხვევაში

შეგიძლიათ მიმართოთ

„სადაზღვევო კომპანიათა

ასოციაციის“  

„დაზღვევის მედიაციას“,  

სადაც დაგეხმარებიან

მათ მოგვარებაში. 

(032) 2 555 155

mediacia@insurance.org.ge



online.irao.ge

https://online.irao.ge/
https://online.irao.ge/
http://www.online.irao.ge/
http://www.online.irao.ge/
http://www.online.irao.ge/
http://www.online.irao.ge/


(995 32) 2 949 949

ბოჭორიშვილის 88/15

http://www.irao.ge/

IRAO.VIG


