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Problems in the life insurance market must be taken into account by insurance companies, however, the public
must also be aware of the benefits that life insurance can bring to them. By using this insurance, people are able
to take care of their family financial stability in the event of an unforeseen event.
The aim of the paper is to promote the development of the life insurance market, improve the insurance
culture and system, as well as increase public confidence in life insurance, conduct a study of the life insurance
market and study the state of its development in Georgia.
Systematic and logical generalization, analysis and synthesis methods of research were used to address this
issue.
Conclusion. Among the factors hindering the development of the insurance market, we can single out: Lack
of information; Mentality; Economic situation of the population. At the same time it is necessary to develop the
investment market, which will give incentives to people to invest in life insurance. In the field of pension and
life insurance to develop and introduce new products that will be maximally adapted to different segments of
the population. It is very important to popularize life insurance. Improve the control mechanism and control the
objectivity and fairness of the contracts concluded in the life insurance service, monitor the extent to which the
parties to the contract fulfill their obligations.
It is necessary for insurance companies to adapt their products to different social strata as much as possible
and to take into account their capabilities. To develop individual approaches to each customer.
Raise public awareness, raise their qualifications and introduce innovative approaches.
Keywords: life insurance, pension insurance, term, perpetual and mixed life insurance.
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მიმართ, განხორციელდეს სიცოცხლის დაზღვევის ბაზრის კვლევა და მისი განვითარების მდგომარეობის
შესწავლა საქართველოში. აღნიშნული საკითხის დამუშავებისას გამოყენებულ იქნა კვლევის სისტემური
და ლოგიკური განზოგადების, ანალიზისა და სინთეზის მეთოდები.
დასკვნა. სიცოცხლის დაზღვევის ბაზრის განვითარების ხელშემშლელ ფაქტორებიდან, შეიძლება გა
მოვყოთ: ინფორმაციის ნაკლებობა; მენტალიტეტი; მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა.ამასთანავე
აუცილებელია განვითარდეს საინვესტიციო ბაზარი,რაც სტიმულს მისცემს ადამიანებს განახორციელონ
ინვესტიციებ
 ი სიცოცხლის დაზღვევის მიმართულებით. საპენსიო და სიცოცხლის დაზღვევის სფეროში
შემუშავდეს და დაინერგოს ახალი პროდუქტები, რომლებიც მაქსიმალურად იქნება მორგებული მოსახ
ლეობის სხვადასხვა ფენაზე. მეტად მნიშვნელოვანია სიცოცხლის დაზღვევის პოპულარიზაცია. გაუმჯო
ბესდეს კონტროლის მექანიზმი და გაკონტროლდეს სიცოცხლის დაზღვევის მომსახურებაში დადებული
ხელშეკრულებების ობიექტურობა და სამართლიანობა, მოხდეს მონიტორინგი თუ რამდენად ასრულებენ
ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები მათზე დაკისრებულ ვალდებულებებს.
საჭიროა სადაზღვევო კომპანიებმა საკუთარი პროდუქტები მაქსიმალურად მოარგონ სხვადასხვა
სოციალურ ფენას და გაითვალისწინონ მათი შესაძლებლობები. თითოეული მომხმარებლის მიმართ შეი
მუშაონ ინდივიდუალური მიდგომები, კერძოდ: გააუმჯობესონ მომსახურეობის ხარისხი, ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა, ამაღლდეს მათი კვალიფიკაციის დონე და დანერგონ ინოვაციურ
 ი მიდგომები.
საკვანძო სიტყვები: სიცოცხლის დაზღვევა, საპენსიო დაზღვევა, ვადიანი, უვადო და შერეული სი
ცოცხლის დაზღვევა.

შესავალი
სიცოცხლის დაზღვევას შეუძლია მნიშვნელო
ვანი როლი ითამაშოს ადამიანების კეთილდღეობ
ის შენარჩუნებაში და უზრუნველყოს მათი დაცვა
გაუთვალისწინებელი რისკებისაგან. სიცოცხლის
დაზღვევით ადამიანებს საშუალება ეძლევათ თა
ვი დაიზღვიონ გაუთვალისწინებელი შემთხვევის
შედეგად საკუთარი ან მათი ახლობლის გარდაცვა
ლების შემთხვევაში შემოსავლების მოულოდნელი
დაკარგვისაგან. მაგალითად, კომპანიის წამყვანი
თანამშრომლის, ან ოჯახის მარჩენალის გარდაც
ვალების შემთხვევაში, სიცოცხლის დაზღვევის
არსებობის პირობებში, შესაძლებელია გარკვეული
ანაზღაურების მიღება, რასაც შეუძლია მდგომარე
ობის ნაწილობრივ შემსუბუქება.
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, მოსახლეობამ კარ
გად გაანალიზოს ის სარგებელი, რაც სიცოცხლის
დაზღვევის არსებობამ შეიძლება მოუტანოს. ამას
თანავე სადაზღვევო კომპანიებმა უნდა იზრუნონ
ადამიანებისათვის ხარისხიანი მომსახურების შე
თავაზებაზე.
ძირითადი ნაწილი.
პირადი დაზღვევის ერთ-ერთი გამორჩეული
სახეა სიცოცხლის დაზღვევა. სიცოცხლის დაზღვე
ვის დროს სადაზღვევო შემთხვევას დაზღვეულის
გარდ აცვ ალ ებ ა ან გარკ ვეუ ლი ასა კი ს მიღწ ევ ა
წარმოადგენს.
სიცოცხლის დაზღვევის ბაზრის განვითარე
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ბას შეუძლია მნიშვნელოვანი ზეგავლენა იქონი
ოს ქვეყნ ის ეკონომი კუ რ წინს ვლაზ ე.ქვეყ ანაშ ი
ინვესტიციების განსახორციელებლად შეიძლება
გამოყენებულ იქნას სიცოცხლის დაზღვევის პო
ლისების შედეგად მობილიზებული დანაზოგები.
სიცოცხლის დაზღვევის პოლისს გააჩნია გრძელვა
დიანი ხასიათი,მისი გამოყენების შედეგად მიღებუ
ლი სახსრები,სახელმწიფოს მხრიდან მოხმარდება
კაპ იტ ალ ურ ი ხარჯ ებ ის ზრდას და სხვად ასხ ვა
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორცი
ელების დაფინანსებას. სიცოცხლის დაზღვევის
განვითარებისათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება
კაპიტალის ბაზრის განვითარებას, რადგან განუ
ვითარებელი კაპიტალის ბაზარი სერიოზულ პრობ
ლემებს უქმნის სიცოცხლის დაზღვევის გრძელვა
დიანი სქემის ჩამოყალიბებას.
სიცოცხლის დაზღვევის არსებობის პირობებში,
დაზღვეულის გარდაცვალების, ან გარკვეული ასაკ
ის მიღწევის შემთხვევაში, მზღვეველი სადაზღვევო
პრემიის სანაცვლოდ ახორციელებს იმ თანხის გა
დახდას, რაც სადაზღვევო პოლისშია მითითებული.
ეს თანხა შეიძლება მიიღოს დამზღვევმა ან სხვა
პირმა. იმ შემთხვევაში,თუ სიცოცხლის დაზღვევის
ხელშეკრულება სხვა პირის მიმართ ხორციელდება,
მაშინ აუცილებელია ამ პიროვნების ან მისი კანო
ნიერი წარმომადგენლის წერილობითი დასტური
[4. მუხლი 844].
სიცოცხლის დაზღვევისას, დაზღვეული პირის
სიცოცხლე წარმოადგენს დაზღვევის საგანს, ხო
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ლო მისი ქონებრივი ინტერესი არის დაზღვევის
ობიექტი, რომელიც უკავშირდება დაზღვეულის
სიც ოცხლეს.ამდ ენ ად, სიც ოცხლის დაზღვევ ის
პოლისი ეფუძნება კერძო პირის სიცოცხლეს და
თანხის ანაზღაურება ხდება ამ პირის გარდაც
ვალების შემთხვევაში. სიცოცხლის დაზღვევაში
გავრცელებული სახეობებია - ვადიანი; უვადო და
სიცოცხლის საკრედიტო დაზღვევა; შემოსავლების
დაცვის სქემა.
ვად ია ნი სიც ოცხლის დაზღვევ ის პირ ობ ებ
ში, დაზღვევა მოქმედებს მხოლოდ იმ პერიოდის
განმავლობაში, რაც ხელშეკრულებით არის გან
საზღვრული. ქართული სადაზღვევო კომპანიები
ვადიანი სიცოცხლის დაზღვევისას ანაზღაურებენ:
უბედური შემთხვევით გამოწვეულ გარდაცვალე
ბას და დაზღვეულის გარდაცვალებას ბუნებრივი
მიზეზით.
სიც ოცხლის უვა დო დაზღვევ ის შემთ ხვევ ა
ში, სადაზღვევო ანაზღაურების მიღება არ არის
დამოკიდებული დაზღვეულის გარდაცვალების
დროზე. დაზღვევის ეს მიმართულება ძირითადად
განკუთვნილია იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც
გაჩნიათ შესაძლებლობა და სურვილი დაიცვან
საკუთარი ოჯახი მათი გარდაცვალებით გამოწ
ვეული ეკონომიკური ზარალისაგან [9. მუხლი 3].
ამ სახის დაზღვევას არ გააჩნია რაიმე ვადა და
მიუხედავად იმისა როდის გარდაიცვლება დაზღვე
ული, სადაზღვეო კომპანია ვალდებულია სრუ
ლად აუნაზღაუროს ოჯახს თანხა. აუცილებელია
სადაზღვევო კომპანიებს,რომლებიც მიმართავენ
დაზღვევის ამ სახეობას,გააჩნდეთ საზოგადოების
მაღალი ნდობა,რადგან იგი წარმოადგენს გრძელვა
დიან ინვესტიციას. უვადო სიცოცხლის დაზღვევა,
საქართველოში ჯერ-ჯერობით არ გვხვდება.
სიც ოცხლის დაზღვევ ის კიდ ევ ერთ კიდ ევ
ერთ სახეს წარმოადგენს სიცოცხლის საკრედიტო
დაზღვევა.აღნიშნული პოლისი იცავს მსესხებლის
ოჯახს ფინანსური ვალდებულებებისაგან, სესხის
ვადის ამოწურვამდე, მისი მოულოდნელი გარდაც
ვალების შემთხვევაში. საქართველოში, სიცოცხლის
საკრ ედ იტ ო დაზღვევ ის ვად ა დამ ოკ იდ ებ ულ ია
იმ ხელშეკრულებაზე, რაც იდება დამზღვევსა და
მზღვეველს შორის. სიცოცხლის დაზღვევის აღ
ნიშნული სახეობა საქართველოში ყველაზე მეტად
არის გავრცელებული და მას თითქმის ყველა საკ
რედიტო ორგანიზაცია იყენებს.
სიცოცხლის საკრედიტო დაზღვევას აქტიურად
იყენებს „თიბისი ბანკი“,თავის მხრივ მზღვეველს
წარმოადგენს „ჯი პი აი ჰოლდინგი“. დაზღვევის
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პირობების მიხედვით, თუ დაზღვეული არის 18-დან
55 წლამდე ასაკის პიროვნება და სესხის ჯამური
სიდიდე არის ასი ათას აშშ დოლარზე ნაკლები, ან
ტოლი დაზღვევა ავტომატურად ხორციელდება,
ხოლო თუ სესხების ჯამური მოცულობა აღემატება
ასი ათას დოლარს, ამ შემთხვევაში ივსება დაზღვე
ულის ჯანმრთელობის განაცხადი. მზღვეველის მი
ერ სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემის სავალდე
ბულო პერიოდი განისაზღვრება 6 თვის ვადით [8].
სიცოცხლის დაზღვევაში ასევე გვხვდება შე
რეული დაზღვევაც, რომელიც შემდეგ სახეებს
მოიცავს: გარკვეულ ასაკამდე მიღწევის დაზღვევა,
გარდაცვალების დაზღვევა, უბედური შემთხვევის
შედეგად გამოწვეული გარდაცვალების დაზღევა.
სიცოცხლის დაზღვევის შერეული პაკეტის დროს
დამზღვევი ახორცილებს საკუთარი თავის დაზღვე
ვას, მაგრ ამ ამა ვე დროს უთი თე ბს სად აღვ ევ ო
შემთხვევის დადგომის შემთხვევაში ვინ მიიღებს
თანხას. რაც შეეხება დაბრუნებადი სიცოცხლის
დაზღვევ ას, სად აზღვევ ო შემთ ხვევ ის წარმ ოქ
მნის პირობებში, დაზღვეულს, ან მის კანონიერ
მემკვიდრეებს უბრუნდებათ გაზრდილი შენატანი
სადაზღვევო კომპანიის მხრიდან. გარდაცვალების
შემთხვევაში ეს თანხა შეადგენს მთლიანი შენატა
ნების 300%-ს. I ან II ჯგუფის ინვალიდობის წარ
მოშობის დროს, თანხა განისაზღვრება როგორც
საერთო შენატანების მოცულობის 200%, ხოლო III
ჯგუფის ინვალიდობის შემთხვევაში შენატანების
მთლიანი ოდენობის 150%, მაგრამ თუ სადაზღვევო
შემთხვევას ადგილი ჰქონდა საწყის 6 თვეში, მაშინ
დამზღვევი იღებს საერთო შენატანების მხოლოდ
100%-ს.
სიცოცხლის დაზღვევის ერთ-ერთ მიმართუ
ლებას წარმოადგენს ასევე შემოსავლების დაცვის
სქემა. დაზღვევის ეს სახეობა განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია მათთვის ვისაც გააჩნიათ მაღალი
შემოსავლები და არსებობს რაიმე რისკი,აღნიშ
ნული შემოსავლების დაკარგვის, გაუთვალისწი
ნებელი შემთხვევის შედეგად. თუ ადგილი ექნება
სად აზღვევ ო შემთ ხვევ ას, დაზღვეუ ლი იღე ბს
გარკვეულ თანხას. სიცოცხლის დაზღვევის ეს მი
მართულება საქართველოში არ გვხვდება.
სიც ოცხლის დაზღვევ ის სახ ეე ბთ ან ერთ ად
მნიშვნელოვანია განვიხილოთ საპენსიო დაზღვე
ვა, რომლის საშუალებითაც პენსიაზე გასვლის
შემდეგ შესაძლებელია უზრუნველოფილი იქნას
დაზღვეულისათვის აუცილებელი სახსრები, შრო
მისუნარიანობის პერიოდში დაგროვებული შე
მოსავლებით. ამ დროს სადაზღვევო შემთხვევას
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წარმოადგენს არა დაზღვეულის გარდაცვალება,
არამედ მისი ცოცხლად დარჩენა პენსიაზე გასვლის
მომენტისათვის.
კერძო საპენსიო დაზღვევა საქართველოში რე
გულირდება საქართველოს კანონით „არასახელ
მწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის
შესახებ“. კერძო საპენსიო დაზღვევის გამოყენების
შემთხვევაში, საჭიროა ხელშეკრულების გაფორმე
ბა საპენსიო სქემის დამფუძნებელსა და მეანაბრეს
შორის,რომლის საფუძველზეც თითოეულ მათგანს
ენიჭება გარკვეული ვალდებულებები, რაც გულის
ხმობს იმას, რომ მეანაბრეს აქვს ვალდებულება
საპენსიო შენატანების განხორციელების, ხოლო
საპენსიო სქემის დამფუძნებელი ვალდებულია
უზრუნველყოს მეანაბრე არასახელმწიფო პენსიით
[5. მუხლი 4]. საპენსიო დაზღვევის განვითარებაში
მნიშვნელოვანია 2019 წლის 1 იანვრიდან, ამოქმე
დებული კანონი „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“,
რომლის მიხედვით, საპენსიო სქემაში გაწევრიანება
სავალდებულოა ყველა იმ დასაქმებულისათვის,
რომელიც შემოსავლებს ხელფასის სახით იღებს.
აღნიშნული ვალდებულება არ ეხება დასაქმებუ
ლებს, რომელთაც კანონის ამოქმედებამდე შე
უსრულდათ 60 წელი (მამაკაცების შემთხვევაში),
ხოლო 55 წელი (ქალების შემთხვევაში). დაგროვე
ბითი საპენსიო სქემის მიხედვით, დამსაქმებელი
ვალდებულია, დასაქმებულის საპენსიო ანგარიშზე
დარიცხული ხელფასის 2% გადარიცხოს, 2% ირ
იცხება თავად დასაქმებულის ანგარიშიდან, ხოლო
2%-ს სახელმწიფო რიცხავს,თუ წლიური შემოსავ
ლების სიდიდე არ გადააჭარბებს 24 000 ლარს. თუ
დასაქმებულის წლიური შემოსავლების ოდენობა
გადაცდება 24 000 ლარს, დასაქმებულის საპენსიო
ანგარიშზე სახელმწიფოს მხრიდან ირიცხება მისი
ხელფასის 1%, ხოლო თუ დარიცხული ხელფასის
წლიური სიდიდე, 60 000 ლარს გადაცდება, სახელ
მწიფო წყვეტს დასაქმებულის საპენსიო ანგარიშზე
თანხის ჩარიცხვას [6]. საპენსიო ანგარიშზე არ
სებული თანხა დაცულია კანონით, წარმოადგენს
ხელშეუხებელ საკუთრებას და არ ექვემდებარება
ყად აღ ას, ინკ ას ოს, ან რომ ელ იმ ე აღს რულ ებ ის
სხვა საშუალებას. საპენსიო ასაკის მიღწევამდე,
დაზღვეულის გარდაცვალების შემთხვევაში, საპენ
სიო ანგარიშზე არსებული თანხა მემკვიდრეობით
გადაიცემა.
დაგროვებითი საპენსიო სქემის საშუალებით
შესაძლებელია კაპიტალის საინვესტიციო ბაზის
ჩამოყალიბება და ქართული კაპიტალის ბაზრის
განვითარება. საპენსიო აქტივების მოცულობამ,
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2021 წლის მაისის მდგომარეობით შეადგინა 1,420
მილიარდი ლარი, საიდანაც დარიცხული სარგებე
ლი იყო 148.8 მილიონი ლარი. საპენსიო აქტივები
ქართულ კომერციულ ბანკებშია განთავსებული
და 11% წლიური ეფექტური სარგებელი ერიცხე
ბა. აქტივების 38% განთავსებულია სარგებლიან
მიმდინარე ანგარიშებზე,ხოლო 62% სადეპოზიტო
სერთიფიკატებში.საპენსიო აქტივები ინვესტი
რებულია ლარში. ამ დროისათვის უკვე 800-მდე
ადა მია ნმ ა ისა რგ ებლ ა დაგრ ოვ ებ ით ი პენს იი თ.
ყოველთვიურად დაახლოებით 11 000 ადამიანი
უერთდება სქემას და მათი რაოდენობა თანდათან
იზრდება. კარგად განვითარებული დაგროვებითი
საპენსიო სისტემა ნიშნავს მოსახლეობის დაზოგვი
სადმი მიდრეკილების ზრდას, უმუშევრობის დონის
შემცირებას და პენსიონერებისათვის ცხოვრების
უკეთესი პირობების შექმნას.
სიცოცხლის დაზღვევის პოლისი შეიძლება იყ
ოს როგორც კორპორატიული, ასევე საცალო და
სახელმწიფო. საქართველოში ინდივიდუალური პი
რების დაზღვევა ძირითადად იურიდიული პირების
შუამავლობით ხორციელდება, რადგან კორპორა
ტიული რისკის დონე შედარებით უფრო ნაკლებია,
ვიდრე ცალკეული პიროვნებების დაზღვევასთან
დაკავშირებული რისკები.
2020 წელს სიცოცხლის დაზღვევის სფეროში
მოზიდულმა საერთო სადაზღვევო პრემიამ შეად
გინა 50,42 მილიონი ლარი, ხოლო 2019 წელს 45,7
მილიონი ლარი. სიცოცხლის დაზღვევის მიმარ
თულებით შეინიშნება მოზიდული სადაზღვევო
პრემიის დაახლოებით 10%-იანი ზრდა. აღნიშნულ
პერიოდში ბაზრის წილი სადაზღვევო კომპანიების
მიხედვით შემდეგნაირად იყო განაწილებული:
y თიბისი დაზღვევა -5 1%;
y ალდაგი - 28%;
y ჯიპიაი - 8%;
y იმედი L - 7%;
y არდი - 2%;
y სხვა სადაზღვევო კომპანიები - 4% [7].
რაც შეეხება სიცოცხლის დაზღვევის სფეროში
მოზიდული პრემიის წილს მთლიან სადაზღვევო
პრემიაში,2020 წლის განმავლობაში ამ მაჩვენე
ბელმა 7,56% შეადგინა. სადაზღვევო კომპანიების
ბრუტო მოგებამ, სიცოცხლის დაზღვევის სფეროში,
2020 წლის განმავლობაში შეადგინა 31,66 მლნ ლა
რი,ხოლო ნეტო მოგება იყო 29,65 მლნ ლარი.
ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე იმ კომპანიებ
ისათვის, რომლებიც მომხმარებელს სთავაზობენ
სიცოცხლის დაზღვევის მომსახურებას, მოქმე
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დებს მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნა, რაც გუ
ლისხმობს იმას,რომ თუ სადაზღვევო კომპანიას
სურს მომხმარებელს შესთავაზოს სიცოცხლის
დაზღვევის მომსახურება, აუცილებელია გააჩნდეს
საწესდებო კაპიტალის სავალდებულო მინიმალუ
რი სიდიდე, რომელიც შემდეგნაირად იცვლებოდა
წლების მიხედვით:
y 2 200 000 ლარი - 2018 წლის 31 დეკემბრის
ჩათვლით;
y 4 200 000 ლარი - 2019 წლის 1 იანვრიდან;
y 7 200 000 ლარი -2 022 წლის 1 იანვრიდან.
აღნიშნული მაჩვენებელი ევროკავშირის ქვეყ
ნებში შეადგენს 3 200 000 ევროს.
აღსანიშნავია, რომ მინიმალური კაპიტალის
მოთხოვნაში ცვლილებები ძალაში უნდა შესულიყო
2021 წლის 1 იანვრიდან, მაგრამ მძიმე პანდემიური
მდგომარეობის გამო ვალდებულება ერთი წლით
გადავადდა.
ერთ-ერთ ი მსხვილ ი სად აზღვევ ო კომპ ან ია,
რომელიც გამოირჩევა სიცოცხლის დაზღვევის
მიმართულებით მოზიდული სადაზღვევო პრემიის
სიდიდით, არის „სს სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“.
მის მიერ განხორცილებულ სიცოცხლის დაზღვე
ვის მომს ახ ურ ებ აშ ი ძირ ით ად ი ნაწ ილ ი უკა ვია
სიცოცხლის დაზღვევის საცალო პაკეტს,კორპო
რატიული პოლისები ამ კომპანიაში საკმაოდ მცირე
წილს იკავებს. სიცოცხლის დაზღვევის კორპორა
ტიული პაკეტი, ძირითადად გვხვდება კომბინირე
ბულად უბედური შემთხვევისაგან დაზღვევასთან
ერთად. ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე მომხმა
რებელს სიცოცხლის დაზღვევის საცალო და კორ
პორატიულ მომსახურებას სთავაზობს ასევე სს
„სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი“. მან
პირველმა შესთავაზა მომხმარებელს სიცოცხლის
ონლაინ დაზღვევის მომსახურება. სს „სადაზღვევო
კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი“-ის მიერ განხორცი
ლებულ სიცოცხლის დაზღვევის მომსახურებაში
ჭარბობს კორპორატიული პოლისები,რომელსაც
იყენებენ კომპანიები საკუთარი თანამშრომლების
მიმართ და გულისხმობს იმას,რ ომ თუ დამზღვევი
კომპანიის თანამშრომელი ბუნებრივი მიზეზით ან
უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაიცვლება,
მისი სამართალმემკვიდრეები მიიღებენ გარკვე
ული ოდენობის სადაზღვევო ანაზღაურებას, რაც
ხელშეკრულებით იქნება განსაზღვრული. „ჯიპიაი
ჰოლდინგი“ მიმართავს ასევე სიცოცხლის დაზღვე
ვის კერძო და სახელმწიფო პოლისებსაც.
ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე სიცოცხლის
დაზღვევაში მოზიდული სადაზღვევო პრემიის სი
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დიდისა და გაფორმებული პოლისების რაოდენობის
მიხედვით 2020 წელს ლიდერობდა თიბისი დაზღვე
ვა, რადგან აღნიშნული კომპანია ახორციელებს
თიბ ის ი ბანკ ის მსესხ ებლ ებ ის სესხ ზე მიბმ ულ
სიცოცხლის საკრედიტო დაზღვევას, რაც სავალ
დებულო ხასიათს ატარებს.თიბისი დაზღვევაში,
სიცოცხლის საკრედიტო დაზღვევის მაქსიმალური
თანხა, შეადგენს 500 000 აშშ დოლარს, რაც იმას
გულისხმობს,რომ მზღვეველი არ აანაზღაურებს
ამ სიდიდეზე მეტ თანხას, მიუხედავად იმისა, თუ
რამდენი იყო დარჩენილი მსესხებლის საკრედიტო
ვალდებულებები სადაზღვევო შემთხვევის დადგო
მის მომენტისათვის.
თიბისი დაზღვევამ 2019 წლიდან, პანდემიური
ვითარებიდან გამომდინარე, მოსახლეობას შეს
თავაზა სპეციალური დაზღვევის პაკეტი, კერძოდ
- „COVID-19-ის გართულებებისაგან დაზღვევა“,
რომელსაც შეუძლია დაზღვეულის ან მისი ოჯახის
ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა, თუ
მას აღნიშნული ვირუსი მძიმე ფორმებში განუვი
თარდა. თუ პიროვნებას სურს მიიღოს დაზღვევის
აღნიშნული პოლისი, მან ერთჯერადად უნდა გადა
იხადოს 19 ლარი.
დაზღვეულს აქვს ვალდებულება, რომ ხელშეკ
რულების გაფორმებამდე ხელი მოაწეროს სპეცი
ალურ დოკუმენტზე, რაც ადასტურებს იმას, რომ
დაზღვევის გაფორმების მომენტისათვის მას არ
ჰქონდა „COVID19“, ან არ ელოდებოდა ჩატარე
ბულ ტესტზე პასუხს. ამასთანავე აუცილებელია,
რომ დაზღვეულს არ ჰქონდეს ჯანმრთელობის
მდგომარეობასთან დაკავშირებული სერიოზული
პრობლემები. დაზღვევით სარგებლობა შეუძლიათ
18-დან 65 წლამდე ასაკის პირებს,რომელთათვისაც
მოქმედებს 20 დღიანი მოცდის პერიოდი,რაც იმას
გულისხმობს, რომ თუ სადაზღვევო შემთხვევას ად
გილი ექნება ხელშეკრულების გაფორმებიდან ოცი
კალენდარული დღის ვადაში,სადაზღვევო ანაზღა
ურება მზღვეველის მიერ არ იქნება გაცემული.
რაც შეეხება სადაზღვევო ანაზღაურებას,მის
გაცემაზე მოქმედებს შემდეგი პრინციპი:მოსარ
გებლე მიიღებს 10 000 ლარს,თუ ვირუსის გართუ
ლების გამო საჭირო გახდა დაზღვეულის ჰოსპიტა
ლური მომსახურება, ხოლო თუ იგი გარდაიცვლება,
„COVID 19“-ის გამო, მისი ოჯახი მიიღებს სადაზღვე
ვო ანაზღაურებას 50 000 ლარის ოდენობით.
სადაზღვევო კომპანია იმედი L-ში ფაქტობრი
ვად თანაბრად არის წარმოდგენილი სიცოცხლის
დაზღვევის კერძო, კორპორატიული და სახელმწი
ფო პოლისები. იმედი L სთავაზობს მომხმარებელს
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სიცოცხლის დაზღვევის ვადიან პოლისს თვეში 12
ლარად, ამასთანავე დაზღვეულს ამ პოლისით სარ
გებლობის შემთხვევაში სხვა დამატებითი მომსა
ხურების მიღებაც შეუძლია. უბედური შემთხვევით
გამოწვეულ გარდაცვალებაზე მზღვეველი მოსარ
გებლეზე გასცემს 5000 ლარს.
ხშირ შემთ ხვევ აშ ი განვ ით არ ებ ულ ქვეყნ ებ
ში სიცოცხლის დაზღვევის სფეროში მოზიდული
სად აზღვევ ო პრემ იე ბი შეა დგ ენს მთლია ნი სა
დაზღვევო პრემიების დაახლოებით ნახევარს და
მეტს, მაშინ როდესაც აღნიშნული მაჩვენებელი
საქართველოში 2020 წელს შეადგენდა მხოლოდ
7,56%-ს, რაც იმითაც არის განპირობებული, რომ
ჩვენს ქვეყანაში მხოლოდ სიცოცხლის ვადიანი და
საკრედიტო დაზღვევა მოქმედებს. მსოფლიოში სი
ცოცხლის დაზღვევის მიმართულებით მოზიდული
პრემიები შეადგენდა მთლიანი სადაზღვევო პრემი
ების თითქმის ნახევარს.
მსოფლიო სადაზღვევო ბაზარზე სიცოცხლის
დაზღვევის მიმართულებით მოზიდული სადაზღვე
ვო პრემიების მიხედვით ქვეყნების ათეული 2020
წლის განმავლობაში შემდეგნაირად გამოიყურებ
ოდა (იხ. ცხრილი N1) [20]:
როგ ორც ცხრილ იN1-დან ჩანს სიც ოცხლის
დაზღვევაში მოზიდული პრემიების მიხედვით ლი
დერობდა აშშ, ჩინეთი და იაპონია,ხოლო ყველაზე
მაღალი პროცენტული წილი გააჩნდა ტაივანს, იაპ
ონიას და იტალიას.
დღეისათვის მსოფლიოში სიცოცხლის დაზღვე
ვას უკავია ყველაზე მაღალი პროცენტული წილი
დაზღვევის სხვა სახეებთან შედარებით. პანდემი
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ური მდგომარეობიდან გამომდინარე პოპულარუ
ლი ხდება სიცოცხლის ონლაინ დაზღვევა.უპირატ
ესობა არის ის, რომ განაცხადი შეიძლება შეივსოს
ინტერნეტით და არ გახდეს საჭირო მრავალგვერ
დიანი ფორმის შევსება და ადგილზე მისვლა.
მსოფლიოს მასშტაბით სიცოცხლის ონლაინ
დაზღვევის გამორჩეული კომპანია: სადაზღვევო
კომპანია Bestoy-არის ერთ-ერთი გამორჩეული
კომპანია, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს
სიცოცხლის ონლაინ დაზღვევის მომსახურებას.
მომხმარებლებს შეუძლიათ გააფორმონ 10, 15,
20, 25 ან 30 წლიანი სადაზღვევო ხელშეკრულება.
მაქსიმალური სადაზღვევო ანაზღაურება შეადგენს
1,500,000 აშშ დოლარს. მინიმალური სადაზღვევო
პრემია იწყება 16 დოლარიდან თვეში.
სადაზღვევო კომპანია Ethos-მომხმარებლებს
სთავაზობს სიცოცხლის დაზღვევის ხელშეკრუ
ლების გაფორმებას 10-დან 30 წლამდე.ეს კომპანია
იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც დანერგა სი
ცოცხლის ონლაინ დაზღვევის მომსახურება და არ
ითხოვდა პოლისის გაფორმებამდე დაზღვეულის
სამ ედ იც ინ ო შემ ოწმ ებ ას.ყოვ ელგ ვარ ი სამ ედ ი
ცინო შემოწმების გარეშე ადამიანებს შეუძლიათ
დააზღვიონ საკუთარი სიცოცხლე 1,000,000 აშშ
დოლარად, ხოლო თუ ისინი გაივლიან სამედიცინო
შემოწმებას,მაშინ სადაზღვევო ანაზღაურების ღი
რებულება შეიძლება უფრო გაიზარდოს.
სიც ოცხლის ონლ აი ნ დაზღვევ ის კომპ ან ია
Fabric-ი 25-დან 60 წლამდე ასაკის მოსახლეობის
დაზღვევას მიმართავს.მინიმალური სადაზღვევო
პრემია შეადგენს თვიურად 6 აშშ დოლარს, ხოლო

ცხრილიN1
მსოფლიოს 10 წამყვანი ქვეყანა მოზიდული სადაზღვევო პრემიების მიხედვით (მლნ $)
ქვეყანა

სიცოცხლის
დაზღვევაში
მოზიდული პრემია

არასიცოცხლის
დაზღვევაში
მოზიდული პრემია

სიცოცხლის დაზღვევაში მოზიდული
პრემიის პროცენტული
წილი მთლიან დაზღვევაში

1

აშშ

628,522

1,831,601

26%

2

ჩინეთი

329,432

287,967

53%

3

იაპონია

341,328

118,019

74%

4

დიდი ბრიტანეთი

264,221

102,022

72%

5

საფრანგეთი

167,588

94,694

64%

6

გერმანია

101,550

142,301

42%

7

სამხრეთ კორეა

94,483

80,037

54%

8

იტალია

124,133

43,705

74%

9

კანადა

53,317

79,840

40%

10

ტაივანი

97,423

20,401

83%
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სადაზღვევო ანაზღაურება მერყეობს 100 000-დან
5 000 000 აშშ დოლარამდე.
Haven Life-მომხმარებლებს, რომელთა ასაკი
არ აღემატება 59 წელს, სთავაზობს სიცოცხლის
დაზღვევის მომსახურებას, სადაც სადაზღვევო
ანაზღაურება შეიძლება იყოს 3 000 000 აშშ დოლა
რი. თუ დაზღვეულის ასაკი არის 60-დან 64 წლის
ჩათვლით, მაშინ მაქსიმალური ანაზღაურება გა
ნისაზღვრება 1 000 000 დოლარით.
Ladder-არის სიცოცხლის ონლაინ დაზღვევის მი
მართულებით მომუშავე ერთ-ერთი უახლესი კომ
პანია, რომელიც აზღვევს 20-დან 60 წლამდე ასაკის
მოსახლეობას. სადაზღვევო ანაზღაურება მერყე
ობს 100 000-დან 8 000 000 აშშ დოლარამდე,რაც
წარმოადგენს სიცოცხლის ონლაინ დაზღვევის
სფეროში ერთ-ერთ უმაღლეს მაჩვენებელს [21].
იმისათვის, რომ სიცოცხლის დაზღვევის პოლი
სი ხელმისაწვდომი იყოს მოსახლეობის უმეტესი
ნაწილისათვის, აუცილებელია დამზღვევისათვის
ნაკლებად საგრძნობი იყოს მისი ფასი. აღნიშნული
მიზნის მისაღწევად საკმაოდ დიდი როლი ეკისრება
სახელმწიფოს მხრიდან რეგულირების გაძლიერებ
ას სადაზღვევო სფეროში. სიცოცხლის დაზღვევის
ღირებულების განსაზღვრისას დიდი მნიშვნელობა
ენიჭება სადაზღვევო კომპანიებს შორის ჯანსაღი
კონკურენციის უზრუნველყოფას, რაც შექმნის
უკეთეს მომსახურების პირობებს და კიდევ უფ
რო ხელს აყრ ელს გახდ ის მომხ მარ ებლ ის ათვ ის
დაზღვევის ამ სახეობის გამოყენებას.

დასკვნა
სიცოცხლის დაზღვევის ბაზრის განვითარების
ხელშემშლელ ფაქტორებიდან, შეიძლება გამოვ
ყოთ:
y ინფორმაციის ნაკლებობა - საზოგადოების
საკმაოდ დიდი ნაწილი არ არის ინფორმირებუ
ლი დაზღვევის და კონკრეტულად სიცოცხლის
დაზღვევ ის მნიშვ ნელ ობ ასთ ან დაკ ავშ ირ ებ ით.
მნიშვნელოვანია,რომ მეტი ინფორმაცია მიეწოდოს
საზოგადოებას სიცოცხლის დაზღვევასთან დაკავ
შირებით,რაშიც დიდი როლი ეკისრება როგორც
სადაზღვევო კომპანიებს,ასევე სახელმწიფოსაც;
y მენტალიტეტი - მოსახლეობის საკმაოდ დიდი
ნაწილი არ ენდობა სადაზღვევო კომპანიებს. ხში
რად ისინი თავს იკავებენ განახორციელონ გრძელ
ვადიანი ინვესტიციები სიცოცხლის დაზღვევის
სფეროში .ამასთანავე საქართველოში დაზღვევის
კულტურა არ არის კარგად განვითარებული,რაც
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თავის მხრივ უარყოფითად მოქმედებს სიცოცხლის
დაზღვევისგანვითარებაზე;
y მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა
- სიცოცხლის დაზღვევას უმეტესად მიმართავს
მოსახლეობის საშუალო და მდიდარი ფენა,რომლე
ბიც ცდილობენ, რომ შემოსავლების გარკვეული
ნაწილი მემკვიდრეებს შემოუნახონ, ან განახორ
ციელონ შემოსავლების ინვესტირება მომავალში
დამატებითი სახსრების მიღების მიზნით.საქარ
თველოში მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს
არ გააჩნია იმის მატერიალური შესაძლებლობა,
რომ განახორციელოს ინვესტირება სიცოცხლის
დაზღვევაში,რაც ხელს უშლის დაზღვევის ამ მი
მართულების განვითარებას. საზოგადოების ეკონ
ომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას შეუძლია
მნიშვნელოვნად გაზარდოს სიცოცხლის დაზღვე
ვით მოსარგებლეთა რაოდენობა. ამასთანავე სა
ჭიროა განვითარდეს საინვესტიციო ბაზარი,რაც
სტიმულს მისცემს ადამიანებს განახორციელონ
ინვესტიციები სიცოცხლის დაზღვევის მიმართუ
ლებით. აუცილებელია საპენსიო და სიცოცხლის
დაზღვევის სფეროში შემუშავდეს და დაინერგოს
ახალი პროდუქტები, რომლებიც მაქსიმალურად
იქნება მორგებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფე
ნაზე. ასევე მნიშვნელოვანია სიცოცხლის დაზღვე
ვის პოპულარიზაცია.საჭიროა გაუმჯობესდეს კონ
ტროლის მექანიზმი და ჩამოყალიბდეს შესაბამისი
ორგანო,რომელიც გააკონტროლებს სიცოცხლის
დაზღვევის მომსახურებაში დადებული ხელშეკ
რულებების ობიექტურობას და სამართლიანობას,
ასევე დააკვირდება რამდენად ასრულებენ ხელშეკ
რულების მონაწილე მხარეები მათზე დაკისრებულ
ვალდებულებებს.
ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე სადაზღვევო
კომპანიების მხოლოდ გარკვეული ნაწილი სთა
ვაზობს მომხმარებლებს ინდივიდუალურ მომსა
ხურებას. საქართველოში ინდივიდულური პირები
ძირ ით ად ად ეზღვევ ია ნ იური დიუ ლი პირ ებ ის
შუამავლობით, რაც იმით არის გამოწვეული,რომ
კორპორატიული რისკი შედარებით უფრო ნაკლე
ბია სადაზღვევო კომპანიებისათვის.
აღნიშნულიდან გამომდინარე ვთვლით, რომ
საქართველოში სიცოცხლის დაზღვევის ბაზარი
განვითარების საკმაოდ მნიშვნელოვან და ამავე
დროს რთულ საფეხურზეა. ამასთან, დაკავშირე
ბით ვთვლით, რომ სადაზღვევო კომპანიებმა სა
კუთარი პროდუქტები მაქსიმალურად მოარგონ
სხვადასხვა სოციალურ ფენას და გაითვალისწინონ
მათი შესაძლებლობები.თითოეული მომხმარებლის
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მიმართ შეიმუშაონ ინდივიდუალური მიდგომები.
კერძოდ: გააუმჯობესონ მომსახურეობის ხარისხი,
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ამაღლდეს მათი
კვალიფიკაციის დონე და დანერგონ ინოვაციური
მიდგომები. ამასთანავე სადაზღვევო კომპანიებმა
მომხმარებლებს უნდა შესთავაზონ სიცოცხლის
დაზღვევის უკეთესი პირობები,რათა გაიზარდოს
საზოგადოების დაინტერესება დაზღვევის ამ სა
ხეობის მიმართ.
სახელმწიფომ კი მაქსიმალურად უზრუნველ
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ყოს სად აზღვევ ო კომპ ან იე ბს შორ ის ჯანს აღ ი
კონკურენცია და შეუქმნას მათ ისეთი პირობები
და გარემო, რაც საშუალებას მისცემთ წარმატე
ბით და ეფექტიანად განახორციელონ საკუთარი
საქმიანობა. სიცოცხლის გრძელვადიანი დაზღვე
ვის განხორცილებისათვის საჭიროა სადაზღვევო
კომპანიების გრძელვადიანი ფინანსური სტაბილუ
რობა, რაშიც დიდი როლი ეკისრება სახელმწიფოს,
რომელმაც უნდა უზრუნველყოს პოლიტიკური და
ეკონომიკური სტაბილურობა.
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