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ABSTRACT
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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დეს სა დაზღ ვე ვო კულ ტუ რა და სის ტე მა, ასე ვე გა ი ზარ დოს მო სახ ლე ო ბის ნდო ბა სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის 
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მი მართ, გან ხორ ცი ელ დეს სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის ბაზ რის კვლე ვა და მი სი გან ვი თა რე ბის მდგო მა რე ო ბის 
შეს წავ ლა სა ქარ თ ვე ლო ში. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის და მუ შა ვე ბი სას გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა კვლე ვის სის ტე მუ რი 
და ლო გი კუ რი გან ზო გა დე ბის, ანა ლი ზი სა და სინ თე ზის მე თო დე ბი.

დას კ ვ ნა. სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის ბაზ რის გან ვი თა რე ბის ხელ შემ შ ლელ ფაქ ტო რე ბი დან, შე იძ ლე ბა გა
მოვ ყოთ: ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა; მენ ტა ლი ტე ტი; მო სახ ლე ო ბის ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა .ა მას თა ნა ვე 
აუცი ლე ბე ლია გან ვი თარ დეს სა ინ ვეს ტი ციო ბა ზა რი, რაც სტი მულს მის ცემს ადა მი ა ნებს გა ნა ხორ ცი ე ლონ 
ინ ვეს ტი ცი ე ბი სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის მი მარ თუ ლე ბით. სა პენ სიო და სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის სფე რო ში 
შე მუ შავ დეს და და ი ნერ გოს ახა ლი პრო დუქ ტე ბი, რომ ლე ბიც მაქ სი მა ლუ რად იქ ნე ბა მორ გე ბუ ლი მო სახ
ლე ო ბის სხვა დას ხ ვა ფე ნა ზე. მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის პო პუ ლა რი ზა ცი ა. გა უმ ჯო
ბეს დეს კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მი და გა კონ ტ როლ დეს სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის მომ სა ხუ რე ბა ში და დე ბუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ობი ექ ტუ რო ბა და სა მარ თ ლი ა ნო ბა, მოხ დეს მო ნი ტო რინ გი თუ რამ დე ნად ას რუ ლე ბენ 
ხელ შეკ რუ ლე ბის მო ნა წი ლე მხა რე ე ბი მათ ზე და კის რე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს.

სა ჭი როა სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებ მა სა კუ თა რი პრო დუქ ტე ბი მაქ სი მა ლუ რად მო არ გონ სხვა დას ხ ვა 
სო ცი ა ლურ ფე ნას და გა ით ვა ლის წი ნონ მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. თი თო ე უ ლი მომ ხ მა რებ ლის მი მართ შე ი
მუ შა ონ ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მიდ გო მე ბი, კერ ძოდ: გა ა უმ ჯო ბე სონ მომ სა ხუ რე ო ბის ხა რის ხი, ინ ფორ მა ცი ის 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, ამაღ ლ დეს მა თი კვა ლი ფი კა ცი ის დო ნე და და ნერ გონ ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მე ბი.

საკვანძოსიტყვები: სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვა, სა პენ სიო დაზღ ვე ვა, ვა დი ა ნი, უვა დო და შე რე უ ლი სი
ცოცხ ლის დაზღ ვე ვა.

შე სა ვა ლი
სი ცოცხლის დაზღვე ვას შე უძ ლია მნიშ ვნე ლო

ვა ნირო ლი ით ამ აშ ოს ად ამი ან ებ ის კე თილ დღე ობ
ის შე ნარ ჩუ ნე ბა ში და უზ რუნ ველ ყოს მა თი დაც ვა 
გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი რის კე ბი სა გან. სი ცოცხლის 
დაზღვე ვით ად ამი ან ებს სა შუ ალ ება ეძ ლე ვათ თა
ვი და იზღვი ონ გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი შემ თხვე ვის 
შე დე გად სა კუ თა რი ან მა თი ახ ლობ ლის გარ დაც ვა
ლე ბის შემ თხვე ვა ში შე მო სავ ლე ბის მო ულ ოდ ნე ლი 
და კარ გვი სა გან. მა გა ლი თად, კომ პა ნი ის წამ ყვა ნი 
თა ნამ შრომ ლის, ან ოჯ ახ ის მარ ჩე ნა ლის გარ დაც
ვა ლე ბის შემ თხვე ვა ში, სი ცოცხლის დაზღვე ვის 
არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, შე საძ ლე ბე ლია გარ კვე ული 
ან აზღა ურ ებ ის მი ღე ბა, რა საც შე უძ ლია მდგო მა რე
ობ ის ნა წი ლობ რივ შემ სუ ბუ ქე ბა.

მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია,მო სახ ლე ობ ამ კარ
გად გა ან ალ იზ ოს ის სარ გე ბე ლი, რაც სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის არ სე ბო ბამ შე იძ ლე ბა მო უტ ან ოს. ამ ას
თა ნა ვე სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ მა უნ და იზ რუ ნონ 
ად ამი ან ებ ის ათ ვის ხა რის ხი ანი მომ სა ხუ რე ბის შე
თა ვა ზე ბა ზე.

ძი რი თა დი ნა წი ლი. 
პი რა დი დაზღვე ვის ერთერ თი გა მორ ჩე ული 

სა ხეა სი ცოცხლის დაზღვე ვა. სი ცოცხლის დაზღვე
ვის დროს სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვას დაზღვე ულ ის 
გარ დაც ვა ლე ბა ან გარ კვე ული ას აკ ის მიღ წე ვა 
წარ მო ად გენს.

სი ცოცხლის დაზღვე ვის ბაზ რის გან ვი თა რე

ბას შე უძ ლია მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზე გავ ლე ნა იქ ონი
ოს ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ურ წინ სვლა ზე.ქვე ყა ნა ში 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად შე იძ ლე ბა 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას სი ცოცხლის დაზღვე ვის პო
ლი სე ბის შე დე გად მო ბი ლი ზე ბუ ლი და ნა ზო გე ბი. 
სი ცოცხლის დაზღვე ვის პო ლისს გა აჩ ნია გრძელ ვა
დი ანი ხა სი ათი,მი სი გა მო ყე ნე ბის შე დე გად მი ღე ბუ
ლი სახ სრე ბი,სა ხელ მწი ფოს მხრი დან მოხ მარ დე ბა 
კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბის ზრდას და სხვა დას ხვა 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი
ელ ებ ის და ფი ნან სე ბას. სი ცოცხლის დაზღვე ვის 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება 
კა პი ტა ლის ბაზ რის გან ვი თა რე ბას, რად გან გა ნუ
ვი თა რე ბე ლი კა პი ტა ლის ბა ზა რი სე რი ოზ ულ პრობ
ლე მებს უქ მნის სი ცოცხლის დაზღვე ვის გრძელ ვა
დი ანი სქე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას.

სი ცოცხლის დაზღვე ვის არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, 
დაზღვე ულ ის გარ დაც ვა ლე ბის, ან გარ კვე ული ას აკ
ის მიღ წე ვის შემ თხვე ვა ში, მზღვე ვე ლი სა დაზღვე ვო 
პრე მი ის სა ნაც ვლოდ ახ ორ ცი ელ ებს იმ თან ხის გა
დახ დას, რაც სა დაზღვე ვო პო ლის შია მი თი თე ბუ ლი. 
ეს თან ხა შე იძ ლე ბა მი იღ ოს დამ ზღვევ მა ან სხვა 
პირ მა. იმ შემ თხვე ვა ში,თუ სი ცოცხლის დაზღვე ვის 
ხელ შეკ რუ ლე ბა სხვა პი რის მი მართ ხორ ცი ელ დე ბა, 
მა შინ აუც ილ ებ ელია ამ პი როვ ნე ბის ან მი სი კა ნო
ნი ერი წარ მო მად გენ ლის წე რი ლო ბი თი დას ტუ რი 
[4. მუხ ლი 844].

სი ცოცხლის დაზღვე ვი სას, დაზღვე ული პი რის 
სი ცოცხლე წარ მო ად გენს დაზღვე ვის სა განს, ხო
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ლო მი სი ქო ნებ რი ვი ინ ტე რე სი არ ის დაზღვე ვის 
ობი ექ ტი, რო მე ლიც უკ ავ შირ დე ბა დაზღვე ულ ის 
სი ცოცხლეს.ამ დე ნად, სი ცოცხლის დაზღვე ვის 
პო ლი სიეფ უძ ნე ბა კერ ძო პი რის სი ცოცხლეს და 
თან ხის ან აზღა ურ ება ხდე ბა ამ პი რის გარ დაც
ვა ლე ბის შემ თხვე ვა ში. სი ცოცხლის დაზღვე ვა ში 
გავ რცე ლე ბუ ლი სა ხე ობ ებია  ვა დი ანი; უვ ადო და 
სი ცოცხლის საკ რე დი ტო დაზღვე ვა; შე მო სავ ლე ბის 
დაც ვის სქე მა.

ვა დი ანი სი ცოცხლის დაზღვე ვის პი რო ბებ
ში, დაზღვე ვა მოქ მე დებს მხო ლოდ იმ პე რი ოდ ის 
გან მავ ლო ბა ში, რაც ხელ შეკ რუ ლე ბით არ ის გან
საზღვრუ ლი. ქარ თუ ლი სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ები 
ვა დი ანი სი ცოცხლის დაზღვე ვი სას ან აზღა ურ ებ ენ: 
უბ ედ ური შემ თხვე ვით გა მოწ ვე ულ გარ დაც ვა ლე
ბას და დაზღვე ულ ის გარ დაც ვა ლე ბას ბუ ნებ რი ვი 
მი ზე ზით. 

სი ცოცხლის უვ ადო დაზღვე ვის შემ თხვე ვა
ში, სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ებ ის მი ღე ბა არ არ ის 
და მო კი დე ბუ ლი დაზღვე ულ ის გარ დაც ვა ლე ბის 
დრო ზე. დაზღვე ვის ეს მი მარ თუ ლე ბა ძი რი თა დად 
გან კუთ ვნი ლია იმ ად ამი ან ებ ის თვის, რო მელ თაც 
გაჩ ნი ათ შე საძ ლებ ლო ბა და სურ ვი ლი და იც ვან 
სა კუ თა რი ოჯ ახი მა თი გარ დაც ვა ლე ბით გა მოწ
ვე ული ეკ ონ ომ იკ ური ზა რა ლი სა გან [9. მუხ ლი 3]. 
ამ სა ხის დაზღვე ვას არ გა აჩ ნია რა იმე ვა და და 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა რო დის გარ და იც ვლე ბა დაზღვე
ული, სა დაზღვეო კომ პა ნია ვალ დე ბუ ლია სრუ
ლად აუნ აზღა ურ ოს ოჯ ახს თან ხა. აუც ილ ებ ელია 
სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებს,რომ ლე ბიც მი მარ თა ვენ 
დაზღვე ვის ამ სა ხე ობ ას,გა აჩ ნდეთ სა ზო გა დო ებ ის 
მა ღა ლი ნდო ბა,რად გან იგი წარ მო ად გენს გრძელ ვა
დი ან ინ ვეს ტი ცი ას. უვ ადო სი ცოცხლის დაზღვე ვა, 
სა ქარ თვე ლო ში ჯერჯე რო ბით არ გვხვდე ბა.

სი ცოცხლის დაზღვე ვის კი დევ ერთ კი დევ 
ერთ სა ხეს წარ მო ად გენს სი ცოცხლის საკ რე დი ტო 
დაზღვე ვა.აღ ნიშ ნუ ლი პო ლი სი იც ავს მსეს ხებ ლის 
ოჯ ახს ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა გან, სეს ხის 
ვა დის ამ ოწ ურ ვამ დე, მი სი მო ულ ოდ ნე ლი გარ დაც
ვა ლე ბის შემ თხვე ვა ში. სა ქარ თვე ლო ში, სი ცოცხლის 
საკ რე დი ტო დაზღვე ვის ვა და და მო კი დე ბუ ლია 
იმ ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე, რაც იდ ება დამ ზღვევ სა და 
მზღვე ველს შო რის. სი ცოცხლის დაზღვე ვის აღ
ნიშ ნუ ლი სა ხე ობა სა ქარ თვე ლო ში ყვე ლა ზე მე ტად 
არ ის გავ რცე ლე ბუ ლი და მას თით ქმის ყვე ლა საკ
რე დი ტო ორ გა ნი ზა ცია იყ ენ ებს.

სი ცოცხლის საკ რე დი ტო დაზღვე ვას აქ ტი ურ ად 
იყ ენ ებს „თი ბი სი ბან კი“,თა ვის მხრივ მზღვე ველს 
წარ მო ად გენს „ჯი პი აი ჰოლ დინ გი“. დაზღვე ვის 

პი რო ბე ბის მი ხედ ვით, თუ დაზღვე ული არ ის 18დან 
55 წლამ დე ას აკ ის პი როვ ნე ბა და სეს ხის ჯა მუ რი 
სი დი დე არ ის ასი ათ ას აშშ დო ლარ ზე ნაკ ლე ბი, ან 
ტო ლი დაზღვე ვა ავ ტო მა ტუ რად ხორ ცი ელ დე ბა, 
ხო ლო თუ სეს ხე ბის ჯა მუ რი მო ცუ ლო ბა აღ ემ ატ ება 
ასი ათ ას დო ლარს, ამ შემ თხვე ვა ში ივ სე ბა დაზღვე
ულ ის ჯან მრთე ლო ბის გა ნაცხა დი. მზღვე ვე ლის მი
ერ სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ებ ის გა ცე მის სა ვალ დე
ბუ ლო პე რი ოდი გა ნი საზღვრე ბა 6 თვის ვა დით [8].

სი ცოცხლის დაზღვე ვა ში ას ევე გვხვდე ბა შე
რე ული დაზღვე ვაც, რო მე ლიც შემ დეგ სა ხე ებს 
მო იც ავს: გარ კვე ულ ას აკ ამ დე მიღ წე ვის დაზღვე ვა, 
გარ დაც ვა ლე ბის დაზღვე ვა, უბ ედ ური შემ თხვე ვის 
შე დე გად გა მოწ ვე ული გარ დაც ვა ლე ბის დაზღე ვა. 
სი ცოცხლის დაზღვე ვის შე რე ული პა კე ტის დროს 
დამ ზღვე ვი ახ ორ ცი ლებს სა კუ თა რი თა ვის დაზღვე
ვას, მაგ რამ ამ ავე დროს უთ ით ებს სა დაღ ვე ვო 
შემ თხვე ვის დად გო მის შემ თხვე ვა ში ვინ მი იღ ებს 
თან ხას. რაც შე ეხ ება დაბ რუ ნე ბა დი სი ცოცხლის 
დაზღვე ვას, სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვის წარ მოქ
მნის პი რო ბებ ში, დაზღვე ულს, ან მის კა ნო ნი ერ 
მემ კვიდ რე ებს უბ რუნ დე ბათ გაზ რდი ლი შე ნა ტა ნი 
სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის მხრი დან. გარ დაც ვა ლე ბის 
შემ თხვე ვა ში ეს თან ხა შე ად გენს მთლი ანი შე ნა ტა
ნე ბის 300%ს. I ან II ჯგუ ფის ინ ვა ლი დო ბის წარ
მო შო ბის დროს, თან ხა გა ნი საზღვრე ბა რო გორც 
სა ერ თო შე ნა ტა ნე ბის მო ცუ ლო ბის 200%, ხო ლო III 
ჯგუ ფის ინ ვა ლი დო ბის შემ თხვე ვა ში შე ნა ტა ნე ბის 
მთლი ანი ოდ ენ ობ ის 150%, მაგ რამ თუ სა დაზღვე ვო 
შემ თხვე ვას ად გი ლი ჰქონ და საწყის 6 თვე ში, მა შინ 
დამ ზღვე ვი იღ ებს სა ერ თო შე ნა ტა ნე ბის მხო ლოდ 
100%ს.

სი ცოცხლის დაზღვე ვის ერთერთ მი მარ თუ
ლე ბას წარ მო ად გენს ას ევე შე მო სავ ლე ბის დაც ვის 
სქე მა. დაზღვე ვის ეს სა ხე ობა გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მათ თვის ვი საც გა აჩ ნი ათ მა ღა ლი 
შე მო სავ ლე ბი და არ სე ბობს რა იმე რის კი,აღ ნიშ
ნუ ლი შე მო სავ ლე ბის და კარ გვის, გა უთ ვა ლის წი
ნე ბე ლი შემ თხვე ვის შე დე გად. თუ ად გი ლი ექ ნე ბა 
სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვას, დაზღვე ული იღ ებს 
გარ კვე ულ თან ხას. სი ცოცხლის დაზღვე ვის ეს მი
მარ თუ ლე ბა სა ქარ თვე ლო ში არ გვხვდე ბა.

სი ცოცხლის დაზღვე ვის სა ხე ებ თან ერ თად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია გან ვი ხი ლოთ საპენსიოდაზღვე
ვა,რომ ლის სა შუ ალ ებ ით აც პენ სი აზე გას ვლის 
შემ დეგ შე საძ ლე ბე ლია უზ რუნ ვე ლო ფი ლი იქ ნას 
დაზღვე ულ ის ათ ვის აუც ილ ებ ელი სახ სრე ბი, შრო
მი სუ ნა რი ან ობ ის პე რი ოდ ში დაგ რო ვე ბუ ლი შე
მო სავ ლე ბით. ამ დროს სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვას 
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წარ მო ად გენს არა დაზღვე ულ ის გარ დაც ვა ლე ბა, 
არ ამ ედ მი სი ცოცხლად დარ ჩე ნა პენ სი აზე გას ვლის 
მო მენ ტი სათ ვის.

კერ ძო სა პენ სიო დაზღვე ვა სა ქარ თვე ლო ში რე
გუ ლირ დე ბა სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით „არ ას ახ ელ
მწი ფო სა პენ სიო დაზღვე ვი სა და უზ რუნ ველ ყო ფის 
შე სა ხებ“. კერ ძო სა პენ სიო დაზღვე ვის გა მო ყე ნე ბის 
შემ თხვე ვა ში, სა ჭი როა ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე
ბა სა პენ სიო სქე მის დამ ფუძ ნე ბელ სა და მე ან აბ რეს 
შო რის,რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც თი თოეულ მათ განს 
ენ იჭ ება გარ კვე ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რაც გუ ლის
ხმობს იმ ას, რომ მე ან აბ რეს აქ ვს ვალ დე ბუ ლე ბა 
სა პენ სიო შე ნა ტა ნე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის, ხო ლო 
სა პენ სიო სქე მის დამ ფუძ ნე ბე ლი ვალ დე ბუ ლია 
უზ რუნ ველ ყოს მე ან აბ რე არ ას ახ ელ მწი ფო პენ სი ით 
[5. მუხ ლი 4]. სა პენ სიო დაზღვე ვის გან ვი თა რე ბა ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია 2019 წლის 1 იან ვრი დან, ამ ოქ მე
დე ბუ ლი კა ნო ნი „დაგ რო ვე ბი თი პენ სი ის შე სა ხებ“, 
რომ ლის მი ხედ ვით, სა პენ სიო სქე მა ში გა წევ რი ან ება 
სა ვალ დე ბუ ლოა ყვე ლა იმ და საქ მე ბუ ლი სათ ვის, 
რო მე ლიც შე მო სავ ლებს ხელ ფა სის სა ხით იღ ებს. 
აღ ნიშ ნუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა არ ეხ ება და საქ მე ბუ
ლებს, რო მელ თაც კა ნო ნის ამ ოქ მე დე ბამ დე შე
უს რულ დათ 60 წე ლი (მა მა კა ცე ბის შემ თხვე ვა ში), 
ხო ლო 55 წე ლი (ქა ლე ბის შემ თხვე ვა ში). დაგ რო ვე
ბი თი სა პენ სიო სქე მის მი ხედ ვით, დამ საქ მე ბე ლი 
ვალ დე ბუ ლია, და საქ მე ბუ ლის სა პენ სიო ან გა რიშ ზე 
და რიცხუ ლი ხელ ფა სის 2% გა და რიცხოს, 2% ირ
იცხე ბა თა ვად და საქ მე ბუ ლის ან გა რი ში დან, ხო ლო 
2%ს სა ხელ მწი ფო რიცხავს,თუ წლი ური შე მო სავ
ლე ბის სი დი დე არ გა და აჭ არ ბებს 24 000 ლარს. თუ 
და საქ მე ბუ ლის წლი ური შე მო სავ ლე ბის ოდ ენ ობა 
გა დაც დე ბა 24 000 ლარს, და საქ მე ბუ ლის სა პენ სიო 
ან გა რიშ ზე სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ირ იცხე ბა მი სი 
ხელ ფა სის 1%, ხო ლო თუ და რიცხუ ლი ხელ ფა სის 
წლი ური სი დი დე, 60 000 ლარს გა დაც დე ბა, სა ხელ
მწი ფო წყვეტს და საქ მე ბუ ლის სა პენ სიო ან გა რიშ ზე 
თან ხის ჩა რიცხვას [6]. სა პენ სიო ან გა რიშ ზე არ
სე ბუ ლი თან ხა და ცუ ლია კა ნო ნით, წარ მო ად გენს 
ხელ შე უხ ებ ელ სა კუთ რე ბას და არ ექ ვემ დე ბა რე ბა 
ყა და ღას, ინ კა სოს, ან რო მე ლი მე აღ სრუ ლე ბის 
სხვა სა შუ ალ ებ ას. სა პენ სიო ას აკ ის მიღ წე ვამ დე, 
დაზღვე ულ ის გარ დაც ვა ლე ბის შემ თხვე ვა ში, სა პენ
სიო ან გა რიშ ზე არ სე ბუ ლი თან ხა მემ კვიდ რე ობ ით 
გა და იც ემა.

დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მის სა შუ ალ ებ ით 
შე საძ ლე ბე ლია კა პი ტა ლის სა ინ ვეს ტი ციო ბა ზის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა და ქარ თუ ლი კა პი ტა ლის ბაზ რის 
გან ვი თა რე ბა. სა პენ სიო აქ ტი ვე ბის მო ცუ ლო ბამ, 

2021 წლის მა ის ის მდგო მა რე ობ ით შე ად გი ნა 1,420 
მი ლი არ დი ლა რი, სა იდ ან აც და რიცხუ ლი სარ გე ბე
ლი იყო 148.8 მი ლი ონი ლა რი. სა პენ სიო აქ ტი ვე ბი 
ქარ თულ კო მერ ცი ულ ბან კებ შია გან თავ სე ბუ ლი 
და 11% წლი ური ეფ ექ ტუ რი სარ გე ბე ლი ერ იცხე
ბა. აქ ტი ვე ბის 38% გან თავ სე ბუ ლია სარ გებ ლი ან 
მიმ დი ნა რე ან გა რი შებ ზე,ხო ლო 62% სა დე პო ზი ტო 
სერ თი ფი კა ტებ ში.სა პენ სიო აქ ტი ვე ბი ინ ვეს ტი
რე ბუ ლია ლარ ში. ამ დრო ის ათ ვის უკ ვე 800მდე 
ად ამი ან მა ის არ გებ ლა დაგ რო ვე ბი თი პენ სი ით. 
ყო ველ თვი ურ ად და ახ ლო ებ ით 11 000 ად ამი ანი 
უერ თდე ბა სქე მას და მა თი რა ოდ ენ ობა თან და თან 
იზ რდე ბა. კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი დაგ რო ვე ბი თი 
სა პენ სიო სის ტე მა ნიშ ნავს მო სახ ლე ობ ის და ზოგ ვი
სად მი მიდ რე კი ლე ბის ზრდას, უმ უშ ევ რო ბის დო ნის 
შემ ცი რე ბას და პენ სი ონ ერ ებ ის ათ ვის ცხოვ რე ბის 
უკ ეთ ესი პი რო ბე ბის შექ მნას.

სი ცოცხლის დაზღვე ვის პო ლი სი შე იძ ლე ბა იყ
ოს რო გორც კორ პო რა ტი ული, ას ევე სა ცა ლო და 
სა ხელ მწი ფო. სა ქარ თვე ლო ში ინ დი ვი დუ ალ ური პი
რე ბის დაზღვე ვა ძი რი თა დად იურ იდი ული პი რე ბის 
შუ ამ ავ ლო ბით ხორ ცი ელ დე ბა, რად გან კორ პო რა
ტი ული რის კის დო ნე შე და რე ბით უფ რო ნაკ ლე ბია, 
ვიდ რე ცალ კე ული პი როვ ნე ბე ბის დაზღვე ვას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბი.

2020 წელს სი ცოცხლის დაზღვე ვის სფე რო ში 
მო ზი დულ მა სა ერ თო სა დაზღვე ვო პრე მი ამ შე ად
გი ნა 50,42 მი ლი ონი ლა რი, ხო ლო 2019 წელს 45,7 
მი ლი ონი ლა რი. სი ცოცხლის დაზღვე ვის მი მარ
თუ ლე ბით შე ინ იშ ნე ბა მო ზი დუ ლი სა დაზღვე ვო 
პრე მი ის და ახ ლო ებ ით 10%იანი ზრდა. აღ ნიშ ნულ 
პე რი ოდ ში ბაზ რის წი ლი სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის 
მი ხედ ვით შემ დეგ ნა ირ ად იყო გა ნა წი ლე ბუ ლი:

 y თი ბი სი დაზღვე ვა 5 1%;
 y ალ და გი  28%;
 y ჯი პიაი  8%;
 y იმ ედი L  7%;
 y არ დი  2%;
 y სხვა სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ები  4% [7].

რაც შე ეხ ება სი ცოცხლის დაზღვე ვის სფე რო ში 
მო ზი დუ ლი პრე მი ის წილს მთლი ან სა დაზღვე ვო 
პრე მი აში,2020 წლის გან მავ ლო ბა ში ამ მაჩ ვე ნე
ბელ მა 7,56% შე ად გი ნა. სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის 
ბრუ ტო მო გე ბამ, სი ცოცხლის დაზღვე ვის სფე რო ში, 
2020 წლის გან მავ ლო ბა ში შე ად გი ნა 31,66 მლნ ლა
რი,ხო ლო ნე ტო მო გე ბა იყო 29,65 მლნ ლა რი.

ქარ თულ სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე იმ კომ პა ნი ებ
ის ათ ვის, რომ ლე ბიც მომ ხმა რე ბელს სთა ვა ზო ბენ 
სი ცოცხლის დაზღვე ვის მომ სა ხუ რე ბას, მოქ მე
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დებს მი ნი მა ლუ რი კა პი ტა ლის მოთხოვ ნა, რაც გუ
ლის ხმობს იმ ას,რომ თუ სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ას 
სურს მომ ხმა რე ბელს შეს თა ვა ზოს სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის მომ სა ხუ რე ბა, აუც ილ ებ ელია გა აჩ ნდეს 
სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის სა ვალ დე ბუ ლო მი ნი მა ლუ
რი სი დი დე, რო მე ლიც შემ დეგ ნა ირ ად იც ვლე ბო და 
წლე ბის მი ხედ ვით:

 y 2 200 000 ლა რი  2018 წლის 31 დე კემ ბრის 
ჩათ ვლით;

 y 4 200 000 ლა რი  2019 წლის 1 იან ვრი დან;
 y 7 200 000 ლა რი 2 022 წლის 1 იან ვრი დან.

აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ევ რო კავ ში რის ქვეყ
ნებ ში შე ად გენს 3 200 000 ევ როს. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მი ნი მა ლუ რი კა პი ტა ლის 
მოთხოვ ნა ში ცვლი ლე ბე ბი ძა ლა ში უნ და შე სუ ლი ყო 
2021 წლის 1 იან ვრი დან, მაგ რამ მძი მე პან დე მი ური 
მდგო მა რე ობ ის გა მო ვალ დე ბუ ლე ბა ერ თი წლით 
გა და ვად და.

ერთერ თი მსხვი ლი სა დაზღვე ვო კომ პა ნია, 
რო მე ლიც გა მო ირ ჩე ვა სი ცოცხლის დაზღვე ვის 
მი მარ თუ ლე ბით მო ზი დუ ლი სა დაზღვე ვო პრე მი ის 
სი დი დით, არ ის „სს სა დაზღვე ვო კომ პა ნია ალ და გი“. 
მის მი ერ გან ხორ ცი ლე ბულ სი ცოცხლის დაზღვე
ვის მომ სა ხუ რე ბა ში ძი რი თა დი ნა წი ლი უკ ავია 
სი ცოცხლის დაზღვე ვის სა ცა ლო პა კეტს,კორ პო
რა ტი ული პო ლი სე ბი ამ კომ პა ნი აში საკ მა ოდ მცი რე 
წილს იკ ავ ებს. სი ცოცხლის დაზღვე ვის კორ პო რა
ტი ული პა კე ტი, ძი რი თა დად გვხვდე ბა კომ ბი ნი რე
ბუ ლად უბ ედ ური შემ თხვე ვი სა გან დაზღვე ვას თან 
ერ თად. ქარ თულ სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე მომ ხმა
რე ბელს სი ცოცხლის დაზღვე ვის სა ცა ლო და კორ
პო რა ტი ულ მომ სა ხუ რე ბას სთა ვა ზობს ას ევე სს 
„სა დაზღვე ვო კომ პა ნია ჯი პი აი ჰოლ დინ გი“. მან 
პირ ველ მა შეს თა ვა ზა მომ ხმა რე ბელს სი ცოცხლის 
ონ ლა ინ დაზღვე ვის მომ სა ხუ რე ბა. სს „სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნია ჯი პი აი ჰოლ დინ გი“ის მი ერ გან ხორ ცი
ლე ბულ სი ცოცხლის დაზღვე ვის მომ სა ხუ რე ბა ში 
ჭარ ბობს კორ პო რა ტი ული პო ლი სე ბი,რო მელ საც 
იყ ენ ებ ენ კომ პა ნი ები სა კუ თა რი თა ნამ შრომ ლე ბის 
მი მართ და გუ ლის ხმობს იმ ას,რ ომ თუ დამ ზღვე ვი 
კომ პა ნი ის თა ნამ შრო მე ლი ბუ ნებ რი ვი მი ზე ზით ან 
უბ ედ ური შემ თხვე ვის შე დე გად გარ და იც ვლე ბა, 
მი სი სა მარ თალ მემ კვიდ რე ები მი იღ ებ ენ გარ კვე
ული ოდ ენ ობ ის სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ებ ას, რაც 
ხელ შეკ რუ ლე ბით იქ ნე ბა გან საზღვრუ ლი. „ჯი პიაი 
ჰოლ დინ გი“ მი მარ თავს ას ევე სი ცოცხლის დაზღვე
ვის კერ ძო და სა ხელ მწი ფო პო ლი სებ საც.

ქარ თულ სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე სი ცოცხლის 
დაზღვე ვა ში მო ზი დუ ლი სა დაზღვე ვო პრე მი ის სი

დი დი სა და გა ფორ მე ბუ ლი პო ლი სე ბის რა ოდ ენ ობ ის 
მი ხედ ვით 2020 წელს ლი დე რობ და თი ბი სი დაზღვე
ვა, რად გან აღ ნიშ ნუ ლი კომ პა ნია ახ ორ ცი ელ ებს 
თი ბი სი ბან კის მსეს ხებ ლე ბის სეს ხზე მიბ მულ 
სი ცოცხლის საკ რე დი ტო დაზღვე ვას, რაც სა ვალ
დე ბუ ლო ხა სი ათს ატ არ ებს.თი ბი სი დაზღვე ვა ში, 
სი ცოცხლის საკ რე დი ტო დაზღვე ვის მაქ სი მა ლუ რი 
თან ხა, შე ად გენს 500 000 აშშ დო ლარს, რაც იმ ას 
გუ ლის ხმობს,რომ მზღვე ვე ლი არ აან აზღა ურ ებს 
ამ სი დი დე ზე მეტ თან ხას, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, თუ 
რამ დე ნი იყო დარ ჩე ნი ლი მსეს ხებ ლის საკ რე დი ტო 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვის დად გო
მის მო მენ ტი სათ ვის.

თი ბი სი დაზღვე ვამ 2019 წლი დან, პან დე მი ური 
ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მო სახ ლე ობ ას შეს
თა ვა ზა სპე ცი ალ ური დაზღვე ვის პა კე ტი, კერ ძოდ 
 „COVID19ის გარ თუ ლე ბე ბი სა გან დაზღვე ვა“, 
რო მელ საც შე უძ ლია დაზღვე ულ ის ან მი სი ოჯ ახ ის 
ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, თუ 
მას აღ ნიშ ნუ ლი ვი რუ სი მძი მე ფორ მებ ში გა ნუ ვი
თარ და. თუ პი როვ ნე ბას სურს მი იღ ოს დაზღვე ვის 
აღ ნიშ ნუ ლი პო ლი სი, მან ერ თჯე რა დად უნ და გა და
იხ ად ოს 19 ლა რი.

დაზღვე ულს აქ ვს ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ ხელ შეკ
რუ ლე ბის გა ფორ მე ბამ დე ხე ლი მო აწ ერ ოს სპე ცი
ალ ურ დო კუ მენ ტზე, რაც ად ას ტუ რებს იმ ას, რომ 
დაზღვე ვის გა ფორ მე ბის მო მენ ტი სათ ვის მას არ 
ჰქონ და „COVID19“, ან არ ელ ოდ ებ ოდა ჩა ტა რე
ბულ ტეს ტზე პა სუხს. ამ ას თა ნა ვე აუც ილ ებ ელია, 
რომ დაზღვე ულს არ ჰქონ დეს ჯან მრთე ლო ბის 
მდგო მა რე ობ ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სე რი ოზ ული 
პრობ ლე მე ბი. დაზღვე ვით სარ გებ ლო ბა შე უძ ლი ათ 
18დან 65 წლამ დე ას აკ ის პი რებს,რო მელ თათ ვი საც 
მოქ მე დებს 20 დღი ანი მოც დის პე რი ოდი,რაც იმ ას 
გუ ლის ხმობს, რომ თუ სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვას ად
გი ლი ექ ნე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბი დან ოცი 
კა ლენ და რუ ლი დღის ვა და ში,სა დაზღვე ვო ან აზღა
ურ ება მზღვე ვე ლის მი ერ არ იქ ნე ბა გა ცე მუ ლი.

რაც შე ეხ ება სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ებ ას,მის 
გა ცე მა ზე მოქ მე დებს შემ დე გი პრინ ცი პი:მო სარ
გებ ლე მი იღ ებს 10 000 ლარს,თუ ვი რუ სის გარ თუ
ლე ბის გა მო სა ჭი რო გახ და დაზღვე ულ ის ჰოს პი ტა
ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა, ხო ლო თუ იგი გარ და იც ვლე ბა, 
„COVID 19“ის გა მო, მი სი ოჯ ახი მი იღ ებს სა დაზღვე
ვო ან აზღა ურ ებ ას 50 000 ლა რის ოდ ენ ობ ით.

სა დაზღვე ვო კომ პა ნია იმ ედი Lში ფაქ ტობ რი
ვად თა ნაბ რად არ ის წარ მოდ გე ნი ლი სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის კერ ძო, კორ პო რა ტი ული და სა ხელ მწი
ფო პო ლი სე ბი. იმ ედი L სთა ვა ზობს მომ ხმა რე ბელს 
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სი ცოცხლის დაზღვე ვის ვა დი ან პო ლისს თვე ში 12 
ლა რად, ამ ას თა ნა ვე დაზღვე ულს ამ პო ლი სით სარ
გებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში სხვა და მა ტე ბი თი მომ სა
ხუ რე ბის მი ღე ბაც შე უძ ლია. უბ ედ ური შემ თხვე ვით 
გა მოწ ვე ულ გარ დაც ვა ლე ბა ზე მზღვე ვე ლი მო სარ
გებ ლე ზე გას ცემს 5000 ლარს.

ხშირ შემ თხვე ვა ში გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ
ში სი ცოცხლის დაზღვე ვის სფე რო ში მო ზი დუ ლი 
სა დაზღვე ვო პრე მი ები შე ად გენს მთლი ანი სა
დაზღვე ვო პრე მი ებ ის და ახ ლო ებ ით ნა ხე ვარს და 
მეტს, მა შინ რო დე საც აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
სა ქარ თვე ლო ში 2020 წელს შე ად გენ და მხო ლოდ 
7,56%ს, რაც იმ ით აც არ ის გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ 
ჩვენს ქვე ყა ნა ში მხო ლოდ სი ცოცხლის ვა დი ანი და 
საკ რე დი ტო დაზღვე ვა მოქ მე დებს. მსოფ ლი ოში სი
ცოცხლის დაზღვე ვის მი მარ თუ ლე ბით მო ზი დუ ლი 
პრე მი ები შე ად გენ და მთლი ანი სა დაზღვე ვო პრე მი
ებ ის თით ქმის ნა ხე ვარს.

მსოფ ლიო სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის მი მარ თუ ლე ბით მო ზი დუ ლი სა დაზღვე
ვო პრე მი ებ ის მი ხედ ვით ქვეყ ნე ბის ათე ული 2020 
წლის გან მავ ლო ბა ში შემ დეგ ნა ირ ად გა მო იყ ურ ებ
ოდა (იხ. ცხრილი N1) [20]:

რო გორც ცხრი ლიN1დან ჩანს სი ცოცხლის 
დაზღვე ვა ში მო ზი დუ ლი პრე მი ებ ის მი ხედ ვით ლი
დე რობ და აშშ, ჩი ნე თი და იაპ ონია,ხო ლო ყვე ლა ზე 
მა ღა ლი პრო ცენ ტუ ლი წი ლი გა აჩ ნდა ტა ივ ანს, იაპ
ონი ას და იტ ალი ას.

დღე ის ათ ვის მსოფ ლი ოში სი ცოცხლის დაზღვე
ვას უკ ავია ყვე ლა ზე მა ღა ლი პრო ცენ ტუ ლი წი ლი 
დაზღვე ვის სხვა სა ხე ებ თან შე და რე ბით. პან დე მი

ური მდგო მა რე ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე პო პუ ლა რუ
ლი ხდე ბა სი ცოცხლის ონ ლა ინ დაზღვე ვა.უპ ირ ატ
ეს ობა არ ის ის, რომ გა ნაცხა დი შე იძ ლე ბა შე ივ სოს 
ინ ტერ ნე ტით და არ გახ დეს სა ჭი რო მრა ვალ გვერ
დი ანი ფორ მის შევ სე ბა და ად გილ ზე მის ვლა.

მსოფ ლი ოს მას შტა ბით სი ცოცხლის ონ ლა ინ 
დაზღვე ვის გა მორ ჩე ული კომ პა ნია: სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნია Bestoyარ ის ერთერ თი გა მორ ჩე ული 
კომ პა ნია, რო მე ლიც მომ ხმა რე ბელს სთა ვა ზობს 
სი ცოცხლის ონ ლა ინ დაზღვე ვის მომ სა ხუ რე ბას. 
მომ ხმა რებ ლებს შე უძ ლი ათ გა აფ ორ მონ 10, 15, 
20, 25 ან 30 წლი ანი სა დაზღვე ვო ხელ შეკ რუ ლე ბა. 
მაქ სი მა ლუ რი სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ება შე ად გენს 
1,500,000 აშშ დო ლარს. მი ნი მა ლუ რი სა დაზღვე ვო 
პრე მია იწყე ბა 16 დო ლა რი დან თვე ში.

სა დაზღვე ვო კომ პა ნია Ethosმომ ხმა რებ ლებს 
სთა ვა ზობს სი ცოცხლის დაზღვე ვის ხელ შეკ რუ
ლე ბის გა ფორ მე ბას 10დან 30 წლამ დე.ეს კომ პა ნია 
იყო ერთერ თი პირ ვე ლი, რო მელ მაც და ნერ გა სი
ცოცხლის ონ ლა ინ დაზღვე ვის მომ სა ხუ რე ბა და არ 
ითხოვ და პო ლი სის გა ფორ მე ბამ დე დაზღვე ულ ის 
სა მე დი ცი ნო შე მოწ მე ბას.ყო ველ გვა რი სა მე დი
ცი ნო შე მოწ მე ბის გა რე შე ად ამი ან ებს შე უძ ლი ათ 
და აზღვი ონ სა კუ თა რი სი ცოცხლე 1,000,000 აშშ 
დო ლა რად, ხო ლო თუ ის ინი გა ივ ლი ან სა მე დი ცი ნო 
შე მოწ მე ბას,მა შინ სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ებ ის ღი
რე ბუ ლე ბა შე იძ ლე ბა უფ რო გა იზ არ დოს.

სი ცოცხლის ონ ლა ინ დაზღვე ვის კომ პა ნია 
Fabricი 25დან 60 წლამ დე ას აკ ის მო სახ ლე ობ ის 
დაზღვე ვას მი მარ თავს.მი ნი მა ლუ რი სა დაზღვე ვო 
პრე მია შე ად გენს თვი ურ ად 6 აშშ დო ლარს, ხო ლო 

ქვეყანა
სიცოცხლის
დაზღვევაში

მოზიდულიპრემია

არასიცოცხლის
დაზღვევაში

მოზიდულიპრემია

სიცოცხლისდაზღვევაშიმოზიდული
პრემიისპროცენტული

წილიმთლიანდაზღვევაში

1 აშშ 628,522 1,831,601 26%

2 ჩი ნე თი 329,432 287,967 53%

3 იაპ ონია 341,328 118,019 74%

4 დი დი ბრი ტა ნე თი 264,221 102,022 72%

5 საფ რან გე თი 167,588 94,694 64%

6 გერ მა ნია 101,550 142,301 42%

7 სამ ხრეთ კო რეა 94,483 80,037 54%

8 იტ ალია 124,133 43,705 74%

9 კა ნა და 53,317 79,840 40%

10 ტა ივ ანი 97,423 20,401 83%

ცხრილიN1
მსოფლიოს10წამყვანიქვეყანამოზიდულისადაზღვევოპრემიებისმიხედვით(მლნ$)
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სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ება მერ ყე ობს 100 000დან 
5 000 000 აშშ დო ლა რამ დე.

Haven Lifeმომ ხმა რებ ლებს, რო მელ თა ას აკი 
არ აღ ემ ატ ება 59 წელს, სთა ვა ზობს სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის მომ სა ხუ რე ბას, სა დაც სა დაზღვე ვო 
ან აზღა ურ ება შე იძ ლე ბა იყ ოს 3 000 000 აშშ დო ლა
რი. თუ დაზღვე ულ ის ას აკი არ ის 60დან 64 წლის 
ჩათ ვლით, მა შინ მაქ სი მა ლუ რი ან აზღა ურ ება გა
ნი საზღვრე ბა 1 000 000 დო ლა რით.

Ladderარ ის სი ცოცხლის ონ ლა ინ დაზღვე ვის მი
მარ თუ ლე ბით მო მუ შა ვე ერთერ თი უახ ლე სი კომ
პა ნია, რო მე ლიც აზღვევს 20დან 60 წლამ დე ას აკ ის 
მო სახ ლე ობ ას. სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ება მერ ყე
ობს 100 000დან 8 000 000 აშშ დო ლა რამ დე,რაც 
წარ მო ად გენს სი ცოცხლის ონ ლა ინ დაზღვე ვის 
სფე რო ში ერთერთ უმ აღ ლეს მაჩ ვე ნე ბელს [21].

იმ ის ათ ვის, რომ სი ცოცხლის დაზღვე ვის პო ლი
სი ხელ მი საწ ვდო მი იყ ოს მო სახ ლე ობ ის უმ ეტ ესი 
ნა წი ლი სათ ვის, აუც ილ ებ ელია დამ ზღვე ვი სათ ვის 
ნაკ ლე ბად საგ რძნო ბი იყ ოს მი სი ფა სი. აღ ნიშ ნუ ლი 
მიზ ნის მი საღ წე ვად საკ მა ოდ დი დი რო ლი ეკ ის რე ბა 
სა ხელ მწი ფოს მხრი დან რე გუ ლი რე ბის გაძ ლი ერ ებ
ას სა დაზღვე ვო სფე რო ში. სი ცოცხლის დაზღვე ვის 
ღი რე ბუ ლე ბის გან საზღვრი სას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა 
ენ იჭ ება სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებს შო რის ჯან სა ღი 
კონ კუ რენ ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფას, რაც შექ მნის 
უკ ეთ ეს მომ სა ხუ რე ბის პი რო ბებს და კი დევ უფ
რო ხელ საყ რელს გახ დის მომ ხმა რებ ლი სათ ვის 
დაზღვე ვის ამ სა ხე ობ ის გა მო ყე ნე ბას.

დას კვნა
სი ცოცხლის დაზღვე ვის ბაზ რის გან ვი თა რე ბის 

ხელ შემ შლელ ფაქ ტო რე ბი დან, შე იძ ლე ბა გა მოვ
ყოთ:

 y ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა  სა ზო გა დო ებ ის 
საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლი არ არ ის ინ ფორ მი რე ბუ
ლი დაზღვე ვის და კონ კრე ტუ ლად სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის მნიშ ვნე ლო ბას თან და კავ ში რე ბით.
მნიშ ვნე ლო ვა ნია,რომ მე ტი ინ ფორ მა ცია მი ეწ ოდ ოს 
სა ზო გა დო ებ ას სი ცოცხლის დაზღვე ვას თან და კავ
ში რე ბით,რა შიც დი დი რო ლი ეკ ის რე ბა რო გორც 
სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებს,ას ევე სა ხელ მწი ფო საც;

 y მენ ტა ლი ტე ტი  მო სახ ლე ობ ის საკ მა ოდ დი დი 
ნა წი ლი არ ენ დო ბა სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებს. ხში
რად ის ინი თავს იკ ავ ებ ენ გა ნა ხორ ცი ელ ონ გრძელ
ვა დი ანი ინ ვეს ტი ცი ები სი ცოცხლის დაზღვე ვის 
სფე რო ში .ამ ას თა ნა ვე სა ქარ თვე ლო ში დაზღვე ვის 
კულ ტუ რა არ არ ის კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი,რაც 

თა ვის მხრივ უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის გან ვი თა რე ბა ზე;

 y მო სახ ლე ობ ის ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობა 
 სი ცოცხლის დაზღვე ვას უმ ეტ ეს ად მი მარ თავს 
მო სახ ლე ობ ის სა შუ ალო და მდი და რი ფე ნა,რომ ლე
ბიც ცდი ლო ბენ, რომ შე მო სავ ლე ბის გარ კვე ული 
ნა წი ლი მემ კვიდ რე ებს შე მო უნ ახ ონ, ან გა ნა ხორ
ცი ელ ონ შე მო სავ ლე ბის ინ ვეს ტი რე ბა მო მა ვალ ში 
და მა ტე ბი თი სახ სრე ბის მი ღე ბის მიზ ნით.სა ქარ
თვე ლო ში მო სახ ლე ობ ის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს 
არ გა აჩ ნია იმ ის მა ტე რი ალ ური შე საძ ლებ ლო ბა, 
რომ გა ნა ხორ ცი ელ ოს ინ ვეს ტი რე ბა სი ცოცხლის 
დაზღვე ვა ში,რაც ხელს უშ ლის დაზღვე ვის ამ მი
მარ თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბას. სა ზო გა დო ებ ის ეკ ონ
ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბას შე უძ ლია 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ დოს სი ცოცხლის დაზღვე
ვით მო სარ გებ ლე თა რა ოდ ენ ობა. ამ ას თა ნა ვე სა
ჭი როა გან ვი თარ დეს სა ინ ვეს ტი ციო ბა ზა რი,რაც 
სტი მულს მის ცემს ად ამი ან ებს გა ნა ხორ ცი ელ ონ 
ინ ვეს ტი ცი ები სი ცოცხლის დაზღვე ვის მი მარ თუ
ლე ბით. აუც ილ ებ ელია სა პენ სიო და სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის სფე რო ში შე მუ შავ დეს და და ინ ერ გოს 
ახ ალი პრო დუქ ტე ბი, რომ ლე ბიც მაქ სი მა ლუ რად 
იქ ნე ბა მორ გე ბუ ლი მო სახ ლე ობ ის სხვა დას ხვა ფე
ნა ზე. ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია სი ცოცხლის დაზღვე
ვის პო პუ ლა რი ზა ცია.სა ჭი როა გა უმ ჯო ბეს დეს კონ
ტრო ლის მე ქა ნიზ მი და ჩა მო ყა ლიბ დეს შე სა ბა მი სი 
ორ გა ნო,რო მე ლიც გა აკ ონ ტრო ლებს სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის მომ სა ხუ რე ბა ში და დე ბუ ლი ხელ შეკ
რუ ლე ბე ბის ობი ექ ტუ რო ბას და სა მარ თლი ან ობ ას, 
ას ევე და აკ ვირ დე ბა რამ დე ნად ას რუ ლე ბენ ხელ შეკ
რუ ლე ბის მო ნა წი ლე მხა რე ები მათ ზე და კის რე ბულ 
ვალ დე ბუ ლე ბებს.

ქარ თულ სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნი ებ ის მხო ლოდ გარ კვე ული ნა წი ლი სთა
ვა ზობს მომ ხმა რებ ლებს ინ დი ვი დუ ალ ურ მომ სა
ხუ რე ბას. სა ქარ თვე ლო ში ინ დი ვი დუ ლუ რი პი რე ბი 
ძი რი თა დად ეზღვე ვი ან იურ იდი ული პი რე ბის 
შუ ამ ავ ლო ბით, რაც იმ ით არ ის გა მოწ ვე ული,რომ 
კორ პო რა ტი ული რის კი შე და რე ბით უფ რო ნაკ ლე
ბია სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის ათ ვის.

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ვთვლით, რომ 
სა ქარ თვე ლო ში სი ცოცხლის დაზღვე ვის ბა ზა რი 
გან ვი თა რე ბის საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვან და ამ ავე 
დროს რთულ სა ფე ხურ ზეა. ამ ას თან, და კავ ში რე
ბით ვთვლით, რომ სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ მა სა
კუ თა რი პრო დუქ ტე ბი მაქ სი მა ლუ რად მო არ გონ 
სხვა დას ხვა სო ცი ალ ურ ფე ნას და გა ით ვა ლის წი ნონ 
მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი.თი თოეული მომ ხმა რებ ლის 
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მი მართ შე იმ უშა ონ ინ დი ვი დუ ალ ური მიდ გო მე ბი. 
კერ ძოდ: გააუმჯობესონ მომ სა ხუ რე ობ ის ხა რის ხი, 
ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბა, ამ აღ ლდეს მა თი 
კვა ლი ფი კა ცი ის დო ნე და და ნერ გონ ინ ოვ აცი ური 
მიდ გო მე ბი. ამ ას თა ნა ვე სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ მა 
მომ ხმა რებ ლებს უნ და შეს თა ვა ზონ სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის უკ ეთ ესი პი რო ბე ბი,რა თა გა იზ არ დოს 
სა ზო გა დო ებ ის და ინ ტე რე სე ბა დაზღვე ვის ამ სა
ხე ობ ის მი მართ.

სა ხელ მწი ფომ კი მაქ სი მა ლუ რად უზ რუნ ველ

ყოს სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებს შო რის ჯან სა ღი 
კონ კუ რენ ცია და შე უქ მნას მათ ის ეთი პი რო ბე ბი 
და გა რე მო, რაც სა შუ ალ ებ ას მის ცემთ წარ მა ტე
ბით და ეფ ექ ტი ან ად გა ნა ხორ ცი ელ ონ სა კუ თა რი 
საქ მი ან ობა. სი ცოცხლის გრძელ ვა დი ანი დაზღვე
ვის გან ხორ ცი ლე ბი სათ ვის სა ჭი როა სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნი ებ ის გრძელ ვა დი ანი ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ
რო ბა, რა შიც დი დი რო ლი ეკ ის რე ბა სა ხელ მწი ფოს, 
რო მელ მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს პო ლი ტი კუ რი და 
ეკ ონ ომ იკ ური სტა ბი ლუ რო ბა.
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