
"საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 
ფედერაციას“







აუდიტორების პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის საბაზისო პრემია

შემოსავალი* (ლარი) საბაზისო პრემია

0 <= შემოსავალი <= 20,000 შემოსავლის 1.4%, მინიმუმ 250.00 ლარი

20,000 < შემოსავალი <= 50,000 შემოსავლის 1.3%, მინიმუმ 300.00 ლარი

50,000 < შემოსავალი <= 100,000 შემოსავლის 1.2%, მინიმუმ 650.00 ლარი

100,000 < შემოსავალი <= 250,000 შემოსავლის 1.1%, მინიმუმ 1,200.00 ლარი

250,000 < შემოსავალი <= 500,000 შემოსავლის 1.0%, მინიმუმ 2,750.00 ლარი

500,000 < შემოსავალი <= 1,000,000 შემოსავლის 0.9%, მინიმუმ 5,000.00 ლარი

შემოსავალი > 1,000,000 განიხილება ინდივიდუალურად

ბუღალტრების პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის საბაზისო პრემია

შემოსავალი** (ლარი) საბაზისო პრემია

0 <= შემოსავალი <= 20,000 შემოსავლის 1.3%, მინიმუმ 250.00 ლარი

20,000 < შემოსავალი <= 50,000 შემოსავლის 1.2%, მინიმუმ 300.00 ლარი

50,000 < შემოსავალი <= 100,000 შემოსავლის 1.1%, მინიმუმ 600.00 ლარი

100,000 < შემოსავალი <= 250,000 შემოსავლის 1.0%, მინიმუმ 1,100.00 ლარი

250,000 < შემოსავალი <= 500,000 შემოსავლის 0.9%, მინიმუმ 2,500.00 ლარი

500,000 < შემოსავალი <= 1,000,000 შემოსავლის 0.8%, მინიმუმ 4,500.00 ლარი

შემოსავალი > 1,000,000 განიხილება ინდივიდუალურად



სხვა საბაზისო პირობები:

აგრეგირებული ლიმიტი: შემოსავალის ორმაგი ოდენობა, მინიმუმ 100 000 ლარი

ლიმიტი თითოეულ შემთხვევაზე: პასუხისმგებლობის აგრეგირებული ლიმიტის 10%

პოლისის მოქმედების პერიოდი: 12 თვე

რეტროაქტიური დაფარვა: ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება 
№12-ის შესაბამისად. რეტროაქტიური დაფარვის აღნიშნული ბრძანებით გათვალისწინებული პერიოდის გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ 
პოლისის განახლებაზე

დამატებითი შეტყობინების პერიოდი***: 12 თვე

ფრანშიზა: ფიზიკური პირების შემთხვევაში - ზარალის 5%, მინიმუმ 1 000 ლარი; იურიდიული პირების შემთხვევაში - ზარალის 5%, 
მინიმუმ 2 000 ლარი

პრემიის გადახდის მაქსიმალური ჯერადობა: 6

დამატებითი დაფარვები

დამატებითი დაფარვა დამატებითი პრემია
თითოეულ შემთხვევაზე ლიმიტის გაზრდა აგრეგირებული ლიმიტის 

20%-მდე
საბაზისო პრემიის 10%

თითოეულ შემთხვევაზე ლიმიტის გაზრდა აგრეგირებული ლიმიტის 
50%-მდე

საბაზისო პრემიის 20%

პოლისის მოქმედების პერიოდის გაზრდა 14 თვემდე ჯამური პრემიის 10%



ინდივიდუალურად განიხილება:

ფიზიკური და იურიდიული პირების დაზღვევა, რომელთათვისაც, უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში, წარდგენილია პროფესიულ 
პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული პრეტენზია;

ფიზიკური და ინდივიდუალური პირების დაზღვევა, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული საქართველოში;

ფასდაკლება ჯგუფური დაზღვევის შემთვევაში:

25 აუდიტორის / აუდიტორული ფირმის დაზღვევის შემთვევაში - ფასდაკლება 15%;

50 აუდიტორის / აუდიტორული ფირმის დაზღვევის შემთვევაში - ფასდაკლება 30%;

შენიშვნები:

* აუდიტორული მომსახურებიდან მიღებული წინა წლის მთლიანი შემოსავალი (ლარი);

** საბუღალტრო მომსახურებიდან მიღებული წინა წლის მთლიანი შემოსავალი (ლარი);

*** დამატებითი შეტყობინების პერიოდი მოქმედებს აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის აუდიტორების/აუდიტორული 
(აუდიტური) ფირმების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაციის შეწყვეტიდან 12 თვის განმავლობაში;



nchankvetadze@aldagi.ge


