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ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ДОГОВОР

Ավտոմեքենայի վարձակալության

Об аренде автомобиля

……….………….….. 2021 թ.

…………………………………………………….………...…………………………,
այսուհետ Վարձակալ և “ՀԱՐՅՈՒՐ ՍԵՐՎԻՍ” ՍՊԸ, հասցե Երևան,
Մաշտոցի պող. 50ա, ի դեմս տնօրեն Նաիրի Գրիգորյանի, որը գործում է
կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ Վարձատու, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.
1. Պայմանագրի առարկան
Սույն պայմանագրով Վարձատուն վճարի դիմաց Վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և օգտագործմանն է հանձնում Ավտոմեքենա
(այսուհետ` Ավտոմեքենա)` առանց նրան կառավարման համար ծառայություններ մատուցելու: Վարձակալի և այն անձանց տվյալները, որոնց
Վարձատուն սույն պայմանագրով տվել է Ավտոմեքենայի վարման իրավունք
(այսուհետ Վարորդ) բերված են Հավելված 1-ում, վարձակալության
տրամադրվող Ավտոմեքենայի տվյալները ներկայացվում է Հավելված 2-ում,
վարձակալության ժամկետներն ու գինը` Հավելված 3-ում, լրացուցիչ ծառայությունների
պայմանները`
Հավելված
4-ում,
ապահովագրության
կանոններն ու հիմնական դրույթները` Հավելված 5-ում, որոնք հանդիսանում
են սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:
2. Կողմերի իրավունքներն ու պարտավորությունները

Վարձատուի իրավունքներն ու պարտավորությունները
2.1.Վարձատուն պարտավորվում է Հավելված 3-ում նշված ժամկետներում և
պայմաններով Վարձակալին տրամադրել Հավելված 2-ում նշված Ավտոմեքենան: Վարձատուն պարտավորվում է Ավտոմեքենան Վարձակալի
տիրապետմանը և օգտագործմանը հանձնել սարքին վիճակում` առանց
տեխնիկական անսարքությունների:
2.2. Վարձատուն որևէ պատասխանատվություն չի կրում Ավտոմեքենայում
կորած կամ անհետացած անձնական իրերի, ինչպես նաև Ավտոմեքենայի
ուղևորների առողջական խնդիրների համար:
2.3. Վարձատուն պարտավորվում է վարձակալության ժամկետում իրականացնել Ավտոմեքենայի այնպիսի տեխնիկական սպասարկումը, որոնց
առաջացումը պայմանավորված չէ Վարձակալի մեղավորությամբ` բացառությամբ առաջին անհրաժեշտության սպասարկումից (պահեստային
անիվի փոխարինում, դիմապակու մաքրման հեղուկի լիցքավորում,
լուսարձակման լամպերի փոխարինում և այլն):
2.4. Վարձատուն պարտավորվում է խելամիտ ժամկետում, անհանգստություն չպատճառելով Վարձակալին, վերացնել Ավտոմեքենայի թերությունները կամ տրամադրել նույն խմբում (նույն տեսակի և նույն կարգի)
գտնվող մեկ այլ Ավտոմեքենա, եթե Վարձակալության ժամկետում
Ավտոմեքենան խափանվել է ոչ Վարձակալի մեղքով և նրա հետագա
շահագործումը դարձել է վտանգավոր:
2.5. Վարձատուն պարտավորվում է Ավտոմեքենան Վարձակալին հանձնելիս
տալ
Ավտոմեքենայի
շահագործման
համար
անհրաժեշտ
բոլոր
փաստաթղթերը:
2.6. Վարձակալի կողմից սույն պայմանագրի որևէ կետի խախտման դեպքում
Վարձատուն իրավունք ունի հետ վերցնել Ավտոմեքենան, միակողմանի
լուծել պայմանագիրը և չվերադարձնել որևէ գումար նրան` պահանջելով
պատճառված վնասների լրիվ հատուցում: Պատճառված վնասների մեջ են
ներառվում նաև բաց թողնված օգուտը, ինչպես նաև դատական գործընթաց
սկսվելու դեպքում փաստաբանին վճարվելիք գումարները: Վարձատուն
որևէ պատասխանատվություն չի կրում Ավտոմեքենայում թողած իրերի
կորստի կամ վնասման համար: Ավտոմեքենայում թողած իրերի կորստի
կամ վնասման համար պատասխանատվությունը կրում է Վարձակալը:
Վարձակալի / Վարորդի իրավունքներն ու պարտավորությունները
2.7. Վարձակալը Ավտոմեքենան ընդունելու պահից ստանձնում է Ավտոմեքենայի վարձակալության ողջ պատասխանատվությունը: Առանց Վարձատուի թույլտվության Վարձակալն իրավունք չունի Ավտոմեքենայի վարման
իրավունք տալ որևէ այլ անձի:
2.8.Վարձակալն
իրավունք
չունի
ենթավարձակալության
հանձնել
Ավտոմեքենան:
2.9. Ավտոմեքենան վարելիս Վարորդը չի կարող գտնվել ալկոհոլի, թմրանյութի, հոգեմետ կամ ինքնազգացողության վրա վնասակար ներգործող
դեղերի ազդեցության տակ: Այն դեպքում, երբ Վարորդը Ավտոմեքենան
կվարվի ալկոհոլի, թմրանյութի, հոգեմետ կամ ինքնազգացողության վրա
վնասակար ներգործող դեղերի ազդեցության տակ (սույն պայմանագրում
“ալկոհոլի ազդեցության տակ” հասկացվում է ալկոհոլի առկայությունը
օրգանիզմում սկսած 0.01%-ից), ապա Ավտոմեքենային պատճառված
ցանկացած վնասի, այդ թվում նաև ուղևորների, երրորդ անձանց և նրանց
գույքին պատճառված վնասի հատուցման պարտականությունը կկրի
Վարորդը կամ Վարձակալը:
2.10. Վարձակալի կամ Վարորդի կողմից երրորդ անձանց և նրանց գույքին
պատճառված վնասի դեպքում վերջիններս Վարձատուին որևէ պահանջ
ներկայացնելու իրավասություն չունեն և Վարձատուն որևէ պատասխանատվություն
չի
կարող
կրել:
Ապահովագրական
ընկերությունը
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխա-

……….………….….. 2021 г.
…………………………………………………….…………………………………,
в дальнейшем Арендатор и “АРЙУР СЕРВИС” ООО, по адресу Ереван, пр.
Маштоца 50а в лице директора Наири Григоряна, который действует на
основании Устава, в дальнейшем Арендодатель, подписали настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
По данному договору Арендодатель взамен оплаты предоставляет Арендатору во временное владение и полоьзование Автомобиль (в дальнейшем
Автомобиль) без предоставления услуг управления. Данные Арендатора и
тех лиц, которым Арендодатель передал право управления Автомобилем по
данному договору (в дальнейшем Водитель), приведены в Приложении 1,
данные Автомобиля, предоставляемого в аренду, представлены в Приложении 2, сроки и стоимость аренды – в Приложении 3, условия дополнительных услуг – в Приложении 4, правила страхования и общие положения – в
Приложении 5, которые являются неотъемлемой частью данного договора.
2. Права и обязанности сторон
г. Ереван

Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель обязуется в сроки и условиях, отмеченных в Приложении
3, предоставить Арендатору Автомобиль, указанный в Приложении 2.
Арендодатель обязуется передать Арендатору Автомобиль во владение и
пользование в исправном состоянии, без технических неисправностей.
2.2. Арендодатель не несет какой-либо ответственности за потерянные или
исчезнувшие личные вещи в Автомобиле, также за проблемы со здоровьем
пассажиров Автомобиля.
2.3. Арендодатель обязуется в течение срока аренды осуществить такое
техническое обслуживание Автомобиля, появление которых не является
виной Арендатора, за исключением обслуживания первой необходимости
(замена запасного колеса, заливка чистящей жидкости лобового стекла,
замена световых ламп и т.д.).
2.4. Арендодатель обязуется в разумные сроки, не причиняя беспокойства
Арендатору, устранить дефекты Автомобиля или предоставить другой
Автомобиль той же группы (того же типа и того же класса), если во время
аренды Автомобиль испортился не по вине Арендатора и последующая его
эксплуатация стала опасной.
2.5. Арендодатель обязуется во время передачи Автомобиля передать
Арендатору все необходимые для эксплуатации Автомобиля документы.
2.6. В случае нарушения Арендатором какого-либо пункта данного
договора Арендодатель имеет право вернуть Автомобиль, расторгнуть
договор в одностороннем порядке, не возвращать какой-либо суммы

Арендатору и потребовать полной компенсации за причиненный ущерб. В
причиненный ущерб включаются также упущенная выгода, а также, в
случае начала судебного процесса, сумма, выплачиваемая адвокату.
Арендодатель не несет какой-либо ответственности за потерю или
повреждение вещей, оставленных в Автомобиле. За потерю или
повреждение вещей, оставленных в Автомобиле, несет ответственность
Арендатор.

Права и обязанности Арендатора / Водителя
2.7. Арендатор с момента приема Автомобиля несет всю ответсвтенность за
аренду Автомобиля. Без разрешения Арендодателя Арендатор не имеет
права передавать право пользования Автомобилем иному лицу.
2.8. Арендатор не имеет права передавать Автомобиль в субаренду.
2.9. При управлении Автомобилем Водитель не может находиться под
влиянием алкоголя, наркотических, психотропных или лекарственных
средств, отрицательно влияющих на самочувствие. В том случае, когда
Водитель будет управлять Автомобилем под влиянием алкоголя,
наркотических, психотропных или лекарственных средств, отрицательно
влияющих на самочувствие (в данном договоре “под воздействием
алкоголя” подразумевается наличие алкоголя в организме от 0.01%), то
обязанности за возмещение любого ущерба, причиненного Автомобилю, в
том числе и вреда, причиненного пассажирам, третьим лицам и их
имуществу, понесет Водитель или Арендатор.
2.10. В случае причинения вреда третьим лицам и их имуществу Арендатором или Водителем последние не имеют права предъявлять
Арендодателю какое-либо требование, а Арендодатель не может нести
какой-либо ответственности. Страховая компания по договору “Об
обязательном страховании автогражданской ответсвенности перед
третьими лицами”, “Договору страхования Автокаско” и в случаях,
определенных законом РА “Об обязательном страховании ответсвенности,

1

նատվության պարտադիր ապահովագրության» պայմանագրով, «Ավտոկասկո ապահովագրության պայմանագրով» և «Ավտոտրանսպորտային
միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր
ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված դեպքերում սուբրոգացիայի իրավունքը կարող է իրացնել բացառապես Վարձակալի կամ
Վարորդի նկատմամբ:
2.11. Վարձակալի կամ Վարորդի գործողությունների (անգործության),
Ապահովագրության պայմանագրի պայմանների խախտման դեպքում
Վարձատուն որևէ պատասխանատվություն չի կրում և Ապահովագրական
ընկերությունը չի կարող Վարձատուից պահանջել ապահովագրական
հատուցման գումարի վերադարձ (սուբրոգացիա):
2.12. Ավտոմեքենան շահագործելիս Վարորդը պարտավոր է պահպանել
ճանապարհային երթևեկության կանոները: Վարորդը պատասխանատու է
խախտումների համար նախատեսված տուգանքների վճարման համար:
Վարորդը Ավտոմեքենան պետք է կայանի կայանման համար թույլատրվող
տարածքներում, կայանելիս փակի Ավտոմեքենայի դռներն ու բեռնախցիկը,
միացնի հակաառևանգման համակարգը և Ավտոմեքենայում չթողնի նրա
բանալիներն ու փաստաթղթերը: Բանալիներն ու փաստաթղթերը պետք է
լինեն Վարորդի մոտ և նրա մշտական հսկողության տակ: Ավտոմեքենայի
առևանգման դեպքում Վարձակալը պարտավոր է վերադարձնել
Ավտոմեքենայի բանալիների և փաստաթղթերի բնօրինակները:
2.13. Տեխնիկական անսարքություն նկատելիս Վարորդն անմիջապես պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել Վարձատուին: Եթե Ավտոմեքենայի
տեխնիկական անսարքությունը կամ նրա բաղկացուցիչ մասերի թերությունը/կորուստը առաջացել է Վարորդի մեղքով, ապա նա ամբողջությամբ
պարտավոր է փոխհատուցել ծագած վնասը: Եթե Ավտոմեքենայի շահագործման ընթացքում ոչ Վարորդի մեղքով առաջացել է տեխնիկական
անսարքություն կամ թերություն և Ավտոմեքենայի հետագա շահագործումը
դարձել է վտանգավոր, ապա Վարորդն իրավունք ունի պահանջել
փոխարինել Ավտոմեքենան նույն խմբում (նույն տեսակի և նույն կարգի)
գտնվող այլ Ավտոմեքենայով:
2.14. Վթարի, ինչպես նաև Ավտոմեքենայի (կամ նրա բաղկացուցիչ մասերի)
կորստի/գողության դեպքում Վարորդը պարտավոր է անհապաղ այդ մասին
տեղյակ պահել Վարձատուին կամ Ապահովագրողին և Ոստիկանությանը
(միևնույն ժամանակ վթարի դեպքում ավտոմեքենան տեղաշարժ չանելով),
օժանդակել օրենքով սահմանված կարգով արձանագրություններ և
տեղեկանքներ կազմելուն, ներկայացնել դրանք Վարձատուին:
2.15. Սույն պայմանագրում նախատեսված կետերի խախտման դեպքում
Ավտոմեքենային պատճառված վնասն ամբողջությամբ, այդ թվում նաև բաց
թողնված օգուտը հատուցվում է Վարձակալի կողմից:
3. Ավտոմեքենայի շահագործումը, հանձնում-ընդունումը
3.1. Ավտոմեքենան թույլատրվում է շահագործել միայն Հայաստանի
Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում: "Քարավան"
ավտովարձույթի
կողմից
հատուկ
թույլտվության
դեպքում
Ավտոմեքենաները
կարելի
է
շահագործել
նաև
Վրաստանի
Հանրապետությունում (նվազագույնը 2 օր վարձակալության ժամկետով),
ինչի մասին նշվում է Հավելված 4-ում: Բացի այդ, Վարձակալը
պարտավորվում է ձեռք բերել ապահովագրություն (մանրամասները 5.11
կետում): Ավտոմեքենայի վազքը սահմանափակված չէ:
3.2. Ավտոմեքենան Վարձակալին տրամադրվում է պատշաճ վիճակում`
տեխնիկապես անթերի, մաքուր և վառելիքի որաշակի լիցքավորմամբ:
Ավտոմեքենայում առկա են անձրևանոց, քարտեզ, պահեստային անիվ,
առաջին անհրաժեշտության գործիքներ, դեղատուփ և կրակմարիչ:
Վարձակալը պարտավոր է հետևել Ավտոմեքենայի շահագործման
ընդունված կանոններին և Ավտոմեքենան լիցքավորել բարձրորակ վառելիքի
տեսակով: Ավտոմեքենայի լիցքավորման վառելիքի տեսակը պետք է
համապատասխանի Հավելված 2-ում նշված տեսակին: Այն դեպքում, երբ
Ավտոմեքենային վնաս կպատճառվի ոչ բարձրորակ վառելիքի լիքավորման
հետևանքով, ապա պատճառված վնասն ամբողջությամբ հատուցվում է
Վարձակալի կողմից:
3.3. Վարձակալը պարտավոր է վերջնաժամկետին պատշաճ վիճակում հետ
վերադարձնել Ավտոմեքենան, բոլոր փաստաթղթերը, լրացուցիչ
սարքավորումներն ու պարագաները: Ավտոմեքենան, Վարձատուին հետ
վերադարձնելիս, պետք է լինի չվնասված, տեխնիկապես անթերի, մաքուր և
վառելիքի նույնքան լիցքավորմամբ, որքնով որ հանձնվել է Վարձակալին:
3.4. Ավտոմեքենան մաքուր վիճակում Վարձատուին չհանձնելու դեպքում
Վարձակալից գանձվում է 3.000 դրամ:
3.5. Ավտոմեքենան վառելիքի պակաս լիցքավորմամբ Վարձատուին
չհանձնելու դեպքում Վարձակալից գանձվում է 500 դրամ լիցքավորման
ծառայության վճար` վառելիքի յուրաքանչյուր պակաս լիտրի դիմաց:
3.6. Ավտոմեքենայի հանձնման և ընդունան ժամանակ Վարձակալը
Վարձատուի մասնագետի հետ զննում է Ավտոմեքենան և կազմում նրա
վիճակի վերաբերյալ համապատասխան հանձնման-ընդունման ակտ, որը
հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս: Ավտոմեքենայի
վերաբերյալ ցանկացած թերություն արձանագրվում է հանձնման-ընդունման
ակտում: Վարձակալը մինչ Ավտոմեքենան վարձակալության ընդունելը
պարտավոր է Ավտոմեքենայի անսարքություններ կամ որևէ այլ

возникающей при пользовании автотранспортными средствами” право
суброгации может использовать исключительно по отношению к
Арендатору или Водителю.
2.11. В случае нарушения условий Договора о страховании, действий
(бездействия) Арендатора или Водителя Арендодатель не несет какой-либо
ответственности и Страховая компания не может требовать от
Арендодателя возврата суммы страхового возмещения (суброгация).
2.12. При эксплуатации Автомобиля Водитель обязан соблюдать правила
дорожного движения. Водитель ответственен за оплату предусмотренных
штрафов за нарушения. Водитель должен припарковывать Автомобиль на
территории, разрешенной для парковок, при парковке закрывать двери и
багажник Автомобиля, включать противоугонную систему и не оставлять в
Автомобиле ключи и документы. Ключи и документы должны быть у
Водителя и под постоянным его контролем. В случае угона Автомобиля
Арендатор обязан вернуть оригинал ключей и документов Автомобиля.
2.13. В случае, если была замечена техническая неисправность Автомобиля,
Водитель обязан известить об этом Арендодателя. Если техническя неисправность Автомобиля или дефект/потеря его составных частей возникли
по вине Водителя, то он обязан полностью возместить возникший ущерб.
Если в течение экслпуатации Автомобиля техническая неисправность или
дефект возникли не по вине Водителя и дальнейшая эксплуатация
Автомобиля стала опасной, то Водитель имеет право требовать замены
Автомобиля другим Автомобилем той же группы (того же типа и того же
класса).
2.14. В случае аварии или потери/угона Автомобиля (или его составных
частей) Водитель обязан незамедлительно оповестить об этом Арендодателя
или Страховщика и Полицию (при этом не передвигая с места автомобиль
при аварии), содействовать составлению справок и протоколов в порядке,
установленном законом, представить их Арендодателю.
2.15. В случае нарушения пунктов, предусмотренных данным договором,
причиненный Автомобилю ущерб полностью, в том числе и упущенная
выгода, возмещаются Арендатором.
3. Эксплуатация Автомобиля, прием-возврат
3.1. Автомобиль разрешается эксплуатировать только на территории Республики Армения и Нагорного Карабаха. При наличии официальной санкции,
выданной от имени автопроката “Караван”, автомобили можно эксплуатировать также и на территории Грузии (минимальный период аренды - 2 дня), о
чем отмечается в Приложении 4. Kроме того Арендатору требуется
приобрести страховку (см. пункт 5.11). Пробег Автомобиля не ограничен.
3.2. Автомобиль предоставляется Арендатору в надлежащем состоянии технически безукоризненным, чистым и с определенным количеством
заправленного топлива. В Автомобиле есть зонтик, карта, запасное колесо,
инструменты первой необходимости, аптечка и огнетушитель. Арендатор
обязан следовать принятым правилам эксплуатации Автомобиля и заправлять
Автомобиль топливом высокого качества. Тип топлива для заправки
Автомобиля должен соответствовать типу, указанному в Приложении 2. В
том случае, если Автомобилю будет причинен ущерб в результате заправки
Автомобиля некачественным топливом, то причиненный ущерб полностью
возмещается Арендатором.
3.3. Арендатор обязан в конечный срок аренды вернуть Автомобиль в
надлежащем состоянии, все документы, дополнительные оборудования и
принадлежности. Во время возврата Арендодателю Автомобиль должен
быть технически безукоризненным, чистым и с одинаковым количеством
топлива, с которым сдавался Автомобиль.
3.4. В случае возврата Арендодателю нечистого Автомобиля от Арендатора
взимается дополнительная плата в размере 3.000 драмов.
3.5. В случае возврата Автомобиля Арендодателю с недостающей заправкой
топлива от Арендатора взимается плата услуги заправки - 500 драмов за
каждый недостающий литр топлива.
3.6. Во время приема-возврата Автомобиля Арендатор вместе со специалистом Арендодателя обследует Автомобиль и составляет соответствующий
акт приема-передачи о его состоянии, который является нетъемлемой
частью настоящего договора. Любой дефект Автомобиля протоколируется в
акте приема-возврата. Арендатор до приема в аренду Автомобиля обязан в
случае выявления неисправностей или каких-либо дефектов уведомить об
этом Арендотателя и сделать соответствующую заметку в акте приемапередачи. Арендатор, кроме отмеченных дефектов во время приема
Автомобиля, лишается права уведомления о дефектах, выявленных в
дальнейшем.
3.7. Акт приема-передачи с двусторонним подтверждением хранится у
каждой из сторон и выступает основанием при обследовании и оценке
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թերություններ հայտնաբերելու դեպքում այդ մասին տեղեկացնել
Վարձատուին և համապատասխան նշում կատարել հանձնման-ընդունման
ակտում: Վարձակալը Ավտոմեքենայի ընդունման ժամանակ նշված
թերություններից բացի հետագայում հայտնաբերված որևէ այլ թերության
մասին հայտարարություն անելու իրավունքից զրկվում է:
3.7. Հանձնման-ընդունման ակտը երկկողմանի հաստատմամբ պահպանվում
է յուրաքանչյուր կողմի մոտ և հիմք է հանդիսանում Ավտոմեքենայի թերություններն ու վնասները զննելիս և գնահատելիս, ընդ որում Վարձակալն
ընդունում է, որ Վարձատուն իրավունք ունի որոշել, թե ում մեղքով են
առաջացել թերություններն ու վնասները: Եթե Վարձակալը հրաժարվում է
ստորագրել
հանձնման-ընդունման
ակտը
Ավտոմեքենան
հետ
վերադարձնելիս, ապա Վարձատուն իրավունք ունի կազմել այն երկու
վկաների ներկայությամբ և օգտագործել ըստ անհրաժեշտության:
3.8. Արգելվում է Ավտոմեքենան շահագործելիս տեղափոխել հրավտանգավոր բեռներ, պայթուցիկ նյութեր, մաքսանենգ ապրանքներ և
օրենքով արգելված կամ վտանգավոր այլ բեռներ:
3.9. Արգելվում է Ավտոմեքենան օգտագործել մրցույթներում, շահագործել
որպես քարշակ, որպես ուսումնական ավտոմեքենա կամ տաքսի
ծառայության և բեռնափոխադրման նպատակով:
3.10. Արգելվում է Ավտոմեքենայի ինքնուրույն տեխնիկական վերանորոգումը Վարձակալի կողմից (բացառությամբ առաջին անհրաժեշտության
սպասարկումից` պահեստային անիվի փոխարինում, դիմապակու մաքրման
հեղուկի լիցքավորում, լուսարձակման լամպերի փոխարինում և այլն) և
լրացուցիչ դետալների տեղադրումը:
4. Վարձակալության ժամկետները, արժեքը և վճարումների կարգը
4.1. Վարձակալության սկզբնաժամկետը, վերջնաժամկետը և պայմանագրի
արժեքը ներկայացված են Հավելված 3-ում:
4.2. Ավտոմեքենայի Վարձակալության գինը ներառում է դրա տեխնիկական
սպասարկման
ծախսերը,
բոլոր
պետական
հարկերը,
կարմիր
գծանշումներով ավտոկայանատեղիների տուրքերը Երևան քազաքում,
անսահմանափակ վազքը, ԱՊՊԱ և ԿԱՍԿՈ ապահովագրությունների
արժեքները ՀՀ և Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներում, ինչպես նաև՝
Ավտոմեքենայի փոխարինումը տեխնիկական սպասարկման ընթացքում:
4.3. Ավտոմեքենայի Վարձակալության գինը չի ներառում վառելիքի,
ավտոլվացման, այլ կայանատեղերի վճարները և ճանապարհային երթևեկության խախտումների տուգանքները:
4.4. Ավտոմեքենան վերջնաժամկետից շուտ հետ վերադարձնելու դեպքում
կատարվում է վերահաշվարկ համաձայն փաստացի վարձակալված օրերի և
դրան համապատասխան գնացուցակի, ընդ որում` անկախ հետ
վերադարձման ժամից, այդ օրը և հաջորդ օրը հաշվարկվում են որպես
լիարժեք վարձակալված օրեր: Վերահաշվարկի արդյունքում Վարձակալին
հետ է վերադարձվում լրացուցիչ գումարն ամբողջությամբ, եթե վերջինս
սույն պայմանագրով սահմանված վերջնաժամկետից առնվազն 48 ժամ
առաջ այդ մասին տեղյակ է պահել Վարձատուին, հակառակ դեպքում որևէ
գումար հետ չի վերադարձվում:
4.5. Վարձակալության ժամկետը երկարաձգելու դեպքում անհրաժեշտ է
նախօրոք տեղյակ պահել Վարձատուին և Վարձատուի կողմից համաձայնություն տալու դեպքում, կնքել համաձայնագիր երկարաձգման
վերաբերյալ:
4.6. Ավտոմեքենան նախատեսված ժամկետից ուշ վերադարձնելու դեպքում,
Վարձակալը պարտավոր է վճարել.
4.6.1. մինչև 3 ժամ ուշացնելու դեպքում` Վարձակալության 1 օրվա գնի
25%-ի չափով
4.6.2. 3 – 6 ժամ ուշացնելու դեպքում` Վարձակալության 1 օրվա գնի 50%-ի
չափով
4.6.3. 6 ժամից ավելի ուշացնելու դեպքում` Վարձակալության 1 օրվա գնի
100%-ի չափով
4.6.4. Առանց Վարձատուի նախազգուշացման և համաձայնության
Ավտոմեքենան նախատեսված ժամկետից ուշ վերադարձնելու դեպքում,
անկախ ուշացման պատճառներից, Վարձակալը պարտավոր է վճարել
վերոհիշյալ աղյուսակի կրկնակի չափով:
4.7. Ավտոմեքենան վերջնաժամկետից 24 ժամ հետո չվերադարձնելու
դեպքում Վարձատուն կարող է դիտել դա որպես առևանգում և հետ վերցնել
Ավտոմեքենան ցանկացած վայրից առանց Վարձակալին զգուշացնելու կամ
դիմել Ոստիկանություն` Ավտոմեքենան բերման ենթարկելու, Վարձակալին
պատասխանատվության
կանչելու
պահանջով:
Այդ
դեպքում
Վարձատուն
Ավտոմեքենայում
թողած
իրերի
համար
պատասխանատվություն չի կրում:
4.8. Վարձակալը պարտավոր է վճարել լրացուցիչ ծախսերի ու տուգանքների
համար, որոնք կհաշվարկվեն Վարձատուի կողմից Ավտոմեքենան հետ
ընդունելու պահին` սահմանված գնացուցակի համաձայն: Այդ նպատակով
Վարձա-կալը պայմանագիր ստորագրելու պահին պարտավոր է ապահովել
Գրավի գումարի առկայություն, որի միջոցով անհրաժեշտության դեպքում
ծածկվելու են վերոհիշյալ ծախսերը (դրանք ապահովագրության
գումարներով չփոխհատուց- վող կամ ապահովագրական պատահար
չհամարվող ծախսերն են):

дефектов и причиненного ущерба Автомобиля, причем Арендатор
принимает, что Арендодатель имеет право решать, по чьей вине был
причинен дефект и ущерб. Если Арендатор отказывается подписывать акт
приема-возврата во время возврата Автомобиля, то Арендодатель имеет
право составить его в присутствии двух свидетелей и использовать по
необходимости.
3.8. Запрещается при эксплуатации Автомобиля перевозить огнеопасный
груз, взрывоопасные вещества, контрабандные товары и иной опасный или
запрещенный законом груз.
3.9.
Запрещается
использовать
Автомобиль
в
соревнованиях,
эксплуатировать как буксир, как учебный автомобиль, как такси с целью
предоставления услуг и перевозки грузов.
3.10. Запрещается самостоятельный технический ремонт Автомобиля

Арендатором (за исключением обслуживания первой необходимости –
замены запасного колеса, заправки моющей жидкости лобового стекла,
замены световых ламп и др.) и установление дополнительных деталей.
4. Сроки аренды, стоимость и порядок платежей
4.1. Начальный и конечный сроки аренды, также стоимость договора
представлены в Приложении 3.
4.2. Стоимость Аренды Автомобиля включает затраты на его техническое
обслуживание, все государственные налоги, пошлины общественных
автостоянок в г. Ереван (красные разметки), неограниченный пробег,
стоимость страховки ОСАГО и КАСКО на территориях РА и Нагорного
Карабаха, а также - замену Автомобиля в течение технического
облуживания.
4.3. Стоимость аренды Автомобиля не включает платы за топливо,
автомойку, другие места парковки и штрафы за нарушения дорожнотранспортного движения.
4.4. В случае возврата Автомобиля до конечного срока производится
переучет согласно фактически арендованным суткам и соответствующей
им расценке, причем, независимо от времени возврата, этот день и
последующий день тоже считаются полными арендованными сутками. В
результате переучета Арендатору полностью возвращается дополнительная
сумма, если последний об этом уведомил Арендодателя не менее чем за 48
часов до установленного в договоре срока возврата, в противном случае
какая-либо сумма не подлежит возврату.
4.5. В случае продления срока аренды необходимо заранее уведомить
Арендодателя и в случае согласия Арендодателя подписать соглашение о
продлении.
4.6. В случае возврата Автомобиля позднее предусмотренного срока при
согласии Арендодателя Арендатор выплачивает дополнительную сумму:
4.6.1. в случае задержки до 3 часов – в размере 25% от стоимости

аренды1 суток
4.6.2. в случае задержки от 3-6 часов - в размере 50% от стоимости

аренды 1 суток
4.6.3. в случае задержки более 6 часов - в размере 100% от стоимости

аренды 1 суток
4.6.4. В случае возврата Автомобиля позднее предусмотренного срока
без
предупреждения и согласия Арендодателя, независимо от причин
опоздания,
удвоенном

Арендатор

выплачивает

дополнительную

сумму

в

размере стоимости вышеуказанной таблицы.
4.7. В случае невозврата Автомобиля через 24 часа после конечного срока
Арендодатель может рассмотреть это как угон и забрать Автомобиль из
любого места без предупреждения Арендатора или обратиться в Полицию
с требованием призвать к ответственности Арендатора. В таком случае за
вещи, оставленные в Автомобиле, Арендодатель не несет никакой
ответственности.
4.8. Арендатор обязан оплатить все дополнительные расходы и штрафы,
которые были исчислены Арендодателем в момент возврата Автомобиля
согласно определенным им расценкам. С этой целью Арендатор в момент
подписания договора должен предоставить сумму Залога, за счет чего при
необходимости будут покрыты упомянутые выше расходы (расходы,
которые не возмещаются страховыми суммами или не являются страховым
случаем).
4.9. Сумму залога можно предоставить посредством кредитной карты или
наличным платежом, о чем отмечается в Приложении 3. В случае
предоставления кредитной карты залоговая сумма замораживается с нее,
если Арендатор не воспользовался услугой “полного покрытия” (см. пункт
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4.9. Գրավի գումարը կարելի է ապահովել բանկային քարտով կամ կանխիկ
դրամն ի պահ հանձնելով (այդ մասին նշում է կատարվում Հավելված 3-ում):
ԲԱնկային քարտի պարագայում կատարվում է Գրավի գումարի չափով
սառեցում քարտից, եթե Վարձակալը չունի “սուպեր ծածկույթ” (կետ 5.9), իսկ
եթե Վարձակալը ձեռք է բերել “սուպեր ծածկույթ”, ապա սույն պայմանգիրը
կնքելով տալիս է իր համաձայնությունը լրացուցիչ ծախսերի ու
տուգանքների գումարը քարտից գանձելու: Գրավի գումարը սառեցնելիս՝
հարկավոր է թողնել նույն բանկային քարտի տվյալները (քարտի համարը և
գործողության ժամկետը): Սուպեր ծածկույթ ձեռք բերելիս՝ հարկավոր է
թողնել կա՛մ որևէ բանկային քարտի տվյալներ (քարտի համարը և
գործողության ժամկետը), կա՛մ 70.000 դրամ գրավի գումար (ոչ
ապահովագրական դեպքերի համար):
4.10. Եթե Վարձակալը Ավտոմեքենան պատշաճ վիճակում և ճիշտ
ժամկետին հանձնում է Վարձատուին, ապա Գրավի գումարն ամբողջությամբ
հետ է տրվում նրան: Եթե առաջացել են լրացուցիչ ծախսեր, որոնք չեն
գերազանցում Գրավի գումարը, ապա դրանք փոխհատուցվում են Գրավի
գումարի հաշվին, իսկ մնացորդը հետ է տրվում Վարձակալին: Եթե
լրացուցիչ ծախսերը գերազանցում են Գրավի գումարը, ապա որևէ գումար
Վարձակալին հետ չի տրվում, և ավելին` նրանից գանձվում է նաև լրացուցիչ
ծախսերի չփոխհատուցված մասը:
5. Ապահովագրությունը և պատասխանատվությունը վնասի դեպքում
5.1. Ավտոմեքենան ապահովագրված է ԱՊՊԱ և ԿԱՍԿՈ պայմաններով:
Վարձակալը
կրում
է
ամբողջական
պատասխանատվություն
ապահովագրական ընկերության նկատմամբ: Սույն պայմանագիրը
ստորագրելով Վարձակալը հաստատում է, որ ծանոթացել է և ընդունել է նաև
ապահովագրության կանոններն ու դրույթները (Հավելված 5):
5.2. Վարձակալության հանձնված Ավտոմեքենային կամ երրորդ անձանց
(նրանց գույքին, առողջությանը, ուղևորներին) պատճառված վնասը Ապահովագրական ընկերության կողմից չհատուցվելու դեպքում, երբ ապահովագրական հատուցման տրամադրման մերժումը պայմանավորված է
Վարձակալի գործողություններով (անգործությամբ), այդ թվում ապահովագրության կանոնների խախտման կամ այնպիսի գործողությունների
դեպքում, երբ պատճառված վնասը չի դիտարկվել ապահովագրական, ապա
Ավտոմեքենային, երրորդ անձանց (նրանց գույքին, առողջությանը)
պատճառված վնասը ենթակա է հատուցման Վարձակալի կողմից:
5.3. ԱՊՊԱ-ն ապահովագրվում է այն վնասները, որոնք առաջացել են
տրանսպորտային միջոցի օգտագործումից մյուս` տուժող կողմին (երրորդ
անձանց), պատճառված վնասներից և տուժողի գույքին պատճառված
վնասներ: Երրորդ անձանց վնասները փոխհատուցվում են հետևյալ կերպ.
5.3.1. Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի
տարածքներում՝ անձնական վնասներ` տուժողի առողջությանը
պատճառված վնասներ և դրանց հետևանքով կորցրած
աշխատավարձ/եկամուտներ, ինչպես նաև` տուժողի մահ - մեկ
ապահովագրական պատահարի համար՝ 3,000,000 ՀՀ դրամ;
5.3.2. Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի
տարածքներում՝ տուժողի գույքին պատճառված վնասներ՝
առավելագույնը 1.800.000 ՀՀ դրամ;
5.3.3. եթե երրորդ անձի վնասն ավելին է նշվածից, ապա Վարձակալը
պարտավոր է փոխհատուցել վնասի լրացուցիչ մասը:
5.4. Ապահովագրական ընկերության կողմից երրորդ անձանց պատճառված
վնասներն ամբողջովին չհատուցելու կամ ընդհանրապես չհատուցելու
դեպքում վնասների հատուցման պարտականություն կրում է բացառապես
Վարձակալը: Վարձատուն Ավտոմեքենայի վարձակալության հանձնված
ամբողջ ժամանակահատվածի համար Վարձակալի կողմից երրորդ անձանց
պատճառված վնասների համար որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
5.5. ԿԱՍԿՈ-ն ապահովագրում է Ավտոմեքենայի և Վարորդի անձնական
վնասների փոխհատուցումը` ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, հրդեհի, առևանգման և մյուս ապահովագրական պատահարների
դեպքում` հետևյալ կերպ.
5.5.1. Վարորդի անձնական վնասներ` առավելագույնը 3.000.000 դրամ
5.5.2. Ավտոմեքենայի վնասներն ամբողջությամբ` համաձայն ապահովագրության պայմանների` բացառությամբ չփոխհատուցվող գումարը
5.6. Վարձակալը
պահպանելով սույն պայմանագրի կետերը էապես
սահմանափակում է իր ֆինանսական պատասխանատվությունը, եթե դրանց
մասին ժամանակին տեղյակ է պահել Վարձատուին (անհրաժեշտության
դեպքում նաև Ոստիկանությանը):
5.7. Ցանկացած պատահարի, կորստի կամ վնասի դեպքում Վարձակալը
պետք է ներկայացնի օրենքով սահմանված կարգով իրավասու մարմնի
կողմից կազմված արձանագրություն, ինչպես նաև պատահարի մասնակից
մյուս կողմերի կամ վկաների մասին բավարար տվյալներ:
5.8. Եթե Վարձակալը պահպանել է ճանապարհային երթևեկության
կանոնները, սույն պայմանագրի (այդ թվում ապահովագրության) դրույթները, ապա ապահովագրական պատահարի դեպքում նրա պատասխանատվությունը Ավտոմեքենայի և նրա ուղևորների նկատմամբ
սահմանափակվում է գրավի գումարով, ընդ որում.
5.8.1. Եթե ապահովագրական պատահարի մեղավոր կողմը Վարձակալն

5.9), в обратоном же случае, если Арендатор приобрел услугу “полного
покрытия”, то достаточно его согласия для списания суммы с карты. При
замораживании Суммы залога требуется оставить данные этой же
банковской карты (номер и срок действия карты). При приобретении
полного покрытия вместо залога требуется оставить либо данные какойлибо банковской карты (номер и срок действия карты), либо залог
размером в 70.000 драм (для нестраховых случаев).
4.10. Если арендованный Автомобиль возвращается Арендодателю в
надлежащем состоянии и в срок, то сумма Залога полностью возвращается
Арендатору. Если выявились дополнительные расходы, не превышающие
сумму Залога, то они возмещаются за счет суммы Залога, а непотраченная
ее часть возвращается обратно Арендатору. Если дополнительные расходы
превышают сумму Залога, то какая-либо сумма не подлежит возврату
Арендатору, более того, с него дополнительно взимается сумма за
невозмещенную часть расходов.
5. Страхование и ответственность в случае ущерба
5.1. Автомобиль застрахован по условиям ОСАГО и КАСКО. Арендатор
несет полную ответственность по отношению к страховой компании.
Подписывая настоящий договор, Арендатор подтверждает, что ознакомился
и принял также правила страхования (Приложение 5).
5.2. В случае невозмещения Страховой компанией ущерба, причиненного
взятому в аренду Автомобилю или вреда, причиненного третьим лицам (их
имуществу, здоровью, пассажирам), когда отказ в страховом возмещении
обусловлен действиями (бездействием) Арендатора, в том числе
нарушением страховых правил или таких действий, когда причиненный
ущерб не был рассмотрен как страховой, то ущерб, причиненный
Автомобилю или третьим лицам (их имуществу, здоровью) подлежит
возмещению Арендатором.
5.3. ОСАГО страхует вред, причиненный пострадавшей стороне (третьим
лицам) при эксплуатации транспортного средства, также ущерб,
причиненный имуществу пострадавшего. Ущерб, причиненный третьим
лицам, возмещается следующим образом:
5.3.1. на территории Армении и Нагорного Карабаха - личный вред:
причиненный вред здоровью пострадавшего и вследствие этого
потерянная зарплата/прибыль, а также смерть пострадавшего 3.000.000
драмов РА за один страховой случай;
5.3.2. на территории Армении и Нагорного Карабаха - вред,
причиненный имуществу пострадавшего – максимально 1.800.000
драмов РА;
5.3.3. если ущерб, причиненный третьему лицу, больше отмеченного,
то Арендатор обязан возместить дополнительную часть суммы ущерба.
5.4. В случае неполного возмещения или отказа от возмещения Страховой
компанией вреда, причиненного третьим лицам, обязанность возмещения
вреда несет исключительно Арендатор. Арендодатель за весь срок аренды
Автомобиля не несет какой-либо ответственности за причинение Арендатором вреда третьим лицам.
5.5. КАСКО страхует возмещение причиненного ущерба Автомобилю и
личного вреда Водителю в случаях дорожно-транспортных происшествий,
пожаров, угонов и других страховых случаев следующим образом:
5.5.1. Личный вред Водителю – максимально 3.000.000 драмов
5.5.2. Причиненный Автомобилю ущерб полностью:
условиям страхования, исключая невозмещаемую сумму.

согласно

5.6. Арендатор,
сохраняя пункты данного договора, существенно
ограничивает свою финансовую ответственность, если о них вовремя
оповестил Арендодателя (в случае необходимости, также Полицию).
5.7. В случае любого происшествия, потери или ущерба Арендатор должен
представить протокол, составленный уполномоченным органом в
установленном законом порядке, а также достаточные сведения о других
сторонах-участниках происшествия или причиненном ущербе.
5.8. Если Арендатор соблюдал правила дорожного движения, положения
данного договора (в том числе и страхового), то в случае страхового случая
его ответственность по отношению к Автомобилю и пассажирам
ограничивается суммой Залога, причем:
5.8.1. Если виновной стороной страхового случая является Арендатор
(или виновная сторона отсутствует), то Арендатор возмещает
максимально в размере суммы Залога.
5.8.2. Если страховой случай произошел не по вине Арендатора и
виновная сторона присутствует, то сумма Залога полностью
возвращается ему обратно.
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է (կամ մեղավոր կողմը բացակայում է), ապա Վարձակալը
փոխհատուցում է առավելագույնը գրավի գումարի չափով:
5.8.2. Եթե ապահովագրական պատահարը Վարձակալի մեղքով չէ և
մեղավոր կողմը առկա է, ապա գրավի գումարն ամբողջությամբ հետ է
վերադարձվում նրան:
5.8.3. Ավտոմեքենայի բաղկացուցիչ մասերի կորստի, վնասվածքի
առևանգման կամ հրդեհման դեպքերում Վարձակալը փոխհատուցում է
առավելագույնը գրավի գումարի չափով:
5.9. Վարձակալը սույն պայմանագիրը կնքելիս կարող է 5.8 կետում նշված
պատասխանատվությունը փոխարինել “սուպեր ծածկույթ” հավելավճարով,
որը վերադարձման ենթական չէ որևէ պարագայում և լիովին ազատում է 5.8
կետում թվարկված փոխհատուցումներից: “Սուպեր ծածկույթ” ձեռք բերելու
դեպքում այդ մասին նշում է կատարվում Հավելված 3-ում:
5.10. Եթե Վարձակալը չի պահպանել ճանապարհային երթևեկության
կանոնները կամ սույն պայմանագրի (այդ թվում ապահովագրության) որևէ
դրույթ, ապա նա կրում է տեղի ունեցած պատահարի (վնաս, կորուստ,
առևանգում, հրդեհ և այլն) ողջ պատասխանատվությունը և պարտավոր է
փոխհատուցել թե´ Ավտոմեքենայի և նրա ուղևորների, թե´ Վարձատուի և թե´
երրորդ անձանց գույքային և անձնական վնասներն ու կորուստները:
5.11.
Ավտոմեքենան
Վրաստանի
Հանրապետության
տարածքում
շահագործելու համար Վարձատուն, ավտոմեքենան տրամադրելիս,
ձևակերպում է ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն Վարձակալի անունով, ինչի
համար լրացուցիչ գանձվում է 10.000 դրամ: Այս արժեքի մեջ ներառված է
նաև հատուկ թույլտվություն (լիազորագիր) Վրաստան մուտք գործելու
համար:
Բացի
այդ,
Վրաստան
մուտք
գործելիս,
Վարձակալը
պարտավորվում
է
ապահովագրել
իր
քաղաքացիական
պատասխանատվությունը՝ պարտադիր ԱՊՊԱ ապահովագրություն, իրեն
ամրակցված տրանսպորտային միջոցի համար Վրաստանի տարածքում
ամբողջ ժամանակահատվածում գտնվելու համար: Վրաստանի տարածքում
պատահարի դեպքում, եթե Վարձակալը շահագործել է ավտոմեքենան՝
5.11.1 առանց ԿԱՍԿՈ ապահովագրության, ապա նա կրում է տեղի
ունեցած պատահարի (վնաս, կորուստ, առևանգում, հրդեհ և այլն) ողջ
պատասխանատվությունը
և
պարտավոր
է
փոխհատուցել
թե´
վարձակալված Ավտոմեքենայի և նրա ուղևորների, թե´ Վարձատուի
գույքային և անձնական վնասներն ու կորուստները;
5.11.2. առանց պարտադիր ԱՊՊԱ ապահովագրության, ապա նա կրում
է տեղի ունեցած պատահարի (ԱՊՊԱ ապահովագրություն չունենալու
հետևանքով առաջացած տուգանքներ, վնաս, կորուստ, առևանգում, հրդեհ և
այլն) ողջ պատասխանատվությունը և պարտավոր է փոխհատուցել թե´
երրորդ անձանց և թե´ վարձակալված Ավտոմեքենայի և ուղևորների
գույքային և անձնական վնասներն ու կորուստները:
6. Այլ պայմաններ
6.1. Կողմերից յուրաքանչյուրը սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում մյուս
կողմը կարող է միակողմանի լուծել այն` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով
մյուս կողմին: Ընդ որում սույն կետում նշված դեպքում պայմանագրի
գործողությունը կհամարվի դադարած այդ մասին պահանջը ներկայացնելու
պահից:
6.2. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցություն (ֆորս մաժոր): Կողմերն
ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե պարտավորությունները
հնարավոր չի եղել կատարել պատշաճ որակով և նախատեսված ժամկետում
անհաղթհարելի ուժի ազդեցության հետևանքով (երկրաշարժ, ջրհեղեղ,
պատերազմ, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցում և
այլն) որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո:
6.3. Սույն պայմանագրից ծագող վեճերը լուծվում են փոխադարձ համաձայնությամբ,
չնախատեսված
դրույթները
կարգավորվում
են
ՀՀ
օրենսդրությամբ:
6.4. Պայմանագիրը կազմված է 2 օրինակից` մեկական օրինակ յուրաքանչյուր կողմին հայերեն և անգլերեն, որոնք ունեն հավասարազոր
իրավաբանական ուժ, ընդ որում հայերենը առաջնային է:

Վարձատու/ Арендодатель

5.8.3. В случаях потери, повреждения, похищения или пожара
составных частей Автомобиля Арендатор возмещает максимально в
размере суммы Залога.
5.9. В момент подписания договора Арендатор может заменить
ответсвтенность, установленную пунктом 5.8, на доплату “полного
покрытия”, которое не подлежит возврату в любом случае и полностью
освобождает от перечисленных в пункте 5.8 возмещений. При
приобретении “полного покрытия” об этом соответственно отмечается в
Приложении 3.
5.10. Если Арендатор не соблюдал правила дорожного движения или какоелибо положение данного договора (в том числе страхового), то он несет
полную ответсвтенность за происшествие (ущерб, потерю, похищение,
пожар и т.д.) и обязан возместить ущерб, потерю и личный вред как
Автомобиля и его пассажиров, как Арендодателя, так и третьих лиц.
5.11. Для эксплуатации автомобиля также и на территории Грузии при
предоставлении автомобиля Арендодатель оформляет страховку КАСКО на
имя Арендатора, для чего дополнительно взимается 10.000 драм. В данную
стоимость входит также и специальное разрешение (доверенность) на въезд
в Грузию. Кроме этого, при въезде на территорию Грузии Арендатор обязан
застраховать свою гражданскую ответственность – страховка ОСАГО - за
закрепленное за ним транспортное средство за все время пребывания на
территории Грузии. В случае происшествия, если Арендатор перемещался
на территории Грузии:
5.11.1. без страхования КАСКО, то он несет полную ответственность за
происшествие (ущерб, потерю, похищение, пожар и т.д.) и обязан
возместить ущерб, потерю и личный вред как Арендодателя, так и
арендованного Автомобиля и его пассажиров;
5.11.2. без обязательного страхования ОСАГО, то он несет полную
ответственность за происшествие (образовавшиеся штрафы за неимением
страховки ОСАГО, ущерб, потерю, похищение, пожар и т.д.) и обязан
возместить ущерб, потерю и личный вред третьих лиц (их имущество,
здоровье), а также пассажиров арендованного автомобиля.
6. Иные условия
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждой из сторон взятых обязательств по данному договору другая сторона может
рассторгнуть его в одностороннем порядке, уведомив об этом в
письменном виде. Причем в случае, отмеченном в данном пункте, действие
договора будет считаться прекращенным с момента представления
требования об этом.
6.2. Влияние непреодолимых сил (форс-мажор): Стороны освобождаются от
ответственности, если обязательства невозможно было выполнить
надлежащим образом и в предусмотренные сроки вследствие
непреодолимых сил (землетрясение, потоп, война, прекращение работы
коммуникационных средств и др.), которые возникли после подписания
данного договора.
6.3. Возникающие из данного договора споры решаются взаимным
согласием.
Непредусмотренные
данным
договором
положения
регулируются законодательством РА.
6.4. Договор составлен в 2 экземплярах, на 2 языках (армянский и русский),
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из
сторон, при этом армянский текст имеет преимущественную силу.

Վարձակալ / Арендатор

<<Հարյուր Սերվիս>> ՍՊԸ – <<Քարավան>> Ավտովարձույթ
ООО <<Арйур Сервис>> – Автопрокат <<Караван>>
ՀՀ, 0010, Երևան, Մաշտոցի պող., 50ա
РА, 0010, г. Ереван, пр. Маштоца, 50а

Հասցե`
Адрес:

Հեռ. / Тел.: +(374 10) 52 92 92, +(374 98) 55 92 92 (24 ժամ/часа)

Հեռ. / Тел.:

Տնօրեն / Директор
Նաիրի Գրիգորյան
Наири Григорян

Ստորագրություն/Подпись

Կ.Տ./М.П.

Կ.Տ./М.П.
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ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ ОСАГО
Ապահովագրական պատահար է համարվում տվյալ Ավտոմեքենայի
օգտագործման հետևանքով տուժող անձին (անձանց) հետևյալ վնասների
պատճառումը.
- անձնական վնասներ, որոնք ներառում են տուժողի առողջությանը
պատճառված վնասները և դրանց հետևանքով կորցրած աշխատավարձը
(եկամուտները), ինչպես նաև տուժողի մահը,
- գույքին պատճառված վնասներ, որոնք ներառում են տուժողի
ավտոտրանսպորտային միջոցի վնասվածքը, ոչնչացումը կամ կորուստը,
տուժողին պատկանող այլ գույքի վնասվածքը, ոչնչացումը կամ
կորուստը` բացառությամբ վնաս պատճառող ավտոտրանսպորտային
միջոցին կամ դրա կցորդին (կիսակցորդին) կցված կամ դրանց մեջ (վրա)
գտնվող և տուժողին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի:
Սահմանված վնասներից բացառություն են կազմում`
- անհաղթահարելի ուժի (ֆորս մաժոր) հետևանքով առաջացած
պատահարի արդյունքում պատճառված վնասները,
- ահաբեկչական, ռազմական գործողությունների, խռովությունների կամ
զանգվածային անկարգությունների հետևանքով առաջացած պատահարի
արդյունքում պատճառված վնասները,
- վտանգավոր թափոնների տեղափոխման ժամանակ պատճառված
վնասները, եթե դրանք կապված են բացառապես վտանգավոր
թափոնների հետ,
- տուժողի դիտավորության հետևանքով տվյալ տուժողին պատճառված
վնասները,
- պետական սեփականություն համարվող բուսական կամ կենդանական
աշխարհին, օդին, մակերևութային կամ ստորգետնյա ջրերին, ընդերքին
պատճառված վնասները,
- արվեստի գործերին, թանկարժեք զարդերին, քարերին կամ
մետաղներին պատճառված վնասները,
- բեռների փոխադրման պայմանագրով փոխադրվող բեռներին
պատճառված վնասները,
- օրենքով նախատեսված այլ վնասներ:
Վարձակալը ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում
պարտավոր է անհապաղ (առաջին իսկ հնարավորության դեպքում) այդ
մասին հայտնել Ապահովագրողին` զանգահարելով ԱՊՊԱ կտրոնի վրա
նշված հեռախոսահամարով (հեռախոսահամարներից որևէ մեկով), որոնց
շուրջօրյա հասանելիությունը (ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերին) և
հեռախոսազրույցի ձայնագրումը Ապահովագրողը պարտավորվում է
ապահովել: Նշված պահանջից բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ
Վարձակալը պատահարի հետևանքով հայտնվել են անգիտակից վիճակում
կամ այնպիսի իրավիճակում, որն անհնարին է դարձնում Ապահովագրողին
անհապաղ
ապահովագրական
պատահարի
մասին
տեղեկացնելը:
Վարձակալը կրում է Ապահովագրողին ապահովագրական պատահարի
մասին տեղեկացնելու անհնարինության (անտեղյակության) ապացուցման
պարտականությունը:
Վարձակալը պարտավոր է նաև`
ա) ողջամիտ և մատչելի միջոցներ ձեռնարկել պատահարի հետևանքով
հնարավոր վնասները նվազեցնելու համար:
բ) չլքել ապահովագրական պատահարի վայրը և չտեղաշարժել
ավտոտրանսպորտային միջոցը կամ ապահովագրական պատահարի հետ
կապ ունեցող առարկաները մինչև Ապահովագրողի ներկայացուցչի, իսկ
Ապահովագրողի ներկայացուցչի պահանջով` նաև ճանապարհային
երթևեկության անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու
պետական
մարմինների
աշխատակիցների
ժամանումը
և
ապահովագրական
պատահարի
փաստով
բոլոր
անհրաժեշտ
տեղեկատվության արձանագրումը` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ`
- տեղաշարժերը պայմանավորված են եղել մարդկանց անվտանգությունը
ապահովելու
և
(կամ)
օրենքի
պահանջները
կատարելու
նկատառումներով,
տեղաշարժերը
պայմանավորված
են
եղել
ճանապարհային
երթևեկության անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու
պետական մարմինների աշխատակիցների ցուցումներով,
գ) համապատասխան պահանջի առկայության դեպքում ներկա գտնվել և
(կամ) մասնակցել պատահարի գրանցման և քննության պետական
մարմինների և Ապահովագրողի` իրեն վերաբերող գործընթացներին,
դ)
Ապահովագրողի
պահանջով
տրամադրել
ապահովագրական
պատահարի պահին վնաս պատճառած ավտոտրանսպորտային միջոցի
վարորդի
վարորդական
իրավունքի
վկայականը
և
տվյալ
ավտոտրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննությունն անցած լինելու
փաստը հավաստող փաստաթղթեր,
ե) Ապահովագրողի պահանջով` ապահովագրական պատահարից
անմիջապես հետո անցնել ալկոհոլի կամ թմրանյութերի կամ հոգեմետ
նյութերի օտագործման փաստի վերաբերյալ քննություն,
զ)
ապահովագրական
պատահարից
հետո
Ապահովագրողի
ներկայացուցչին և (կամ) փորձագետին տրամադրել համապատասխան
ավտոտրանսպորտային միջոցի զննում անցկացնելու հնարավորություն,
է)
առանց
Ապահովագրողի
համապատասխան
փորձաքննության
արդյունքների կամ համաձայնության չընդունել մեղավորությունը և (կամ)
չստանձնել պարտավորություններ` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
տվյալ պատահարի հետ կապված հարուցվել է քաղաքացիական, քրեական
կամ դատական կարգով վարչական գործ:

Страховым случаем считается нанесение
следующего вреда
пострадавшему лицу (лицам) в результате эксплуатации данного
Автомобиля:
- личный вред, который включает нанесенный здоровью потерпевшего
вред, и следствием этого потерянная зарплата (упущенная выгода), а
также смерть потерпевшего;
- ущерб, нанесенный имуществу, который включает
повреждение, уничтожение или потерю автотранспортного средства
пострадавшего,
повреждение, уничтожение или потерю иного
имущества, за исключением имущества, находящегося на (в)
транспортном средстве или его прицепе, причинившем вред, или
имущества, принадлежащего потерпевшему по праву собственности.
Из определенного ущерба(вреда) составляют исключение:
- ущерб, причиненный в результате происшествия, являющегося
следствием форс-мажорных обстоятельств,
- ущерб, причиненный в результате происшествия, возникшего
вследствие террористических, военных действий, волнений или
массовых беспорядков,
- ущерб, причиненный при перевозке опасных отходов, если он
связан исключительно с опасными отходами,
- вред, причиненный потерпевшему по умыслу (намерению) данного
потерпевшего,
- вред, причиненный растительному или животному миру, воздуху,
надземным
и
подземным
водам,
недрам,
считающимися
государственной собственностью,
- вред, причиненный предметам искусства, драгоценным
украшениям, камням или металлам,
- ущерб, причиненный грузу, перевозимому по договору о перевозке
грузов,
- иной ущерб, предусмотренный законом.
Арендатор, если произошел страховой случай, обязан немедленно (при
первой же возможности) оповестить об этом Страховщика, позвонив по
номеру (одному из номеров), указанному на купоне АППА,
круглосуточную доступность которых (включая нерабочие дни) и запись
телефонного разговора Страховщик обязуется обеспечить. Из указанного
требования исключение составляют те случаи, когда Арендатор в
результате происшествия оказался в бессознательном состоянии или в
таких
обстоятельствах, которые делают невозможным оповещение
Страховщика о страховом случае. Арендатор обязан предоставить
Страховщику
доказательства
о
невозможности
оповещения
(неосведомленности) о страховом случае.
Арендатор также обязан:
а) предпринять благоразумные и приемлемые меры для уменьшения
возможного ущерба в результате происшествия;
б) не покидать места страхового случая и не передвигать
автотранспортное средство или предметы, связанные со страховым
случаем, до прихода представителя Страховщика или, по требованию
Страховщика,
также
работников
государственных
органов,
ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и
протоколирования всей необходимой информации по факту
страхового случая, исключая те случаи, когда:
- передвижения были обусловлены обеспечением безопасности людей
и (или) из соображения выполнения требований закона,
- передвижения были обусловлены обеспечением безопасности
транспортного движения по указаниям работников ответственных
государственных органов.
в) в случае наличия соответствующего требования присутствовать и
(или) участвовать при регистрации происшествия и содействовать
процессу расследования государственных органов и Страховщика,
г) по требованию Страховщика предоставить удостоверение
водительских прав водителя, причинившего ущерб в момент
страхового случая, а также документы, подтверждающие факт
прохождения технического осмотра
данного автотранспортного
средства,
д) по требованию Страховщика пройти обследование по факту
принятия алкоголя, наркотических или психотропных средств сразу
после страхового случая,
е) после страхового случая предоставить представителю Страховщика
и
(или)
эксперту
возможность
осмотра
соответствующего
автотранспортного средства,
ж) без результатов соответствущей экспертизы или согласия
Страховщика не принимать вину и (или) не брать обязательств, за
исключением тех случаев, когда возбуждено гражданское, уголовное
или в судебном порядке административное дело, связанное с данным
происшествием.
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ԱՎՏՈԿԱՍԿՈ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАXОВАНИЯ АВТОКАСКО
● Վարձակալը կրում է լրիվ պատասխանատվություն այն դեպքում, երբ
Ավտոմեքենային պատճառված վնասը տեղի է ունեցել`
- կրակի հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով Ավտոմեքենայի և
Ավտոմեքենայի սրահի մասերի վնասում կրակի բաց օջախի, այդ թվում ծխելու
հետևանքով,
- Ավտոմեքենան վարվել է սահմանված (թույլատրված) արագության ավելի
քան 25 (քսանհինգ) տոկոսով գերազանցմամբ,
- Ավտոմեքենան վարվել է հանդիպակաց ուղեմասով երթևեկելու
հետևանքով, որտեղ արգելված է երթևեկությունը, ինչպես նաև լուսացույցի
կարմիր արգելող ազդանշանի տակ մուտք գործելու, արգելված վայրերում
հետադարձ, հետընթաց կամ շրջադարձ կատարելու հետևանքով,
- այն դեպքում, երբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի ժամանակ
տրանսպորտային միջոցը գտնվել է առանց համապատասխան կառավարման՝
Վարորդի ուշադրությունը զբաղված է եղել բջջային հեռախոսով,
ռադիոկապով կամ այլ նմանատիպ ակսեսուարներով,
- հակահրդեհային անվտանգության և վտանգավոր իրերի և նյութերի
պահպանման ու տեղափոխման կանոնների խախտման դեպքում,
- Ավտոմեքենայի շահագործումը դրանց արտադրող գործարանի կողմից
նախատեսված շահագործման կանոնների խախտմամբ,
- Անվադողերի վնասվածքը, որը պայմանավորված է ճանապարհի երթևեկելի
մասի անհարթություններով կամ վատ վիճակով, սուր առարկաների վրաերթով, եթե նման վնասվածքը չի հանդիսացել ճանապարհատրանսպորտային
պատահարի պատճառ, որի արդյունքում Ավտոմեքենային հասցվել են այլ
վնասվածքներ:
● Վարձակալն ի թիվս այլ դեպքերի ամբողջական պատասխանատվություն է
կրում իրեն հանձնված Ավտոմեքենային պատճառված նաև հետևյալ վնասների
համար`
- գրանցման նշանների (պետհամարանիշ) գողության, կորուստի կամ վնասվածքի,
- անիվների (անվադողերի, անվային սկավառակների) վնասվածքի, ինչպես
նաև Ավտոմեքենային պատճառված այն վնասի համար, որը կապված է
Ավտոմեքենայի անվադողերի հետ, եթե Ավտոմեքենայի շահագործումը ՀՀ
նորմատիվ իրավական ակտերով արգելված էր տվյալ անվադողերի
անբավարար վիճակի պատճառով: Ընդ որում, Վարձակալը սույն կետով
նախատեսված վնասի համար պատասխանատվություն է կրում միայն այն
դեպքում,
երբ
Ավտոմեքենայի
անիվների
(անվադողերի,
անվային
սկավառակների) վնասվածքը կամ շահագործման անթույլատրելիությունը
տեղի է ունեցել Ավտոմեքենան Վարձակալին հանձնելուց հետո,
- Ավտոմեքենայի շահագործումն արգելող անսարքությունների առկայության
դեպքում, երբ այդպիսի անսարքություններն ի հայտ են եկել Ավտոմեքենան
վարձակալության հանձնելուց հետո,
իրեն
հանձնված
Ավտոմեքենայի
շահագործման
արդյունքում
Ավտոմեքենայի բաղադրիչների, հանգույցների և ագրեգատների կոտրման,
արգելակման կամ շարքից դուրս գալու (բացառությամբ ՃՏՊ)` ներառյալ
օտար
առարկաների
և
իրերի
ագրեգատներ
ներթափանցմամբ
պայմանավորված (հիդրոհարված և այլն) դեպքերում,
- այն դեպքում, երբ Ավտոմեքենան հանդես է եկել որպես հանցագործություն
կատարելու միջոց կամ գործիք,
- Վարձակալի կամ Վարորդի կողմից ուղևորների քանակի և ծանրաբեռնվածության սահմանային նորմերի խախտման դեպքում,
- Վարձակալը կամ Վարորդը Ավտոմեքենան վարել է չունենալով
համապատասխան վարորդական իրավունք,
- այն դեպքում, երբ Վարձակալը կամ Վարորդը ուղեխցիկում չգտնվելու
պարագայում Ավտոմեքենայի դռները կամ պատուհանները բաց են թողել (չեն
կողպել) կանգառի ժամանակ, Ավտոմեքենայի բանալիները և գրանցման փաստաթղթերը (գրանցման փաստաթղթերից որևէ մեկը) թողել են Ավտոմեքենայում կամ երրորդ անձանց համար հասանելի այլ վայրում և տեղի է ունեցել
հափշտակություն,
● Վարձակալը Ավտոմեքենային և երրորդ անձանց պատճառված վնասի
համար լրիվ պատասխանատվություն է կրում նաև այն դեպքում, երբ իր կամ
Վարորդի գործողությունների (անգործության) արդյունքում կխախտվի (չի
կատարվի) ապահովագրության պայմանագրի որևէ պայման, որի արդյունքում
ապահովագրական ընկերությունն իրավասու կլինի մերժել ապահովագրական
հատուցման տրամադրումը: Մասնավորապես Վարձակալը Ավտոմեքենային
և երրորդ անձանց պատճառված վնասի համար լրիվ պատասխանատվություն
կկրի, երբ
- ճանապարհատրանսպորտային պատահարի ժամանակ Վարորդը կդիմի
փախուստի, կլքի ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը,
ճանապարհատրանսպորտային
պատահարի
տեղի
ունենալուց
հետո
կտեղաշարժի
Ավտոմեքենան
կամ
կխուսափի
անցնել
բժշկական
հետազոտություն,
ճանապարհատրանսպորտային
պատահարի
մասին
անհապաղ չի հայտնի Վարձակալին և իրավապահ մարմիններին, հրշեջ
ծառայությանը (եթե տեղի է ունեցել հրդեհ) կամ կախված պատահարի
բնույթից՝ համապատասխան վթարային ծառայությանը, դեպքի վայրում չի
սպասի Ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչի ժամանմանը և հետո
չի հետևի Ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչի հրահանգներին:
- ապահովագրական պատահարի հետ կապված հանգամանքների վերաբերյալ հայտնել է անարժանահավատ տեղեկատվություն կամ կատարել է այնպիսի գործողություններ, որոնց արդյունքում անհնարին են դարձրել ապահովագրական ընկերության կողմից ապահովագրական դեպքի հանգամանքների
պարզմանն ուղղված գործողությունների իրականացումը (անհնարին է դարձել
ապահովագրական գործի հետաքննության անցկացումը):

● Арендатор несет полную ответсвтенность в случае, если ущерб,

нанесенный Автомобилю, произошел:
- в результате неосторожного обращения с огнем, также в
результате курения произошло повреждение Автомобиля и частей
салона Автомобиля,
в результате управления Автомобилем со скоростью,
превышающей более 25 (двадцати пяти) процентов дозволенную
скорость,
- в результате управления Автомобилем по противоположному
участку пути, где запрещено движение, а также при въезде на красный
свет светофора, движения задним ходом, в обратном напралении или
поворота в запрещенных местах,
в
результате
отсутствия
соответствующего
управления
транспортным
средством
во
время
дорожно-танспортонго
происшествия:
внимание Водителя было отвлечено мобильным
телефоном, радиосвязью или иными подобными аксессуарами,
- в результате нарушения правил противопожарной безопасности
или хранения и перевозки опасных предметов и веществ,
- в результате нарушения правил эксплуатации Автомобиля,
предусмотренных заводом-производителем,
- в результате повреждения шин, которое обусловлено неровностями
или плохим состоянием проезжей части, наездом на острые предметы,
если подобное повреждение не явилось причиной дорожнотранспортного происшествия, в результате чего Автомобилю были
нанесены другие повреждения.
● Арендатор в числе иных случаев несет полноценную
ответственность также за следующий ущерб, причиненный
переданному ему Автомобилю:
- за кражу, потерю или повреждение регистрационных знаков
(госномеров),
- повреждение колес (шин, колесных дисков), а также за ущерб,
который причинен вследствие эксплуатации шин, признанных
нормативными правовыми актами РА в неудовлетворительном
состоянии, а эксплуатация Автомобиля по тем же актам запрещена.
Причем Арендатор за ущерб, предусмотернный данным пунктом,
несет ответственность только в том случае, если повреждение колес
(шин, колесных дисков) Автомобиля или недопустимость эксплуатации
произошли после передачи Автомобиля Арендатору,
- в случае наличия неисправностей, препятствующих эксплуатации
Автомобиля, когда подобные неисправности выявились после
передачи Автомобиля в аренду.
- в случае поломки, блокировки или выхода из строя составных
частей, узлов и агрегатов Автомобля (за исключением ДТП), включая
также случаи, обусловленные попаданием в агрегаты инородных
предметов (гидроудар и т.д.) в результате эксплуатации переданного
ему Автомобиля,
- В том случае, когда Автомобиль явился средством или орудием
совершения преступления,
- в случае нарушения Арендатором или Водителем норм,
определяющих количество пассажиров и перегруженность,
- Арендатор или Водитель управляли Автомобилем, не имея
соответствующих водительских прав,
- в том случае, когда во время парковки и при отсутствии
Арендатора или Водителя двери или окна Автомобиля были
открыты (не были закрыты на ключ), ключи Автомобиля и
регистрационные документы (какой-либо регистрационный документ)
были оставлены в Автомобиле или в ином месте, доступном третьим
лицам, и произошло хищение.
● За ущерб (вред), нанесенный Автомобилю или третьему лицу,
Арендатор несет полную ответственность также в том случае, если в
результате его/Водителя действий (бездействия) нарушено (не
выполнено) какое-либо условие договора о страховании, в результате
чего
страховая
компания
будет
правомочна
отказать
в
предоставлении страховой компенсации. В частности, Арендатор за
ущерб, причиненный Автомобилю или третьему лицу, понесет полную
ответственность, если
- во время дорожно-танспортного происшествия Водитель
обратится в бегство, покинет место дорожно-транспортного
происшествия, после дорожно-танспортного происшествия передвинет
Автомобиль
или
уклонится
от
прохождения
медицинского
обследования, не заявит незамедлительно о дорожно-транспортном
происшествии Арендатору и правовым органам, пожарной службе (в
случае пожара) или в зависимости от характера происшествия
соответствующей аварийной службе, не будет ждать на месте
происшествия представителя Страховой компании и потом не будет
следовать указаниям представителя Страховой компании;
- насчет обстоятельств, связанных со страховым случаем, передал
недостоверную информацию или совершил такие действия, в
результате которых стало невозможным осуществление действий,
направленных на выяснение обстоятельств страхового случая
Страховой компанией (стало невозможным проведение расследования
страхового дела).

