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სს „თიბისი დაზღვევის“ პრეტენზიების მართვის პროცედურა 

1. ზოგადი ინფორმაცია 
 

1.1. წინამდებარე დოკუმენტში მოცემულია სს „თიბისი დაზღვევის“ (შემდგომში „კომპანია“) 
მომხმარებლების მიერ კომპანიის მიმართ სათანადო წესით დაფიქსირებული პრეტენზიების მართვას, 
რაც მოიცავს პრეტენზიის დაფიქსირების, მიღების, განხილვისა და გადაწყვეტის პროცედურას. 

1.2. წინამდებარე პროცედურის მიზნებისთვის, პრეტენზიად კვალიფიცირდება კომპანიის მომხმარებლის 
განცხადება, რომელიც უკავშირდება კომპანიის მიერ შეთავაზებულ სადაზღვევო პროდუქტებს და 
მათთან დაკავშირებულ მომსახურებებს, კერძოდ: 
 სადაზღვევო ანაზღაურების თაობაზე მზღვეველის გადაწყვეტილების გადახედვას მისი 

სრულად/ნაწილობრივი შეცვლის მიზნით; მზღვეველის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით 
განმცხადებლის დასაბუთების/დამატებითი მტკიცებულებების/ინფორმაციის წარმოდგენას ან/და 
სხვა მიზნით გადახედვას; 

 სადაზღვევო ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში/მისი დასრულების შემდგომ, 
მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარვეზის აღმოფხვრასა ან/და სხვა მასთან დაკავშირებულ 
საკითხთან მიმართებით უკმაყოფილებას, მათ შორის, უკმაყოფილება ცხელი ხაზის საქმიანობასთან, 
მზღვეველის თანამშრომლის/წარმომადგენლის საქმიანობასა ან/და მის მიერ გაწეულ 
კონსულტაციასთან დაკავშირებით და სხვა: 

 კომპანიის მხრიდან, დაზღვევის ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის/ქვეპუნქტის 
შეუსრულებლობას/არაჯეროვან შესრულებას; 

 კომპანიის მხრიდან, მოვალეობის არაეფექტურ შესრულებას, რამაც გამოიწვია მომხმარებლის 
უკმაყოფილება; 

 კომპანიის მხრიდან არასწორი/არასრული ინფორმაციის მიწოდებას (მათ შორის კომპანიის მიერ 
გავრცელებული რეკლამებით); მოთხოვნილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის მიუწოდებლობას;  

 კომპანიის წარმომადგენლის მხრიდან მომხმარებლის მიმართ არაეთიკურ, არაკეთილსინდისიერ ან 
სხვა სახის არასათანადო მოპყრობას; 

 მომხმარებლის მხრიდან გასაწევ ფინანსურ ხარჯს; 
 კომპანიის მიერ მომსახურების გაწევისას წარმოშობილი სხვა ისეთი საკითხი, რამაც გამოიწვია 

მომხმარებლის უკმაყოფილება; 
1.3. პროცედურაში ცვლილების შეტანა ხორციელდება გენერალური დირექტორის/ გენერალური 

დირექტორის მოადგილის ბრძანებით; 
1.4. მომხმარებლის  პრეტენზიების მიღება (დაფიქსირება) ხორციელდება შემდეგი არხებიდან: 

 კომპანიის სატელეფონო ცენტრი/ცხელი ხაზი: 2422222; 
 კომპანიის ვებ-გვერდი: https://tbcinsurance.ge; 
 ელ-ფოსტა: Info@tbcinsurance.ge; 
 კომპანიის ოფიციალური Facebook გვერდის „ჩათი“/“მესენჯერი“; 
 კომპანიის ოფიციალური პლატფორმის ჩათი (www.ontbcinsurance.ge) 
 კომპანიის ოფისში არსებული პრეტენზიის წერილობითი ფორმა; 
 კურიერის მიერ მოტანილი კორესპონდენცია; 
 კომპანიის უფლებამოსილი თანამშრომლის მეშვეობით. 

1.5. მომხმარებლის მიერ დაფიქსირებული პრეტენზია გადის შემდეგ ეტაპებს: 
 პრეტენზიის მიღება (რაც გულისხმობს პრეტენზიის დაფიქსირებისას კომპანიის შესაბამისი 

თანამშრომლის მიერ განმცხადებლის (პრეტენზიის ავტორის) იდენტიფიცირებასა და პროგრამაში 
მონაცემების ატვირთვას) ; 

 პრეტენზიის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება;  
 უკუკავშირი მომხმარებელთან; 
 რეპორტინგი.  
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1.6. პრეტენზიის განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების ვადა წარმოადგენს 10 (ათი) სამუშაო დღეს, 
რომელიც აითვლება პრეტენზიის დაფიქსირებისა და განმცხადებლის იდენტიფიცირების მომდევნო 
სამუშაო დღიდან. გადაწყვეტილების მიღება შესაძლოა გადავადდეს: 
 იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენზია ეხება კომპანიის პარტნიორი სერვის ცენტრის მომსახურებას, 

ავტომობილის შეკეთების ვადებს ან შეკეთების ხარისხს; 
 იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენზიაში დაფიქსირებული საკითხი საჭიროებს კომპლექსურ შესწავლას 

(მათ შორის, დოკუმენტების სხვა დაწესებულებიდან გამოთხოვას/დაარქივებული დოკუმენტების 
მოძიებას/მომხმარებლის მიერ დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენას; პრეტენზიაში დასმულ 
სკაითხთან დაკავშირებით საქმეში ექსპერტის/სპეციალისტის ჩართვას (ექსპერტიზის/დამატებითი 
მოკვლევის ჩატარებას));  

1.7. წინამდებარე დოკუმენტის აღსრულების ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელია სატელეფონო ცენტრისა 
და ხარისხის მართვის განყოფილება. 

1.8. პრეტენზიის განხილვა შესაძლებელია განხორციელდეს ორ დონეზე: 
1.8.1. პრეტენზიები, რომელსაც განიხილავს სატელეფონო ცენტრისა და ხარისხის მართვის განყოფილება 

(საჭიროებისამებრ სხვა თანამშრომლების ჩართულობით) და გადაწყვეტილებას იღებს სატელეფონო 
ცენტრისა და ხარისხის მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი. ამ კატეგორიაში ექცევა: 
 პრეტენზია, რომელშიც მითითებული მომსახურების ღირებულება არ აღემატება 500 (ხუთასი) ლარს; 
 პრეტენზია, რომელიც შეეხება კომპანიის მიერ გაწეულ მომსახურებასთან დაკავშირებულ ისეთ 

ხარვეზს, როგორიცაა ცხელი ხაზის საქმიანობა,  კომპანიის თანამშრომლის მიერ მომხარებლისთვის 
გაწეულ კოუნსულტაციას, ინფორმაციის/დოკუმენტაციის მომხარებლისთვის მიწოდებას/ 
მიუწოდებლობა. 

1.8.2. იმ შემთხვვეაში, თუ პრეტენზიით გათვალისწინებული მომსახურების ღირებულება ტოლია ან აღემატება 
500 (ხუთასი) ლარს, საჩივარზე გადაწყვეტილებას იღებს ელექტრონული კომიტეტი. ელექტრონული 
კომიტეტის მოწვევაზე პასუხისმგებელია სატელეფონო ცენტრისა და ხარისხის მართვის განყოფილების 
ხელმძღვანელი/მის მიერ უფლებამოსილი პირი (ხარისხის მართვის ოფიცერი) (რომელიც წარმოადგენს 
ელექტრონული კომიტეტის მუდმივ წევრს), რომელიც, შეტყობინებას გზავნის კომიტეტის წევრებთან და 
გააცნობს მათ განსახილველი პრეტენზიის შინაარს. 

1.8.3. თუ პრეტენზიით გათვალისწინებული მომსახურების ღირებულება ტოლია ან მეტია 500 (ხუთასი) ლარზე 
და არ აღემატება 3000 (სამი ათას) ლარს,  ელექტრონული კომიტეტის განხილვაზე, პრეტენზიაში 
დასმული საკითხის შინაარსიდან გამომდინარე, საჭიროებისამერ, მოწვეულ უნდა იქნნენ შემდეგი 
წევრები: 
 ზარალების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი (ზარალის რეგულირებასთან 

დაკავშირებული პრეტენზიის განხილვისას); 
 პრეტენზიაში დაფიქსირებული მომსახურების გამწევი განყოფილების ხელმძღვანელი; 
 კომპანიის იურიდიული განყოფილების უფროსი; 
 განსახილველი საკითხის სპეციფიკის გათვალისწინებით, შესაბამისი განყოფილების 

წარმომადგენელი. 
1.8.4. კომიტეტი გადაწყვეტილებას იღებს დამსწრე წევრთა ხმათა უმრავლესობით. ხმების თანაბრად გაყოფის 

შემთხვევაში, ან განსახილველი საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე სატელეფონო ცენტრისა და 
ხარისხის მართვის განყოფილების ხელმძღვანელის მიმართვის საფუძველზე გადაწყვეტილებას იღებს 
გენერალური დირექტორი ან გენერალური დირექტორის მოადგილე. 

1.8.5.  თუ პრეტენზიით გათვალისწინებული მომსახურების ღირებულება აღემატება 3000 (სამი ათას) ლარს,  
გაფართოებული ელექტრონული კომიტეტის განხილვაზე, პრეტენზიაში დასმული საკითხის 
შინაარსიდან გამომდინარე, საჭიროებისამერ, მოწვეულ უნდა იქნნენ შემდეგი წევრები: 
 გენერალური დირექტორი ან გენერალური დირექტორის მოადგილე (სავალდებულო წევრი); 
 ოპერაციებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დირექტორი; 
 ზარალების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი (ზარალის რეგულირებასთან 

დაკავშირებული პრეტენზიის განხილვისას); 
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 პრეტენზიაში დაფიქსირებული მომსახურების გამწევი განყოფილების ხელმძღვანელი; 
 კომპანიის იურიდიული განყოფილების უფროსი; 
 განსახილველი საკითხის სპეციფიკის გათვალისწინებით, შესაბამისი განყოფილების 

წარმომადგენელი. 
1.8.6. კომიტეტი გადაწყვეტილებას იღებს დამსწრე წევრთა ხმათა უმრავლესობით. ხმების თანაბრად გაყოფის 

შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იღებს გენერალური დირექტორი ან გენერალური დირექტორის 
მოადგილე. 

1.8.7. პრეტენზიის განხილვის ეტაპზე ჩატარებული მოკვლევის შედეგად (საჭიროების შემთხვევაში) გაიცემა 
რეკომენდაცია სატელეფონო ცენტრისა და ხარისხის მართვის სამსახურის მხრიდან. 

1.9. ნებისმიერი ტიპის უკმაყოფილების განხილვის/მოკვლევის შემდეგ, სატელეფონო ცენტრისა და ხარისხის 
მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი იღებს გადაწყვეტილებას, გადასცეს თუ არა პრეტენზიის ავტორს 
საკომპენსაციო საჩუქარი (საკომპენსაციო საჩუქრის შერჩევა, 2018 წლის #TBCI 01/44 ბრძანების 
(რომელშიც შევიდა ცვლილებები 2018 წლის #TBCI 01/77 და 2019 წლის #TBCI 01/133 ბრძანებებით) 
ფარგლებში, შედის სატელეფონო ცენტრისა და ხარისხის მართვის განყოფილების ხელმძღვანელის 
უფლებამოსილებაში)  
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2. პრეტენზიის განხილვის პროცესი 

მუხლი აღწერა შემსრულებელი  არხი 

2.1. პრეტენზიის მიღება  
 2.1.1. იმ შემთხვევაში, თუ თანამშრომელი ვერ ახერხებს 

მომხმარებლის მიერ მოთხოვნილი მომსახურების გაწევას, 
იგი სთავაზობს მას პრეტენზიის დაფიქსირებას; 

2.1.2. თანამშრომელი ახორციელებს მომხმარებლის 
იდენტიფიკაციას Ins App პროგრამის (შემდგომში 
„პროგრამა“) საშუალებით; 

2.1.3. თანამშრომელი ასახავს მომხმარებლის პრეტენზიას 
პროგრამულ მოდულში და პრეტენზიას გზავნის ელ-
ფოსტაზე customercare@tbcinsurance.ge ; 

2.1.4. თანამშრომელი ატყობინებს მომხმარებელს პრეტენზიის 
განმხილველი განყოფილების და განხილვის ვადების 
შესახებ; 

2.1.5. პრეტენზიას პროგრამულ მოდულში ენიჭება შესაბამისი 
ნომერი; 

2.1.6. პროგრამული მოდულიდან ხდება მოკლე ტექსტური 
შეტყობინების გაგზავნა პროგრამაში დაფიქსირებულ 
სატელეფონო ნომერზე, პრეტენზიის განმხილველი 
განყოფილებისა და ვადების მითითებით. 

 

სატელეფონო ოპერატორი სატელეფონო ცენტრი, 
ელექტრონული ფოსტა. 
 
 

 2.1.7. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელს სურს პრეტენზიის 
დაფიქსირება ოფიციალური ვებგვერდის გამოყენებით, 
ამისთვის მან მითითებულ ლინკზე პრეტენზიის 
დაფიქსირების ღილაკზე დაწკაპების შემდგომ უნდა შეავსოს 
შეტყობინების გამოგზავნის ფანჯარა. აღნიშნულ ფანჯარაში 
მომხარებელი ნიშნავს შეტყობინებაზე პასუხის მიღების 
სასურველ ფორმას და აგზავნის პრეტენზიას. გაგზავნილი 
შეტყობინება შედის ელ-ფოსტაზე 
customercare@tbcinsurance.ge 

მომხმარებელი კომპანიის ოფიციალური ვებგვერდი 
(https://tbcinsurance.ge/ka/home/contact) 
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2.1.8. სატელეფონო ცენტრისა და ხარისხის მართვის 
განყოფილებიდან პრეტენზია იტვირთება პროგრამულ 
მოდულში და ენიჭება შესაბამისი ნომერი;  

2.1.9. პროგრამული მოდულიდან ხდება მოკლე ტექსტური 
შეტყობინების გაგზავნა პროგრამაში დაფიქსირებულ 
სატელეფონო ნომერზე, მისი პრეტენზიის განმხილველი 
განყოფილების, ვადების მითითებით. 

 2.1.10. იმ შემთხვევაში, თუ თანამშრომელი Facebook სასაუბრო 
ჩატში იღებს პრეტენზიას, ის ინიშნავს მომხმარებლის 
საიდენტიფიკაციო მონაცემებს;  

2.1.11. თანამშრომელი აცნობებს მომხმარებელს პრეტენზიის 
განმხილველი განყოფილების და ვადების შესახებ; 

2.1.12. თანამშრომელი პრეტენზიის ტექსტს გზავნის ელ-
ფოსტაზე customercare@tbcinsurance.ge  

2.1.13. სატელეფონო ცენტრისა და ხარისხის მართვის 
განყოფილებიდან პრეტენზია იტვირთება პროგრამულ 
მოდულში და ენიჭება შესაბამისი ნომერი;  

2.1.14. პროგრამული მოდულიდან ხდება მოკლე ტექსტური 
შეტყობინების გაგზავნა პროგრამაში დაფიქსირებულ 
სატელეფონო ნომერზე, მისი პრეტენზიის განმხილველი 
განყოფილების, ვადების მითითებით. 

სატელეფონო ოპერატორი კომპანიის ოფიციალური Facebook 
გვერდი 

 2.1.15. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი კომპანიის იმ 
თანამშრომელთან აფიქსირებს პრეტენზიას, რომელიც არ 
არის უფლებამოსილი მიიღოს იგი, აღნიშნული 
თანამშრომლის მითითებით სატელეფონო ცენტრისა და 
ხარისხის მართვის განყოფილების თანამშრომელი (შიდა 
ტელეფონის გამოყენებით) სატელეფონო კომუნიკაციით 
უკავშირდება მომხმარებელს და მომხმარებლის 
საიდენტიფიკაციო მონაცემების დაზუსტების შემდგომ 
იღებს პრეტენზიას; 

2.1.16. თანამშრომელი აცნობებს მომხმარებელს პრეტენზიის 
განმხილველი განყოფილების და ვადების შესახებ; 

შიდა ქსელი კომუნიკაცია მომხმარებელთან 
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2.1.17. თანამშრომელი პრეტენზიის ტექსტს გზავნის ელ-
ფოსტაზე customercare@tbcinsurance.ge. ხოლო, პრეტენზიის 
აუდიო ჩანაწერი ინახება Share Folder-ში; 

2.1.18. სატელეფონო ცენტრისა და ხარისხის მართვის 
განყოფილებიდან პრეტენზია იტვირთება პროგრამულ 
მოდულში და ენიჭება შესაბამისი ნომერი;  

2.1.19. პროგრამული მოდულიდან ხდება მოკლე ტექსტური 
შეტყობინების გაგზავნა პროგრამაში დაფიქსირებულ 
სატელეფონო ნომერზე, მისი პრეტენზიის განმხილველი 
განყოფილების, ვადების მითითებით. 

 2.1.20. თანამშრომელი სთავაზობს განმცხადებელს 
ორგანიზაციაში არსებული პრეტენზიის ფორმის შევსებას,  
თვალყურს ადევნებს რომ შეივსოს პრეტენზიის ყველა 
აუცილებელი ველი. 

2.1.21. მომხმარებელი ავსებს პრეტენზიის ფორმას; 
2.1.22. თანამშრომელი ამოწმებს პრეტენზიის ფორმას 

კანცელარიის ბეჭდით და მის ასლს გადასცემს 
მომხმარებელს; 

2.1.23. თანამშრომელი აცნობს მომხმარებელს პრეტენზიის 
განმხილველი განყოფილებისა და ვადების შესახებ.  

2.1.24. თანამშრომელი პრეტენზიის ფორმას ასკანერებს და 
გზავნის ელ-ფოსტაზე customercare@tbcinsurance.ge ხოლო, 
დოკუმენტის ორიგინალს გზავნის კანცელარიაში. 

2.1.25. სატელეფონო ცენტრისა და ხარისხის მართვის 
განყოფილებიდან პრეტენზია იტვირთება პროგრამულ 
მოდულში და ენიჭება შესაბამისი ნომერი; 

2.1.26. პროგრამული მოდულიდან ხდება მოკლე ტექსტური 
შეტყობინების გაგზავნა პროგრამაში დაფიქსირებულ 
სატელეფონო ნომერზე, მისი პრეტენზიის განმხილველი 
განყოფილების, ვადების მითითებით. 

მზღვეველის 
უფლებამოსილი 
წარმომადგენელი 

ორგანიზაციაში არსებული 
პრეტენზიის ფორმა 

ვადა ზემოთ მითითებული არხებით მიღებული პრეტენზიის პროგრამული ასახვა უნდა მოხდეს მისი მიღებიდან გონივრულ ვადაში, მაგრამ არა 
უგვიანეს 1 სამუშაო დღისა. 
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 2.1.27. თანამშრომელი იღებს წარმოებაში კორესპონდენციას. 
ამოწმებს კანცელარიის ბეჭდით და ასლს გადასცემს 
მომხმარებელს; 

2.1.28. თანამშრომელი პრეტენზიის ფორმას ასკანერებს და 
გზავნის ელ-ფოსტაზე customercare@tbcinsurance.ge. 
ხოლო, დოკუმენტის ორიგინალს გზავნის კანცელარიაში. 

2.1.29. სატელეფონო ცენტრისა და ხარისხის მართვის 
განყოფილებიდან პრეტენზია იტვირთება პროგრამულ 
მოდულში და ენიჭება შესაბამისი ნომერი; 

2.1.30. პროგრამული მოდულიდან ხდება მოკლე ტექსტური 
შეტყობინების გაგზავნა პროგრამაში დაფიქსირებულ 
სატელეფონო ნომერზე, მისი პრეტენზიის განმხილველი 
განყოფილების, ვადების მითითებით. 

ოფისის 
მენეჯერი/ადმინისტრატორი 

კორესპონდენცია 

ვადა  კორესპონდენციით მიღებული პრეტენზიის პროგრამული ასახვა უნდა მოხდეს მისი მიღებიდან გონივრულ ვადაში, მაგრამ არა უგვიანეს 
1 სამუშაო დღისა. 
 

  
2.2.  საკითხის განხილვა შემსრულებელი 

  
2.2.1. პრეტენზიის დაფიქსირებისა და 2.1 მუხლის შესაბამისად 

მიღების შემდგომ, პრეტენზიაში დასმული საკთხიდან 
გამომდინარე გადაწყვეტილება მიიღება ამ დოკუმენტის 1.8-
1.9 პუნქტებით გაწერილი პროცედურის შესაბამისად; 

სატელეფონო ცენტრისა და ხარისხის მართვის განყოფილება/ 
ელექტრონული კომიტეტი 

 2.2.2. როდესაც პრეტენზიის საგანს წარმოადგენს ზარალის 
ანაზღაურების პროცესი და/ან კონტრაქტორი სერვის 
ცენტრის მომსახურება, საკითხის განხილვასა და 
გადაწყვეტილების გამოტანაში ერთვება ზარალების 
ადმინიტრირების განყოფილების ხელმძღვანელი. 

 
ვადა საკითხზე გადაწყვეტილების მიღების ვადა არის პრეტენზიის მიღებიდან 10 სამუშაო დღე, გარდა 1.6 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა. 1.6 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებში პრეტენზიის განხილვის ვადის გადავადების შესახებ გადაწყვეტილება 
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მომხმარებელს უნდა ეცნობოს მის მიერ არჩეული საკომუნიკაციო ფორმით (სატელეფონო ზარი/ელ.ფოსტა/წერილი) გადავადების მიზეზის 
მითითებით. 

2.3.   უკუკავშირი მომხმარებელთან შემსრულებელი 
 2.3.1. ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული ვადების დაცვით 

მომხმარებელს ეცნობება მიღებული გადაწყვეტილების 
შესახებ პრეტენზიის გაცხადებისას მის მიერ 
დაფიქსირებული საშუალებით: 
კორესპონდენციით/ელ.ფოსტით/სატელეფონო ზარის 
საშუალებით. თუკი პრეტენზიაზე მიღებული 
გადაწყვეტილება მომხმარებელს უნდა ეცნობოს ფოსტის 
გამოყენებით - მზღვეველის მიერ ფოსტისთვის წერილის 
ჩაბარებით სრულდება პრეტენზიის განხილვის ვადის 
მიმდინარეობა (შესაბამისად ფოსტისთვის წერილის 
გადაცემით სრულდება მზღვეველის ვალდებულება გასცეს 
პასუხი პრეტენზიას). 

2.3.2. პრეტენზიის შესწავლის საქმის მასალები (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში), მომხმარებელს მიეწოდება მოთხოვნიდან 10 
სამუშაო დღის ვადაში. 

სატელეფონო ცენტრისა და ხარისხის მართვის განყოფილება 
 

  
2.4.  რეპორტინგი შემსრულებელი 

 2.4.1. პრეტენზიასთან დაკავშირებული ყველა ტიპის 
დოკუმენტური და სატელეფონო ჩანაწერი ინახება Share 
Folder-ში; 

2.4.2. სატელეფონო ცენტრისა და ხარისხის მართვის განყოფილება 
ყოველთვიურად ახორციელებს პრეტენზიების 
სტატისტიკურ ანგარიშგებას; 

2.4.3. სატელეფონო ცენტრისა და ხარისხის მართვის განყოფილება 
აფიქსირებს მენეჯმენტთან რეკომენდაციებს 
აღრიცხული/გამოვლენილი შემთხვევების პრევენციის 
მიზნით.  

სატელეფონო ცენტრისა და ხარისხის მართვის განყოფილება 

  

გენერალური დირექტორის მოადგილე           დავით კიღურაძე 
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