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Հիմնադրամի 

կողմից 

միանվագ Ամսական միանվագ ամսական միանվագ ամսական

Զոհվելու (մահանալու) կամ անհայտ 

բացակայող ճանաչելու դեպքում
2 20,000,000 1,800,000 1 10,000,000                      1,050,000               5                  50,000,000 1,400,000         

  Առողջությանը պատճառված վնասի 

հետևանքով (I խմբի հաշմանդամություն) 0
0 0

0
-                                  -                         

2
                 20,000,000 1,400,000         

 Առողջությանը պատճառված վնասի 

հետևանքով (II խմբի հաշմանդամություն)
2 10,000,000 400,000 1 5,000,000                        300,000                  2                  10,000,000 600,000            

Զոհվելու (մահանալու) կամ անհայտ 

բացակայող ճանաչելու դեպքում
4 3,600,000                3 2,250,000                    12 7,200,000               

  Առողջությանը պատճառված վնասի 

հետևանքով (I խմբի հաշմանդամություն) 0
-                          

1
750,000                       

4
600,000                  

 Առողջությանը պատճառված վնասի 

հետևանքով (II խմբի հաշմանդամություն)
0 -                          1 450,000                       0 -                         

Զոհվելու (մահանալու) կամ անհայտ 

բացակայող ճանաչելու դեպքում
6 25,400,000              4 13,300,000                  17 58,600,000             27 97,300,000       

  Առողջությանը պատճառված վնասի 

հետևանքով (I խմբի հաշմանդամություն) 0
-                          

1
750,000                       

6
22,000,000             

7 22,750,000        

 Առողջությանը պատճառված վնասի 

հետևանքով (II խմբի հաշմանդամություն)
2 10,400,000              2 5,750,000                    2 10,600,000             6 26,750,000       

Ընդամենը 8 35,800,000     7 19,800,000         25 91,200,000     40 146,800,000     

Ընդամենը

 դեպքերի 

քանակ  

 վճարված 

հատուցման 

մեծությունը

1.Պայմանագրային կամ պարտադիր 

զինվորական ծառայության կամ 

պահեստազորային պատրաստության 

շրջանակներում իրականացվող 

միջոցառումներին ներգրաված սպայական 

կազմի զինծառայողին  

2. Պայմանագրային զինվորական 

ծառայության կամ պահեստազորային 

պատրաստության շրջանակներում 

իրականացվող միջոցառումներին ներգրաված 

ենթասպայական և շարքային կազմերի 

զինծառայողին կամ տարածքային 

պաշտպանությանը ներգրաված կամ 

կամավորագրված անձին

3.Պարտադիր զինվորական 

ծառայության կրտսեր ենթասպայական 

և շարքային կազմերի զինծառայողին

 դեպքերի քանակ  

վճարված 

հատուցման 

մեծությունը
դեպքերի քանակ

վճարված 

հատուցման 

մեծությունը
 դեպքերի քանակ  

 վճարված 

հատուցման 

մեծությունը

1.Պայմանագրային կամ պարտադիր 

զինվորական ծառայության կամ 

պահեստազորային պատրաստության 

շրջանակներում իրականացվող 

միջոցառումներին ներգրաված սպայական 

կազմի զինծառայողին  

2. Պայմանագրային զինվորական 

ծառայության կամ պահեստազորային 

պատրաստության շրջանակներում 

իրականացվող միջոցառումներին ներգրաված 

ենթասպայական և շարքային կազմերի 

զինծառայողին կամ տարածքային 

պաշտպանությանը ներգրաված կամ 

կամավորագրված անձին

վճարված 

հատուցման 

մեծությունը

վճարված 

հատուցման 

մեծությունը

 վճարված 

հատուցման 

մեծությունը

3.Պարտադիր զինվորական 

ծառայության կրտսեր ենթասպայական 

և շարքային կազմերի զինծառայողին

 դեպքերի քանակ  դեպքերի քանակ  դեպքերի քանակ  
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 դեպքերի 

քանակ  

1.Պայմանագրային կամ պարտադիր զինվորական ծառայության կամ 

պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում 

իրականացվող միջոցառումներին ներգրաված սպայական կազմի 

զինծառայողին  

2. Պայմանագրային զինվորական ծառայության կամ 

պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում 

իրականացվող միջոցառումներին ներգրաված 

ենթասպայական և շարքային կազմերի զինծառայողին կամ 

տարածքային պաշտպանությանը ներգրաված կամ 

կամավորագրված անձին

 վճարված հատուցման մեծությունը վճարված հատուցման մեծությունը

3.Պարտադիր զինվորական ծառայության կրտսեր 

ենթասպայական և շարքային կազմերի 

զինծառայողին

 դեպքերի քանակ  

վճարված հատուցման մեծությունը

դեպքերի քանակ


