სადაზღვევო
კომპანია
დაინტერესებისთვის.

არდის

სახელით,

მადლობას

გიხდით

ჩვენი

კომპანიით

არდი სწრაფად ზრდადი და დინამიკური ბრენდია, რომელიც დაარსების დღიდან უწყვეტად
ვითარდება. ჩვენ ზუსტად ვგრძნობთ ჩვენი მომხმარებლების სურვილებს და თანამედროვეობას
მორგებულ მოთხოვნილებებს და ყოველდღიურად ვცდილობთ შევქმნათ მათზე ორიენტირებული
სადაზღვევო პროდუქტები და მომსახურება.
არდიში გვჯერა, რომ მხოლოდ უზადო მომსახურებით არის შესაძლებელი დაზღვეულთა
მრავალწლიანი ლოიალობის მოპოვება და იმ დიდი ოჯახის შექმნა, რომლის წევრობა
ერთნაირად საამაყოა ყველასთვის.
არდის გუნდი - ბრენდის მთავარი მახასიათებლების მსგავსად არის მიზანდასახული,
თავდაჯერებული, ენერგიული და ამბიციური. ჩვენ ვაშენებთ წარმატებული ზრდის
პლატფორმას, მკაფიოდ ფოკუსირებული სტრატეგიით ხარისხზე, რითიც ვცდილობთ,
შეგიქმნათ თქვენ - ჩვენს პარტნიორებს და დაზღვეულებს, არა მხოლოდ სტაბილურობისა და
დაცულობის შეგრძნება, არამედ რეალური კომფორტი წვრილმან დეტალებშიც კი.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული თქვენგანი იყოს მაქსიმალურად
პროდუქტიული და წარმატებული. ეს კი თანამედროვე სამყაროში ხარისხიანი სადაზღვევო
ინსტრუმენტების გარეშე ძნელად წარმოსადგენია.
ჩვენ შევქმენით ეს შეთავაზება თქვენთვის, რათა ვიზრუნოთ თქვენზე, თქვენთვის ძვირფას
ადამიანებზე და მათ ჯანმრთელ მომავალზე!
საუკეთესო სურვილებით,

დაარსდა სადაზღვევო კომპანია არდი, რომელიც
არაერთი
სიახლის
ინიციატორი
გახდება
სადაზღვევო ბაზარზე

2010
არდის ყოველწლიურ აუდიტორულ შემოწმებას
საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია BDO
იწყებს

2011
კომპანიის ექსკლუზიური
პარტნიორი ხდება
უდიდესი საერთაშორისო სამედიცინო ასისტანსი
International SOS TM

2012
ჩვენ ვქმნით ძლიერ საგადამზღვევო სისტემას
საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის და გერმანიის
რეიტინგულ გადამზღვევ კომპანიებთან

2012
ფართოვდება არდის ფილიალების ქსელი მთელი
საქართველოს მასშტაბით, კომფორტული და
კეთილმოწყობილი ოფისებით

2013
არდი ბაზრის პირველი ხუთეულის წევრი და
ყველაზე
მაღალი
ხარისხის
სადაზღვევო
მომსახურების მიმწოდებელი ხდება

2014
ჩვენი ექსკლუზიური პარტნიორი ხდება ერთ-ერთი
ლიდერი
ფრანგული
საერთაშორისო
საასისტანსო კომპანია APRIL International

2015

7,8%

7,25%
C

C

2014

2015

7,34%

7,44%

C

C

C

2018

2017

2016

7,10%

66%
7%
9%
7%
11 %

0%

25%

50%

75%

100%

არდის სახელი, ასოცირდება
სასიამოვნო ურთიერთობებთან,
ქველმოქმედებასთან,
სიმშვიდესთან და
პროფესიონალიზმთან



გულს უხარია, როცა პაციენტი
შეკითხვაზე სად ხართ
დაზღვეული? მპასუხობს არდიში



არდი ფასდაუდებელ საქმეს
აკეთებს. რაც მთავარია
კომფორტულად, პრობლემების
და სირთულეების გარეშე



%

ლიმიტი

24 საათიანი საინფორმაციო ცხელი ხაზი

100%

ულიმიტო

პირადი/ოჯახის ექიმი

100%

ულიმიტო

თერაპევტის/პედიატრის მომსახურება ბინაზე

100%

ულიმიტო

ექთნის მომსახურება ბინაზე
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

100%

ულიმიტო

100%

ულიმიტო

თავისუფალი არჩევანი

პროფილაქტიკური სამედიცინო შემოწმება

100%

ერთხელ

*სამკურნალო მასაჟი „მედ ინვესტმენტი” და დ.ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი

50%

1,500

ჰოსპიტალიზაცია უბედური შემთხვევის შედეგად

100%

10,000

100%

8,000

თავისუფალი არჩევანი

თავისუფალი არჩევანი

გადაუდებელი ჰოსპიტალიზაცია
თავისუფალი არჩევანი

გეგმიური ჰოსპიტალიზაცია (მათ შორის საზღვარგარეთ)

100%

თავისუფალი არჩევანი

კარდიოქირურგია, ენდოპროთეზირება (მათ შორის საზღვარგარეთ)
თავისუფალი არჩევანი

ონკოლოგია (მათ შორის საზღვარგარეთ)

7,000

100%
100%

თავისუფალი არჩევანი

ორსულობის მონიტორინგი

3,000

100%

თავისუფალი არჩევანი

მშობიარობა

1,000

100%

თავისუფალი არჩევანი

გადაუდებელი მომსახურება
თავისუფალი არჩევანი

გადაუდებელი ვაქცინაცია
თავისუფალი არჩევანი

ამბულატორიული მომსახურება გამონაკლისების გარეშე კლინიკა „ინიციო“-ში
ლაბორატორიული მომსახურებაზე გამონაკლისების გარეშე კლინიკა „ინიციო“-ში
გეგმიური ამბულატორია
PPO - ოჯახის ექიმის მიმართვით

გეგმიური ამბულატორია (მათ შორის საზღვარგარეთ)

100%

ულიმიტო

100%

ულიმიტო

50%
30%

ულიმიტო
ულიმიტო

50%

2,000

40%

თავისუფალი არჩევანი

ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტები "ავერსი-ფარმას„ , PSP,ფარმადეპოს და
ჯიპისის სააფთიაქო ქსელში ოჯახის ეიქმის მიმართვით
ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტები (მათ შორის საზღვარგარეთ)
თავისუფალი არჩევანი

45%

2,000

40%

ბადი პროვაიდერ სააფთიაქო ქსელში (ქველიმიტი)

40%

200

გადაუდებელი მომსახურება

100%

ულიმიტო

40%

1,000

20%

500

40%-50%

1,500

თავისუფალი არჩევანი

გეგმიური თერაპია და ქირურგია
პროვაიდერ კლინიკებში

გეგმიური თერაპია და ქირურგია
თავისუფალი არჩევანი

იმპლანტი
„ნიუ დენტი“ „პი-ეს დენტალი“ „დენტალ სპა“

ორთოდონტია, ორთოპედია, იმპლანტოლოგია

30%-მდე

პროვაიდერ კლინიკებში
საერთაშორისო ასისტანსის მხარდაჭერით

აუზი და ფიტნესი

სათვალე, ლინზები

ულიმიტო
2 კვირა
50,000 ევრო

სამოგზაურო დაზღვევა

თვალის ვარჯიშები

თმის გადანერგვა

და სხვა

%

ლიმიტი

24 საათიანი საინფორმაციო ცხელი ხაზი

100%

ულიმიტო

პირადი/ოჯახის ექიმი

100%

ულიმიტო

თერაპევტის/პედიატრის მომსახურება ბინაზე

100%

ულიმიტო

ექთნის მომსახურება ბინაზე
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

100%

ულიმიტო

100%

ულიმიტო

100%

ორჯერ

*სამკურნალო მასაჟი „მედ ინვესტმენტი” და დ.ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი

50%

3,000

ჰოსპიტალიზაცია უბედური შემთხვევის შედეგად

100%

25,000

100%

20,000

თავისუფალი არჩევანი

პროფილაქტიკური სამედიცინო შემოწმება
თავისუფალი არჩევანი

თავისუფალი არჩევანი

გადაუდებელი ჰოსპიტალიზაცია
თავისუფალი არჩევანი

გეგმიური ჰოსპიტალიზაცია (მათ შორის საზღვარგარეთ)

100%

თავისუფალი არჩევანი

კარდიოქირურგია, ენდოპროთეზირება (მათ შორის საზღვარგარეთ)
თავისუფალი არჩევანი

ონკოლოგია (მათ შორის საზღვარგარეთ)

17,000

100%
100%

თავისუფალი არჩევანი

ორსულობის მონიტორინგი

10,000

100%

თავისუფალი არჩევანი

მშობიარობა

2,000

100%

თავისუფალი არჩევანი

გადაუდებელი მომსახურება
თავისუფალი არჩევანი

გადაუდებელი ვაქცინაცია
თავისუფალი არჩევანი

ამბულატორიული მომსახურება გამონაკლისების გარეშე კლინიკა „ინიციო“-ში
ლაბორატორიული მომსახურებაზე გამონაკლისების გარეშე კლინიკა „ინიციო“-ში
გეგმიური ამბულატორია
PPO - ოჯახის ექიმის მიმართვით

გეგმიური ამბულატორია (მათ შორის საზღვარგარეთ)

100%

ულიმიტო

100%

ულიმიტო

50%
30%

ულიმიტო
ულიმიტო

80%

4,000

70%

თავისუფალი არჩევანი

ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტები "ავერსი-ფარმას„ , PSP,ფარმადეპოს და
ჯიპისის სააფთიაქო ქსელში ოჯახის ეიქმის მიმართვით
ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტები (მათ შორის საზღვარგარეთ)
თავისუფალი არჩევანი

75%

4,000

70%

ბადი პროვაიდერ სააფთიაქო ქსელში (ქველიმიტი)

70%

400

გადაუდებელი მომსახურება

100%

ულიმიტო

70%

2,000

50%

1,000

40%-50%

3,000

თავისუფალი არჩევანი

გეგმიური თერაპია და ქირურგია
პროვაიდერ კლინიკებში

გეგმიური თერაპია და ქირურგია
თავისუფალი არჩევანი

იმპლანტი
„ნიუ დენტი“ „პი-ეს დენტალი“ „დენტალ სპა“

ორთოდონტია, ორთოპედია, იმპლანტოლოგია

30%-მდე

პროვაიდერ კლინიკებში
საერთაშორისო ასისტანსის მხარდაჭერით

აუზი და ფიტნესი

სათვალე, ლინზები

ულიმიტო
5 კვირა
50,000 ევრო

სამოგზაურო დაზღვევა

თვალის ვარჯიშები

თმის გადანერგვა

და სხვა

შიდსი, ვირუსული ჰეპატიტ(ებ)ი („A” ტიპის
და ურგენტული შემთხვევების
გარდა);
თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა (ამბულატორიული მონიტორინგის,
მედიკამენტებისა და ურგენტული შემთხვევების გარდა);
თანდაყოლილი (გარდა გეგმიური ქირურგიული მკურნალობისა) და გენეტიკური
დაავადებების ხარჯები;
სიმსუქნე, ჭარბი წონა.
ფსიქიური დაავადებები.
უნაყოფობა, პოტენციის დარღვევები,
ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია და ტოქსიკომანია.

თვით დაზიანება, თავის განზრახ საფრთხეში ჩაგდება, თვითმკურნალობა;
ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, ტოქსიკური ან ფსიქოტროპული ნივთიერებ(ებ)ის
ზემოქმედების ქვეშ დაზღვეულის მიერ სატრანსპორტო საშუალების მართვა;
ომი, საომარი მდგომარეობა, სამოქალაქო არეულობა ან კრიმინალური ქმედება;
პროფესიული სპორტი და სპორტული შეჯიბრებები.
კბილების პროთეზირებისთვის მზადების, ორთოპედიისა და ორთოდონტიული
მომსახურების ხარჯები;
ბიოლოგიურად აქტიური ან/და კვებითი დანამატები (გარდა პროგრამით
გათვალისწინებულისა), პირადი ჰიგიენის ან/და მოვლის საშულებები.

ეგზოპროთეზები და გარეგანი მაკორეგირებელი დანიშნულების სამედიცინო
მოწყობილობები;
ორგანოთა და ქსოვილთა გადანერგვა;
მხედველობის რეფრაქციული ანომალიის კორექცია, სათვალეები, ლინზები და
სმენის აპარატები.
გეგმიური ვაქცინაცია და იმუნიზაცია;
კოსმეტიკური მკურნალობა, პლასტიკური ქირურგია, მეტაბოლურ ქირურგია
ხელოვნური აბორტი, კონტრაცეფცია, ხელოვნური განაყოფიერება;
რეპროდუქტოლოგია, ოჯახის დაგეგმარება;
რეაბილიტაცია, მასაჟი, ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტი და ლოგოპედი;
სამედიცინო ცნობები (გარდა ოჯახის ექიმის ცნობისა);
არატრადიციული მედიცინა.

ნებისმიერ სერვისზე ანაზღაურდება აყვანილი ექიმის ხარჯი, შესაბამისი სერვისის ლიმიტისა და თანაგადახდის
ფარგლებში
მშობიარობისა და გეგმიური სტაციონარის შემთხვევაში ანაზღაურდება არასტანდარტული და ლუქს პალატის ხარჯი
შესაბამისი ლიმიტისა და თანაგადახდის ფარგლებში
გეგმიურ *სტაციონარზე ლუქს პალატის წლიური ლიმიტი 500 ლარი.

ანაზღაურდება მხოლოდ პროვაიდერ სააფთიაქო ქსელში შეძენილი არარეგისტრირებული ფარმაკოლოგიური და
ჰომეოპათიური საშუალებები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
არარეგისტრირებული ფარმაკოლოგიური და ჰომეოპათიური საშუალებების შეძენა პროვაიდერ სააფთიაქო ქსელში
შესაძლებელია როგორც ოჯახის ექიმის მიმართვით, ასევე ნაღდი ანგარიშსწორებით.

საქართველოს საზღვრებს გარეთ
ჩატარებული მომსახურების ანაზღაურება საქართველოში მოქმედი წამყვანი
კლინიკების საშუალო ფასით, ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. ასევე საქართველოს საზღვრებს გარეთ
შეძენილი მედიკამენტები ანაზღაურდება საქართველოში ანალოგიური აქტიური ნივთიერების მქონე მედიკამენტის
საშუალო ფასით, ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

გამონაკლისში არსებულ ყველა დაავადებაზე ამბულატორიულ სერვისებზე (კერძოდ: ექიმ სპეციალისტების
კონსულტაციები, ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევები) ვრცელდება 50%-იანი ფასდაკლება არდის კონტრაქტორ
კლინიკებში:
შპს მედ ინვესტმენტი (ვაკე -აბულაძის ქუჩაზე)
დ. ტატიშვილის კლინიკა (საბურთალო -მარიჯანის ქუჩაზე)

ოჯახის ქვეშ იგულისხმება მეუღლე და შვილები (18 წლამდე)
18 დან 25 წლამდე შვილების დაზღვევა შესაძლებელია ინდივიდუალური პრემიის გადახდის საფუძველზე
ორსულობის მონიტორინგი და მშობიარობა ვრცელდება მხოლოდ თანამშრომელსა და მის დაზღვეულ მეუღლეზე
სამოგზაურო დაზღვევა ვრცელდება მხოლოდ თანამშრომლებზე
შეთავაზება ძალაშია თანამშრომელთა 100%-ის დაზღვევის შემთხვევაში
საოჯახო დაზღვევა ძალაშია დაოჯახებულ თანამშრომელთა მინიმუმ 50%-ის დაზღვევის შემთხვევაში
პირველადად დაზღვევის შემთხვევაში გეგმიურ ჰოსპიტალურ მომსახურებასა (მათ შორის კარდიოქირურგია და
ენდოპროთეზირება) ონკოლოგია და ორსულობა/მშობიარობაზე ვრცელდება მოცდის პერიოდი 9 თვე
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ახდენს თქვენი სამედიცინო მომსახურების სატელეფონო ორგანიზებას
გინიშნავთ ვიზიტს ოჯახის ექიმთან
გაწვდით ინფორმაციას კონტრაქტორი კლინიკების შესახებ
გაწვდით ინფორმაციას მედიკამენტების შესახებ
ახდენს სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის ბრიგადის გამოძახებას
ორგანიზებას უწევს საევაკუაციო მომსახურებას საჭიროების შემთხვევაში
გაწვდით სრულ ინფორმაციას თქვენი სადაზღვევო პროგრამის დაფარვის შესახებ
გაწვდით საზღვარგარეთ წამსვლელთათვის ქვეყნების მიხედვით სავალდებულო ვაქცინაციის შესახებ
ინფორმაციას და მიგითითებთ საქართველოში მსგავსი საჭიროების მომსახურების მიღების გზებს.

2
ოჯახის ექიმი:
ითვალისწინებს მწვავე, გადაუდებელ შემთხვევაში მზღვეველის ოჯახის ექიმის მომსახურებას ბინაზე,
საჭიროების შემთხვევაში მიმართვის/საგარანტიო წერილის გაცემას ლაბორატორიულ/ინსტრუმენტულ
კვლევებსა და მედიკამენტებზე.
ექთნის მომსახურება:
ითვალისწინებს სამედიცინო ჩვენების არსებობისას პოსტოპერაციულ (ჰოსპიტალიზაციის შემდგომი)
პერიოდში, მზღვევლის მიერ ბინაზე მივლენილი ექთნის მომსახურებას
არა უმეტეს ორი
კალენდარული კვირისა ერთ სადაზღვევო შემთხვევაზე.

3
უზრუნველყოფს:
უფასო კონსულტაციებს მთელი წლის მანძილზე კომპეტენციის ფარგლებში;
დაზღვეულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგს და თითოეული დაზღვეულისთვის
ავადმყოფობის ისტორიის შექმნას;
საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სპეციალისტების მოწვევას და კონსილიუმების ორგანიზებას;
სამედიცინო ჩვენებიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე საგარანტიო წერილის გაცემას
კონტრაქტორ სამედიცინო დაწესებულებაში;
სამედიცინო რეკომენდაციებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისთვის;
საჭიროების შემთხვევაში ავადობის ცნობის გაცემას.

1.ქართულ-ამერიკული
კლინიკა „MEDICAL HOUSE”
2.რეიმანი - შპს მედექსი
3. დავით ტატიშვილის სამედიცინო
ცენტრი

შპს მედ ინვესტმენტი

ვ. ივერიელის სახ. სამედ.
ცენტრი „ენმედიცი“

„გერმანული ჰოსპიტალი“

კლინიკა „ინიციო“

კლინიკა „პინეო“
ნიუ ჰოსპიტალი
კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი (თოდუა)

რუსთავის #2 სამკურნალო
დიაგნოსტიკური ცენტრი

მარდალეიშვილის სამედიცინო
ცენტრი-რუსთავი

შპს''მულტიპროფილ
ური ჰოსპიტალი მედიქალ სიტი”

შპს "მეზღვაურთა
სამედიცინო ცენტრი"

ლერი
ხონელიძის
სახელობის
კლინიკა

მაღალტექნოლოგიური
ჰოსპიტალი „მედცენტრი“

თელავის „ავერსის“ კლინიკა

გორის „ავერსის“
კლინიკა

დ.ნაზარიშვილის
სახ.საოჯახო მედიცინის
ცენტრი,

სხადასხვა პროფილის ექიმ-სპეციალისტების
კონსულტაციები
ინსტრუმენტულ-ლაბორატორიული
გამოკვლევები
სამკურნალო-დიაგნოსტიკურ მანიპულაციები
ამბულატორიული ქირურგიული ოპერაციები
PPO (Preferred Provider Organization)
გადაუდებელი ამბულატორია

დაზღვეულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის
გაუარესებასთან დაკავშირებული იმ
დაუყოვნებლივი სამედიცინო ღონისძიებების
ერთობლიობას, რომლის გადავადების
პირობებში გარდაუვალია დაზღვეულის
გარდაცვალება, ქმედობაუნარიანობის
შეზღუდვა ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის
მნიშვნელოვანი გაუარესება.

ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტების
ხარჯების ანაზღაურება შესაბამისი
სამედიცინო ჩვენებიდან გამომდინარე
მედიკამენტების შეძენა შესაძლებელია,
როგორც თავისუფალი არჩევანის პრინციპის
დაცვით საქართველოს ტერიტორიაზე
ლიცენზირებულ აფთიაქში, ასევე მზღვეველის
ოჯახის ექიმის მიერ გაცემული მიმართვის
საფუძველზე
მედიკამენტები PSP სააფთიაქო ქსელშიოჯახის
ექიმის მიმართვით +5%

ქირურგიული მკურნალობა
კონსერვატიული მკურნალობა
მოვლა და პატრონაჟი
სამედიცინო მანიპულაციები
სტაციონარში დანიშნული მედიკამენტები
სტაციონარში ჩატარებული გამოკვლევები
საწოლი პალატის, კვების ხარჯები
მოწვეული ექიმის ხარჯები

ავთვისებიან ონკოლოგიურ დაავადებაბთან დაკავშირებული ნებისმიერი ხარჯი, მათ შორის თერაპიული,
ქირურგიული, ქიმიო და სხივური თერაპია, ჰორმონო თერაპია, იოდოთერაპია, დამხმარე მედიკამენტები,
PET CT კვლევა და ა.შ.

მწვავე ტკივილის მოხსნა (ანესთეზია)
დეპულპაცია - რომელიც გულისხმობს ერთ
ეტაპად შემდეგი მომსახურებების ჩატარებას:
- არხის გახსნას
- ნერვის მოკვლას
- არხის დაბჟენას
მწვავე კბილის ექსტრაქცია;

კბილის სრული თერაპია
არხების მკურნალობა
გეგმიური ქირურგია

პაროდონტოლოგია
კბილების გაწმენდა

011
ვიწრო
სპეციალისტის
კონსულტაცია

05
პროთრომბინის
სკრინინგული
ტესტი

02

03

04

სისხლის
საერთო
ანალიზი

შარდის
საერთო
ანალიზი

TSH

07

06
გლუკოზის
სკრინინგული
ტესტი

ერთი
სისტემის
ექოსკოპია

ვიწრო სპეციალისტის კონსულტაცია:
ქალებში-გინეკოლოგის კონსულტაცია.
მამაკაცებში- უროლოგის კონსულტაცია,
ბავშვებში-ორთოპედის კონსულტაცია.

თქვენ მიიღებთ ორსულობის მონიტორინგს და მასთან
დაკავშირებულ კვლევებს, მედიკამენტებს, ტრიპლ ტესტს,
ვიტამინებს.
ფიზიოლოგიური მშობიარობის დაფინანსებას
სამედიცინო
ჩვენებით საკეისრო
კვეთის
მშობიარობის
დაფინანსებას
გაუტკივარების ხარჯების დაფინანსებას
სტანდარტული, არა-სტანდარტული და ლუქს პალატის ხარჯების
დაფინანსებას.
კვების და სამშობიარო სახლში სხვა მოვლის ხარჯების
დაფინანსებას.

08
ოჯახის ექიმის
კონსულტაცია
(თერაპევტი,პედიატრი)

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 3

პუშკინის №6
ფარნავაზ მეფის გამზ. №115

სააკაძის მოედანი №2

კოსტავას ქ. №14
სტალინის ქ. №1

Free WiFi

50%

0

20%

5-10%
TURKEY

ANADOLU John Hopkins Medicine-

7-15%
ISRAEL

BEILINSON RABIN

ASSUTA

SHEBA

HADASSAH

SOURASKY

ან, იტარებთ
მომსახურებებს
ოჯახის ექიმის
ვიზიტის გარეშე



01

რეკავთ ჩვენს
ცხელ ხაზზე

02

ნიშნავთ ვიზიტს
ოჯახის ექიმთან

იხდით თანხას
ადგილზე

03

ღებულობთ
მიმართვებს

ელექტრონული მიმართვები
online@ardi.ge

24 საათიანი ონლაინ ჩათი
www.ardi.ge

ხარისხის კონტროლის ცხელი ფოსტა
sos@ardi.ge

500 ლარამდე
ღებულობთ
მომენტალურ
ანაზღაურებას

04

ღებულობთ
დაფინანსებას

medical@ardi.ge
www.facebook.com/ardigroup
www.twitter.com@ardiinsurance

