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გამოცდილება

10 წელზე მეტი

პარტნიორობა

100-ზე მეტ კომპანიასთან

დაზღვეულები

5000+ კმაყოფილიდაზღვეული

უმთავრესი 

ღირებულებები

მისია

ჩვენი პარტნიორების ბიზნეს 
რისკების მართვა და მათი 
საიმედო დაზღვევა

მიზანი

კორპორაციული რისკების 
დაზღვევაზე მიმართული 

სერვისების შემნა

კომპანიის შესახებ

"ასტრუმ რისკ მენეჯმენტი" - ეს არის კვალიფიციური და გამოცდილი მენეჯმენტით 

დაკომპლექტებული კომპანია, რომელიც ემსახურება ორგანიზაციებს

ბიზნეს რისკების იდენტიფიკაციასა და მათ ეფექტურ დაზღვევაში. 



დაზღვევა - რისკების მართვის ინსტრუმენტი
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ბიზნესის ხედვა

ბიზნეს რისკების  სწორი ხედვა

ანალიტიკა

შეფასების სისტემის შემუშავება

განვითარებაზე 
ორიენტირებულობა

ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევების 
მოკვლევა

კომპეტენცია

კვალიფიკაცია და გამოცდილება

რატომ  ასტრუმ რისკ მენეჯმენტი ?

რას ნიშნავს იყოთ 
დაზღვეული?

✓ იცოდეთ რა რისკებია 
თქვენს ბიზნესში!

✓ იცოდეთ როგორ 
დააზღვიოთ ისინი!

✓ იცოდეთ, თუ როგორ 
მართოთ სადაზღვევო 
შემთხვევები!



კორპორაციული სადაზღვევო სერვისები

ჯანმრთელობის 
დაზღვევა

ტრანსპორტის 
დაზღვევა

ბიზნესის წყვეტის
დაზღვევა

ფინანსური 
რისკების დაზღვევა

პასუხისმგებლობის 
დაზღვევა

კიბერ რისკების 
დაზღვევა 

აგრო რისკების 
დაზღვევა

ქონების  
დაზღვევა

ასტრუმ რისკ მენეჯმენტი უზრუნველყოფს თქვენი ორგანიზაციის 
საიმედო დაზღვევას თქვენს რისკებზე მორგებული პროდუქტებით



ასტრუმ რისკ მენეჯმენტი 
უზრუნველყოფს არსებული რისკების 

შეფასებასა და მათ საიმედო  დაზღვევას

არსებული სამედიცინო დაზღვევის 
ხარისხის შეფასება/კონსალტინგი

არსებული კორპორაციული სადაზღვევო 
პროდუქტების შეფასება/კონსალტინგი

სადაზღვევო სერვისების ხარისხის მონიტორინგი 
და კმაყოფილების შეფასება

ბიზნეს რისკების შესწავლის საფუძველზე 
საჭირო სადაზღვევო პროდუქტების იდენტიფიკაცია

ჩვენი სერვისები

სავალდებულო დაზღვევის პროდუქტების 
ადმინისტრირება ორგანიზაციებში



ერთობლივი სადაზღვევო პროექტები

სიცოცხლის საკრედიტო 
დაზღვევა

სესხის მიზნობრიობის 
დაზღვევა (ავტო, ქონება..)

ბიზნეს სერვისების 
დაზღვევა

სხვადასხვა ბიზნეს 
პროექტების დაზღვევა

ასტრუმ რისკ მენეჯმენტი ახორციელებს ჯვარედინი გაყიდვების მართვას 
სადაზღვევო პროდუქტის იდეიდან მის სრულ რეალიზაციამდე..

კომპანია

დაზღვევა



ჩვენ ვიცით თუ როგორც ვმართოთ კომპანიის ბიზნეს რისკები

ჩვენ ორიენტირებულნი ვართ თქვენზე!

ჩვენ ვიცით რა პროდუქტი გჭირდებათ და როგორც მივიღოთ ის

ჩვენ სიღრმისეულად ვაფასებთ სადაზღვევო შემოთავზებებს!

ჩვენ ვამარტივებთ თქვენ და სადაზღვევო კომპანიებს შორის 
კომუნიკაციის პროცესს.

8 მიზეზი, თუ რატომ უნდა აირჩიოთ ასტრუმ რისკ მენეჯმენტი

ჩვენ გიწევთ ინსტრუქტაჟს ახალი სადაზღვევო პროდუქტის 
შეძენისას

ჩვენ გვაქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია და რესურსი, რომ 
თქვენი მოთხოვნები პროფესიონალურად დავამუშავოთ და 
ვუპასუხოთ მათ!

ჩვენი სერვისები თქვენ მიგყვებათ სრული ბიზნეს ციკლის 
განმავლობაში და ნებისმიერ გამოწვევისას ჩვენ ვართ 
ყველაზე ახლოს



როგორ ვითანამშრომლოთ ?

ჩვენი პარტნიორობა, ისევე როგორც შემდგომი საქმიანი ურთიერთობა 
ძალიან მარტივი და მოსახერხებელია.

პარტნიორობა

საჭიროა მხოლოდ შემდეგი:

დაზღვევის საკონსულტაციო სერვისზე
შესაბამისი შეთანხმება;

დაზღვევისათვის საჭირო ინფორმაციის გაცვლა;

საქმიანი ეთიკისა და შეთანხმების პირობების
დაცვა ორივე მხარის მიერ.



info@astrum.ge

(032) 256 05 15 /  551 57 50 90

facebook.com/AstrumRiskManagement

linkedin.com/company/astrum-risk-management

Cven girCevT, Tqven irCevT!
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გამოხმაურებას:

https://www.facebook.com/AstrumRiskManagement
https://www.linkedin.com/company/astrum-risk-management
mailto:info@astrum.ge

