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გამოცდილება

10 წელზე მეტი

პარტნიორობა

50-ზე მეტ კომპანიასთან

დაზღვეულები

5000+ კმაყოფილი დაზღვეული

უმთავრესი 

ღირებულებები

მისია

ორგანიზაციების ბიზნეს 
რისკების მართვა და მათი 
საიმედო დაზღვევა

მიზანი

კორპორაციული რისკების 
დაზღვევაზე მიმართული 

სერვისების შემნა

კომპანიის შესახებ

"ასტრუმ რისკ მენეჯმენტი" - კვალიფიციური და გამოცდილი მენეჯმენტით 

დაკომპლექტებული კომპანიაა, რომელიც ემსახურება ორგანიზაციებს

სამედიცინო და ბიზნეს რისკების იდენტიფიკაციასა და მათ დაზღვევაში



ჯანმრთელობის დაზღვევის სერვისები

დაზღვეულთა გამოკითხვა
დაზღვეულთა მიერ სერვისების შეფასება

კონტრაქტის ანალიზი
სამედიცინო და კონტრაქტის პირობები

დოკუმენტის მომზადება
დაზღვევის ხარისხის შეფასება და რეკომენდაციები

მონაცემების ანალიზი
შედეგების შეფასება/სისტემატიზაცია

რა მიზანი აქვს ჯანმრთელობის დაზღვევის აუდიტს?

რისკების გამოვლენა

სიტუაციის ანალიზი

მართვა

A

C

D

Bრისკების ზემოქმედება



არსებული სადაზღვევო კონტრაქტის გადახედვა

აუდიტის დოკუმენტის მომზადება

რეკომენდაციები

ჯანმრთელობის დაზღვევის აუდიტის პროცესი

სამედიცინო პირობების  შეფასება

დაზღვეულთა გამოკითხვა და შედეგების ანალიზი

ჯანმრთელობის დაზღვევის აუდიტი | Astrum.ge

https://www.astrum.ge/ka/
https://www.astrum.ge/ka/services/medical-insurance-analyses


მომსახურების საფასური

სერვისის ერთჯერადი საფასური ✓ 499 ლარი

▪

▪

დაზღვევის 
მართვა



რისკების 
შეფასება

პროდუქტის 
შემუშავება

შეთავაზებების 
მიღება

დაზღვევა &  
მონიტორინგი

პროდუქტის შემუშავებარისკების შეფასება

ასტრუმ რისკ მენეჯემნტი, თქვენი სურვილის შემთხვევაში 
განახორციელებს ჯანმრთელობის დაზღვევის სრულ მენეჯმენტს

ჯანმრთელობის დაზღვევის მართვა

შეთავაზებების მიღება დაზღვევა



ჩვენ ვიცით თუ როგორც ვმართოთ კორპორაციული დაზღვევა

ჩვენ ორიენტირებულნი ვართ თქვენზე

ჩვენ ვიცით რა პროდუქტი გჭირდებათ და როგორც მივიღოთ ის

ჩვენ სიღრმისეულად ვაფასებთ სადაზღვევო შემოთავაზებებს

ჩვენ ვამარტივებთ თქვენ და სადაზღვევო კომპანიებს შორის 
კომუნიკაციის პროცესს

ჩვენ ვეცნობით თქვენს პრობლემატიკას და ვერთვებით დავების 
გადაწყვეტის პროცესში

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 თქვენ 
გვერდით.



როგორ ვითანამშრომლოთ ?

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

პარტნიორობა

საჭიროა მხოლოდ:



info@astrum.ge

(032) 256 05 15 /  551 57 50 90

Facebook Page

Cven girCevT, Tqven irCevT!

ჩვენი სერვისებით დაინტერესების 
შემთხვევაში, ველით თქვენს 
გამოხმაურებას.

Web Page

https://www.astrum.ge/ka/
https://www.facebook.com/AstrumRiskManagement
facebook.com/AstrumRiskManagement
mailto:info@astrum.ge
https://www.astrum.ge/ka/
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