30/10/2007
Ñ³Ù³ñ 344 Ն
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության,
թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և
որակավորման կարգը՚ Կանոնակարգ 3/01-ը հաստատելու մասին
(վերնագիրը խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ Ý»ñ³éí³Í ¿ ÐÐ Î´ ËáñÑñ¹Ç
08.04.08թ. թիվ 104Ն, 24.06.08թ. թիվ 180 Ն, 01.07.08թ. թիվ 188-Ն, 10.03.2009թ. թիվ 57-Ն,
22.09.09թ. թիվ 278-Ն, 01.12.09թ. թիվ 360-Ն, 26.10.10թ. թիվ 281 Ն, 29.11.10թ. թիվ 315 Ն,
29.03.11թ. թիվ 79 Ն, 02.05.11թ. թիվ 120 Ն, 20.12.11թ. թիվ 355 Ն, 07.02.12թ. թիվ 38 Ն,
13.11.12թ. թիվ 311 Ն, 25.12.12թ. թիվ 372 Ն áñáßÙ³Ùμ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Î³ÝáÝ³Ï³ñ·Á ÷á÷áËí»É ¿ª

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí §ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 10ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëÁ, 17-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÁ, §²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 17ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÁ, 4-ñ¹ Ù³ëÁ, 21-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÁ, 22-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÁ,
23-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 1-ÇÝ Ï»ïÁ, 38-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëÁ, 8-ñ¹ Ù³ëÁ, 40-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ 6-ñ¹ Ù³ëÁ, 44-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÁ, 46-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëÁ, 5-ñ¹ Ù³ëÇ 4-ñ¹
Ï»ïÁ, 10-ñ¹ Ù³ëÁ, 47-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÁ, 2-ñ¹ Ù³ëÁ, 3-ñ¹ Ù³ëÁ, 4-ñ¹ Ù³ëÁ, 49-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÁ, 51-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ ¨ 4-ñ¹ Ù³ëÁ, 88-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ 3-ñ¹
Ï»ïÁ, 90-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëÁ, 5-ñ¹ Ù³ëÇ 2-ñ¹ Ï»ïÁ, 97-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÁ, 100-ñ¹
Ñá¹í³ÍÁ, 103-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÁ, 107-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ, §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 2-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3ñ¹ Ù³ëÁ ¨ 20-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ §»¦ Ï»ïÁª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏÇ ËáñÑáõñ¹Á
(Նախաբանը փոխ. 02.05.11թ. թիվ 120Ն)
à ñ á ß áõ Ù ¿.
1.
Հաստատել «Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման,
գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը» Կանոնակարգ 3/01ը` համաձայն Հավելվածի:
(1-ին կետը խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
2. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ûñí³Ý
Ñ³çáñ¹áÕ ï³ëÝ»ñáñ¹ ûñÁ:
3. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 2006 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 1-Ç
§§²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÇ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý, Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ
·ñ³ÝóÙ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ μ³ÅÝ»Ù³ë (μ³ÅÝ»ïáÙë) Ï³Ù ÷³Û³Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ï³ñ·Á¦, §²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ, ³Ïïáõ³ñÇ ¨ ·áñÍ³Ï³ÉÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý

áñ³Ï³íáñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ áõ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý Ï³ñ·Á¦, §²å³Ñáí³·ñáÕÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý »ñ»ù ï³ñí³ ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Á¦ Ñ³ëï³ï»Éáõ
Ù³ëÇÝ¦ ÃÇí 476 Ü áñáßáõÙÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ËáñÑñ¹Ç 2006 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 1-Ç §²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ,
ÇÝãå»ë
Ý³¨
·áñÍ³Ï³ÉÇ
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý Ã»Ù³Ý»ñÇ ó³ÝÏÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ÃÇí
477 Ü áñáßáõÙÁ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ

î. ê³ñ·ëÛ³Ý

Ð³í»Éí³Í
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 30-Ç ÃÇí 344 Ü áñáßÙ³Ý

«ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ,
ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ, ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ,
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/01
(վերնագիրը խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
´²ÄÆÜ I. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð
¶ÈàôÊ 1.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է.
1) Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքում
ապահովագրական
ընկերության
(վերաապահովագրական
ընկերության),
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
(վերաապահովագրական
ընկերության)
մասնաճյուղի գրանցման և լիցենզավորման կարգը,
2) օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության (վերաապահովագրական
ընկերության)
ներկայացուցչության,
ապահովագրական
ընկերության
(վերաապահովագրական
ընկերության)`
Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցման կարգը,
3) ապահովագրական ընկերության (վերաապահովագրական ընկերության)`
Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքից
դուրս
մասնաճյուղ
և
ներկայացուցչություն ստեղծելու համաձայնություն ստանալու կարգը,
4) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվող
կանոնադրություններում,
ղեկավարների
կազմում
կատարված
փոփոխությունների գրանցման կարգը,
5) ապահովագրական ընկերության (վերաապահովագրական ընկերության)
մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման (ներառյալ`
ժամանակավոր դադարեցման) կարգը և պայմանները,
6) ապահովագրական ընկերության (վերաապահովագրական ընկերության)
կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու
համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը,
7) ապահովագրական ընկերության (վերաապահովագրական ընկերության)
ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքերը,
8) ապահովագրական ընկերության (վերաապահովագրական ընկերության),
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
(վերաապահովագրական
ընկերության)
մասնաճյուղի,
ապահովագրական
ընկերության
(վերաապահովագրական ընկերության) մասնաճյուղի և ապահովագրական
բրոքերային ընկերության գործունեության տարածքի և տեխնիկական
հագեցվածության նկատմամբ պահանջները,
9) ապահովագրական ընկերության (վերաապահովագրական ընկերության),
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
(վերաապահովագրական

ընկերության), ապահովագրական ընկերության (վերաապահովագրական
ընկերության) մասնաճյուղի գործարար ծրագրի ձևը, ինչպես նաև գործարար
ծրագրի և դրանում կատարվող փոփոխությունների ներկայացման կարգը և
ժամկետները,
10) ապահովագրական ընկերության (վերաապահովագրական ընկերության),
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
(վերաապահովագրական
ընկերության)
մասնաճյուղի
կողմից
պարբերաբար
ներկայացվող
հաշվետվությունները և տեղեկությունները,
11) ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորման կարգը,
ապահովագրական
բրոքերային
ընկերության`
Հայաստանի
Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղ և
ներկայացուցչություն ստեղծելու թույլտվություն ստանալու կարգը,
12) ապահովագրական բրոքերային ընկերության կողմից փոփոխությունների
ներկայացման կարգը և ձևը,
13) ապահովագրական
գործակալների
հաշվառման
կարգը,
ապահովագրական գործակալի` Հայաստանի Հանրապետությունում կամ
օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն ստեղծելու
թույլտվություն ստանալու կարգը,
14) ապահովագրական
միջնորդի
ապահովագրական
պատասխանատվության չափը, ապահովագրական գործակալ համարվելու
համար տարեկան ապահովագրավճարների գումարը,
15) ղեկավարներին,
պատասխանատու
անձանց
ներկայացվող
մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները,
մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը,
ղեկավարների ու պատասխանատու անձանց գրանցման, ղեկավարների ու
պատասխանատու անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման
ստուգման թեմաների ցանկը,
16) ներդրումային
գործունեության
հետ
կապված
գործարքի
կամ
գործառնության իրականացման վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի նախնական
համաձայնությունը ստանալու կարգը:
(1-ին կետը խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
2. (2-րդ կետը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 355 Ն որոշմամբ):
3. Սույն
կանոնակարգով
պահանջվող
բոլոր
փաստաթղթերը
Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում տպագիր և հայերեն` պատվիրված
նամակով կամ առձեռն մուտքագրվում են Կենտրոնական բանկ կամ
ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի
միջոցով, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն կանոնակարգով: Ընդ որում,
տպագիր եղանակով ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենները պետք է
ստորագրված լինեն համապատասխան իրավասու անձի կողմից և ներկայացվեն
«իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ:
(3-րդ կետը լրաց. 10.03.09թ. թիվ 57Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
3.1

Գործող

ապահովագրական

ընկերությունների,

օտարերկրյա
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ապահովագրական
ընկերությունների
մասնաճյուղերի,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերությունների
ներկայացուցչությունների,
ապահովագրական ընկերությունների` Հայաստանի Հանրապետությունում
տարածքային
ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները
(դրանցում
փոփոխությունները, լրացումները) Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում
էլեկտրոնային եղանակով «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով էլեկտրոնային-թվային
ստորագրությամբ` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության
դեպքում`
էլեկտրոնային
կրիչով:
Նոր
ստեղծվող
ապահովագրական
ընկերությունները,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերությունների
մասնաճյուղերը,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերությունների
ներկայացուցչությունները կանոնադրությունները ներկայացնում են թղթային
եղանակով, իսկ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվելուց և/կամ
լիցենզավորվելուց հետո, երբ արդեն միացված են Սի-Բի-Էյ-նեթ ցանցին և
ստացել են անվտանգության համապատասխան հավաստագրերը, արդեն
Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված կանոնադրությունները կրկին
ներկայացնում են Կենտրոնական բանկ էլեկտրոնային եղանակով «Փի Դի Էֆ»
ֆորմատով էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի
միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով: Ընդ որում, սույն
կետով սահմանված կանոնադրությունները (դրանցում փոփոխությունները,
լրացումները) պետք է ունենան սույն կանոնակարգի Հավելված 12-ով
սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ:
(3.1 կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, փոխ., խմբ. 20.12.11թ. թիվ
355Ն)
3.2 (3.2 կետը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 355 Ն
որոշմամբ):
3.3. Սույն կանոնակարգով նախատեսված կարգով Կենտրոնական բանկ
ներկայացված
ապահովագրական
ընկերությունների,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերությունների
մասնաճյուղերի,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերությունների
ներկայացուցչությունների,
ապահովագրական ընկերությունների` Հայաստանի Հանրապետությունում
տարածքային
ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները
(դրանցում
փոփոխությունները, լրացումները) տեղադրվում են ﬁle.cba.am ինտերնետային
կայքում` կանոնադրությունները (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները)
Կենտրոնական բանկում գրանցվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում: Ընդ որում, գրանցված կանոնադրությունները տրամադրվում են
համապատասխան
անձին
էլեկտրոնային
տարբերակով`
Սի-Բի-Էյ-նեթ
համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով:
Նոր
ստեղծվող
ապահովագրական
ընկերությունների,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերությունների
մասնաճյուղերի,
օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերությունների ներկայացուցչությունների համար սույն
կետով սահմանված եռօրյա ժամկետը հաշվարկվում է կանոնադրությունների
էլեկտրոնային տարբերակները Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվանից:
(3.3 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
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3.4. Սույն կանոնակարգի 61-րդ կետի 5-րդ ենթակետով, 103-րդ կետի 1-ին
ենթակետի «ա» պարբերությամբ, 186.1 կետի 6-րդ ենթակետի «ա»
պարբերությամբ պահանջվող կանոնադրությունները 2012 թվականի հուլիսի 1-ից
ներկայացվում են միայն օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար: 2012
թվականի հուլիսի 1-ից սույն կանոնակարգի 100.1 կետով պահանջվող
փաստաթղթի փոխարեն ներկայացվում է ապահովագրական բրոքերի
մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության պետական գրանցման համարը, սույն
կանոնակարգի 102.3-րդ կետի 3-րդ ենթակետով պահանջվող փաստաթուղթը չի
ներկայացվում, իսկ սույն կանոնակարգի 45-րդ կետի 3-րդ ենթակետով
պահանջվող կանոնադրությունները մինչև 2012 թվականի մարտի 1-ը
ներկայացվում են 3 օրինակից:
(3.4 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
3.5. Սույն կանոնակարգով սահմանված դեպքերում վարկանշող
կազմակերպությունների կողմից տրված վարկանիշերը կիրառելիս անհրաժեշտ է
առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքով, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն
կանոնակարգով.
1) Եթե կազմակերպությունն ունի սույն կանոնակարգում նշված միայն մեկ
վարկանշող կազմակերպության կողմից տրված վարկանիշ, ապա հիմք է
ընդունվում միայն տվյալ վարկանիշը,
2) Եթե կազմակերպությունն ունի երկու տարբեր վարկանիշ` տրամադրված
սույն կանոնակարգում նշված տարբեր վարկանշող կազմակերպությունների
կողմից, ապա հիմք է ընդունվում ամենացածր վարկանիշը,
3) Եթե կազմակերպությունն ունի երեք և ավելի վարկանիշ` տրամադրված
սույն կանոնակարգում նշված տարբեր վարկանշող կազմակերպությունների
կողմից, ապա հիմք է ընդունվում երկու ամենաբարձր վարկանիշերից առավել
ցածր վարկանիշը:
(3.5 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
3.6. Սույն կանոնակարգով սահմանված ապահովագրական ընկերության
գործադիր տնօրենի որակավորման պահանջները և ընթացակարգերը
տարածվում
են
նաև
ապահովագրական
ընկերության
լուծարային
հանձնաժողովի նախագահի և անդամների, ինչպես նաև ապահովագրական
ընկերության ադմինիստրացիայի ղեկավարի և լուծարային կառավարչի վրա:
(3.6 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
3.7. Սույն կանոնակարգով սահմանված ապահովագրական ընկերության
գործադիր
տնօրենի,
ներքին
աուդիտի,
գլխավոր
հաշվապահի,
պատասխանատու ակտուարի մասնագիտական համապատասխանության,
որակավորման և Կենտրոնական բանկում գրանցման պահանջները և
ընթացակարգերը տարածվում են համապատասխանաբար «Հայաստանի
ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության
(այսուհետ` Բյուրո) գործադիր տնօրենի, ներքին աուդիտի, գլխավոր
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հաշվապահի, պատասխանատու ակտուարի վրա:
(3.7 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
3.8. Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում
կանոնադրական կապիտալի համալրումը (կանոնադրական կապիտալի
յուրաքանչյուր ավելացումը) Կենտրոնական բանկում բացվող կուտակային հաշվի
միջոցով
իրականացնելու
դեպքում
ապահովագրական
ընկերության
հիմնադիրները (ապահովագրական ընկերությունը) Կենտրոնական բանկ են
ներկայացնում կուտակային հաշիվ բացելու վերաբերյալ դիմում` համաձայն սույն
կանոնակարգի Հավելված 2զ-ի:
(3.8 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
3.9. Սույն կանոնակարգով սահմանված լիցենզավորման, գրանցման,
հաշվառման, համաձայնության ստացման, նախնական համաձայնության
ստացման,
թույլտվության
ստացման
համար
Կենտրոնական
բանկ
ներկայացված փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (վրիպումներ, ոչ
իրավաբանական անճշտություններ, թվաբանական սխալներ և/կամ նման այլ
բացթողումներ) առկայության դեպքում Կենտրոնական բանկի կողմից
համապատասխան որոշումը կայացվում է այդ թերությունները վերացնելուց
հետո: Այդ դեպքում համապատասխան դիմումը ներկայացված է համարվում
փոփոխված տեղեկությունները և փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկի կողմից
ստանալու պահից:
(3.9 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
3.10.
Կենտրոնական
բանկ
սույն
կանոնակարգի
համաձայն
փաստաթղթեր
ներկայացնելիս
ներկայացվող
փաստաթղթերին
կից
ներկայացվում է նաև «Ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը»` համաձայն սույն
կանոնակարգի Հավելված 2թ-ի` ստորագրված և կնքված (կնիքի առկայության
դեպքում) իրավասու անձի կողմից: Ցանկում նշվում են սույն կանոնակարգով
համապատասխան
գործընթացի
համար
սահմանված
փաստաթղթերը
հերթական դասավորությամբ:
(3.10 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
¶ÈàôÊ 2.

êàôÚÜ Î²ÜàÜ²Î²ð¶àôØ ú¶î²¶àðÌìàÔ
Ð²êÎ²òàôÂÚàôÜÜºð

4. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ÇÙ³ëïáíª
1) §³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ¦`
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
¨
í»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ,
2) §Õ»Ï³í³ñ¦`
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Õ»Ï³í³ñÁ
¨
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ,
3) §Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí¦`
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏÇ
ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý
¨
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ,
4) §Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ¦` , §Հայաստանի
Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին¦ Հայաստանի
5

Հանրապետության օրենքի կամ այլ օրենքների համաձայն
Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ,
5) §Ã»ÏÝ³Íáõ¦` áñ³Ï³íáñÙ³Ý ëïáõ·áõÙ ³ÝóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ³Í ³ÝÓ,
6) §ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ËáõÙμ (ÙÇáõÃÛáõÝ)¦` áñ¨¿ »ñÏñÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëïáíª
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ËáõÙμ Ï³Ù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝ,
7) §ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ¦`
μ³ÝÏ,
í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ, կորպորատիվ ֆոնդ,
Բյուրո, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ (Ï³Ù)
³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ
Ñ³Ù³ñíáÕ ³ÛÉ ³ÝÓÇÝù,
8) §ë»÷³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷¦` ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
³é³ÝÓÇÝ ¹³ëÇ (¨/Ï³Ù »ÝÃ³¹³ëÇ) ·Íáí ÏÝùíáÕ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³Ù³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¨
í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝ³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ) ·Íáí ëï³ÝÓÝ³Í
éÇëÏÇ Ù³ë (ïáÏáë³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùμ Ï³Ù μ³ó³ñÓ³Ï
Ù»ÍáõÃÛ³Ùμ), áñÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ëï³ÝÓÝ»É
ÇÝùÝáõñáõÛÝ` ãË³Ã³ñ»Éáí Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ¨ μÝ³Ï³ÝáÝ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ,
9) §Ð³í³ëï³·Çñ¦` Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ ³Ïïáõ³ñÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
³ÝóÏ³óíáÕ ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
÷áõÉÇ Ñ³í³ëï³·Çñ:
(4-րդ կետը լրաց., խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, փոխ. խմբ. 20.12.11թ. թիվ
355Ն)
¶ÈàôÊ 3.

üÆÜ²Üê²Î²Ü ìÆÖ²ÎÆ ì²îÂ²ð²òàôØ

5. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ÇÙ³ëïáíª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ³éÏ³ Ï³Ù ÑÝ³ñ³íáñ í³ïÃ³ñ³óáõÙ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Ñ»ï¨Û³É
¹»åù»ñÁ, »ñμ.
1) (1-ին ենթակետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.12.09Ã. ÃÇí 360 Ü áñáßÙ³Ùμ)
2) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ë³Ëï»É ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý
ÝáñÙ³ïÇíÁ (ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ), Ï³Ù Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÇ (ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ) Ë³ËïáõÙÁ, ¨ (Ï³Ù)
3) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ùáï Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿
§´³ÝÏ»ñÇ,
í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¨
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÇ 2-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³Ýí×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙù»ñÇ
³é³ç³óáõÙÁ:
´²ÄÆÜ II. ÈÆòºÜ¼²ìàðØ²Ü (ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ) ÀÜ¸Ð²Üàôð
¸ðàôÚÂÜºð
(Բաժին II-ի վերնագիրը խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
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¶ÈàôÊ 4. ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ (ԳՐԱՄՑՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ) ԵՎ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ (ԳՐԱՆՑՄԱՆ< ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ) ÎðÎÜúðÆÜ²ÎÆ
îð²Ø²¸ðàôØÀ
6. Ապահովագրական ընկերությանը, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղին, ապահովագրական բրոքերային ընկերությանը
լիցենզիան տրվում է` համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար
հավելված 1ա-ի, հավելված 1բ-ի, հավելված 1գ-ի և հավելված 1դ-ի: Ընդ որում,
սույն կանոնակարգի հավելված 1ա-ում և հավելված 1բ-ում «Ապահովագրության
դասը» տողում լրացվում են ապահովագրության այն դասերը, որոնց
իրականացման համար ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը ստացել է լիցենզիա:
6.1. Ապահովագրական ընկերության գրանցման վկայականը տրվում է
համաձայն
սույն
կանոնակարգի
հավելված
7ա-ի,
օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի (ներկայացուցչության) գրանցման
վկայականը` համաձայն հավելված 7բ-ի, ապահովագրական ընկերության`
Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքում
ստեղծվող
տարածքային
ստորաբաժանման գրանցման վկայականը` համաձայն հավելված 7գ-ի, իսկ
ապահովագրական գործակալի հաշվառման վկայականը` համաձայն հավելված
7դ-ի:
(6.1 կետը փոխ. 13.11.12թ. թիվ 311Ն)
7. Լիցենզիան (գրանցման, հաշվառման վկայականը) տրվում է մեկ
օրինակով:
8. Կենտրոնական
բանկը
լիցենզավորված
անձին
լիցենզիան
տրամադրելիս ծանուցում է, որ ապահովագրական գործունեությունը
կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը գտնվում է Կենտրոնական
բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում:
9. Լիցենզիայի (գրանցման, հաշվառման վկայականի) կորստի կամ
ոչնչացման դեպքում համապատասխան անձը Կենտրոնական բանկ դիմում է
ներկայացնում լիցենզիայի (գրանցման, հաշվառման վկայականի) կրկնօրինակը
ստանալու համար` նախօրոք լիցենզիայի (գրանցման, հաշվառման վկայականի)
կորստի կամ ոչնչացման մասին հայտարարություն տալով զանգվածային
լրատվության միջոցով: Լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար դիմելու
դեպքում դիմումին կցվում է լիցենզիայի
կրկնօրինակը ստանալու համար
պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:
10. Կենտրոնական բանկը կորած կամ ոչնչացած լիցենզիայի
(գրանցման, հաշվառման վկայականի) կրկնօրինակը համապատասխան անձին
տալիս է համապատասխան դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու
օրվան հաջորդող 10-օրյա ժամկետում:
11. Կորած լիցենզիան (գրանցման, հաշվառման վկայականը) գտնելու
դեպքում համապատասխան անձը գտնված լիցենզիան (գրանցման, հաշվառման
վկայականը) վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:
12. Լիցենզիան (գրանցման, հաշվառման վկայականը) օգտագործման
համար ոչ պիտանի դառնալու (վնասվելու, պատռվելու, տառերը ջնջվելու և այլն)
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դեպքում համապատասխան անձը դիմում է ներկայացնում Կենտրոնական բանկ
(լիցենզիայի (գրանցման, հաշվառման վկայականի) կրկնօրինակը ստանալու
համար)` կցելով լիցենզիայի (գրանցման, հաշվառման վկայականի) բնօրինակը,
իսկ լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար` նաև պետական տուրքի
վճարման անդորրագիրը:
13. Կենտրոնական բանկը ոչ պիտանի դարձած լիցենզիայի (գրանցման,
հաշվառման վկայականի) կրկնօրինակը համապատասխան անձին տալիս է նրա
կողմից պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու
օրվանից հետո տասնօրյա ժամկետում:
13.1. Լիցենզիայի (գրանցման, հաշվառման վկայականի) կրկնօրինակի
վերին աջ անկյունում կատարվում է «Կրկնօրինակ» նշագրումը:
14. Լիցենզիայի (գրանցման, հաշվառման վկայականի) կրկնօրինակի
կորստի. ոչնչացման, օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում
լիցենզիայի (գրանցման, հաշվառման վկայականի) նոր կրկնօրինակը տրվում է
սույն գլխով սահմանված կարգով:
(Գլուխ 4-ը լրաց., փոխ. խմբ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ
355Ն)
¶ÈàôÊ 5. ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ ìºð²Òºì²ÎºðäàôØԸ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ,
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ
15. Լիցենզիայի վերաձևակերպման համար լիցենզավորված անձը
Կենտրոնական բանկ ներկայացնում է լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին
դիմում` կցելով համապատասխան փոփոխությունները կատարելու համար հիմք
հանդիսացող փաստաթղթերը և լիցենզիայի վերաձևակերպման համար
նախատեսված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:
16. Լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է Կենտրոնական
բանկի որոշմամբ` հանձնաժողովի դրական եզրակացության հիման վրա,
լիցենզավորված անձի համապատասխան դիմումը Կենտրոնական բանկ
ներկայացնելուց հետո երեսուն օրվա ընթացքում: Ընդ որում` սույն կետով
նախատեսված Կենտրոնական բանկի որոշման ընդունումից հետո լիցենզիայի
նոր օրինակը
տրամադրվում է լիցենզավորված անձին լիցենզիայի հին
օրինակը Կենտրոնական բանկ վերադարձնելու դեպքում:
16.1.
Կենտրոնական
բանկը
կարող
է
կասեցնել
լիցենզիայի
վերաձևակերպման 30-օրյա ժամկետը մինչև մեկ ամիս ժամկետով, եթե
լիցենզիայի վերաձևակերպումը պայմանավորված է օրենքով կամ սույն
կանոնակարգով նախատեսված այլ գործընթացների իրականացմամբ
17. Ապահովագրական
գործակալի
հաշվառման
վկայականում
փոփոխություններ կատարելու համար ապահովագրական ընկերությունը կարող
է
Կենտրոնական
բանկ
ներկայացնել
հաշվառման
վկայականում
փոփոխություններ կատարելու դիմում` կցելովհամապատասխան փոփոխությունը
կատարելու համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը: Հաշվառման
վկայականում փոփոխությունները կատարվում են անձի կողմից սույն կետով
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սահմանված փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո 10
աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում`
համապատասխան
փոփոխությունները կատարելուց հետո հաշվառման վկայականի նոր օրինակը
դիմում ներկայացրած ապահովագրական ընկերության միջոցով տրամադրվում է
ապահովագրական գործակալին հաշվառման վկայականի հին օրինակը
Կենտրոնական բանկ վերադարձնելու դեպքում:
17.1. Եթե կանոնադության փոփոխությունը ենթադրում է նաև գրանցման
վկայականի
փոփոխություն,
ապա
Կենտրոնական
բանկի
կողմից
կանոնադրությունը գրանցելուց հետո անձը 3-օրյա ժամկետում հին գրանցման
վկայականը ներկայացնում է Կենտրոնական բանկ և ստանում գրանցման
վկայականի նոր օրինակը:
(Գլուխ 5-ը լրաց. 22.09.09թ. թիվ 278Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
¶ÈàôÊ 6. ÈÆòºÜ¼Æ²Ü (ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ)
ÎºÜîðàÜ²Î²Ü ´²ÜÎ ìºð²¸²ðÒÜºÈàô Î²ð¶À
18. Օրենքով սահմանված հիմքերով ապահովագրական ընկերության,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղի
և
ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած
ճանաչվելու դեպքում եռօրյա ժամկետում ապահովագրական ընկերությունը,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղը
կամ
ապահովագրական բրոքերային ընկերությունը կից գրությամբ լիցենզիան, իսկ
օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի դեպքում` նաև
օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գրանցման
վկայականը վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:
18.1.
Ապահովագրական
ընկերության
լուծարային
հաշվեկշիռը
Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատելու մասին որոշումը կայացնելու պահից
երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովագրական ընկերությունը կից
գրությամբ ապահովագրական ընկերության, ապահովագրական ընկերության`
Հայաստանի
Հանրապետությունում
գործող
տարածքային
ստորաբաժանումների, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերության ֆիրմային
անվանման գրանցման վկայականները վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:
18.2. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչության,
ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում
ստեղծված տարածքային ստորաբաժանման գործունեության դադարման
դեպքում երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում կից գրությամբ Կենտրոնական
բանկ են վերադարձվում համապատասխան գրանցման վկայականները:
18.3. Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերով
ապահովագրական գործակալին ապահովագրական միջնորդների ռեգիստրի
հաշվառումից հանելու վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի ծանուցումը
ստանալուց
հետո
երեք
աշխատանքային
օրվա
ընթացքում
տվյալ
ապահովագրական
գործակալի
հետ
ապահովագրական
գործակալի
գործառնություններ իրականացնելու պայմանագիր կնքած ապահովագրական
ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է վերադարձնում ապահովագրական
9

գործակալի հաշվառման վկայականը: Ընդ որում, եթե ապահովագրական
գործակալը ապահովագրական միջնորդային գործունեություն է իրականացնում
մի քանի ապահովագրական ընկերության անունից, ապա սույն կետով
սահմանված պահանջը յուրաքանչյուր ապահովագրական ընկերության մասով
համարվում է կատարված, եթե նրանցից որևէ մեկը սույն կանոնակարգով
սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկ է վերադարձրել ապահովագրական
գործակալի հաշվառման վկայականը:
18.4.
Եթե
ապահովագրական
ընկերությունը
ապահովագրական
գործակալի անունից դիմում է Կենտրոնական բանկ ապահովագրական
գործակալին
ապահովագրական
միջնորդների
ռեգիստրից
հանելու
միջնորդությամբ, ապա դիմումին կից Կենտրոնական բանկ է վերադարձվում
ապահովագրական գործակալի հաշվառման վկայականը:
19. Լիցենզիան
ուժը
կորցրած
ճանաչելու,
ապահովագրական
ընկերության
լուծարային
հաշվեկշիռը
հաստատելու,
տարածքային
ստորաբաժանման
գործունեությունը
դադարելու,
ապահովագրական
գործակալին միջնորդների ռեգիստրից հանելու մասին Կենտրոնական բանկի
որոշման բողոքարկումը հիմք չէ սահմանված ժամկետում համապատասխան
լիցենզիան (գրանցման, հաշվառման վկայականը) չվերադարձնելու համար:
(Գլուխ 6-ը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
¶ÈàôÊ 7. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü, úî²ðºðÎðÚ²
²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü Ø²êÜ²ÖÚàôÔÆ, ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü
ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü Ø²êÜ²ÖÚàôÔÆ, ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ´ðàøºðÆ,
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü
î²ð²ÌøÆ ºì îºÊÜÆÎ²Î²Ü Ð²¶ºòì²ÌàôÂÚ²Ü ÜÎ²îØ²Ø´
ä²Ð²ÜæÜºðÀ
(վերնագիրը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
20. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ Ï³Ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ å»ïù
¿ áõÝ»Ý³Ýª
1) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ (ÇëÏ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ¹»åùáõÙª ÑÇÙÝ³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ)
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Çñ³íáõÝùáí
å³ïÏ³ÝáÕ,
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ùμ
(ենթավարձակալությամբ)
Ï³Ù
³ÝÑ³ïáõÛó
û·ï³·áñÍÙ³Ý
Çñ³íáõÝùáí
Çñ»Ý
å³ïÏ³ÝáÕ
Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում գտնվող ³é³ÝÓÝ³óí³Í ï³ñ³Íù,
2) Ï³ÝËÇÏ
¹ñ³Ùáí
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ï³ï³ñ»Éáõ
¹»åùáõÙ
³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ,
Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³ÙÇ Ñáõë³ÉÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ
Ñ³Ý·áõÛó (³é³ÝÓÝ³óí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, ûï³ñ»ñÏñÛ³
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
ÙÛáõë
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇó)ª ¹ñ³Ù³å³Ñáó ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ñÏÕ:
¸ñ³Ù³å³ÑáóÁ Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³ÙÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý í³ÛñÝ ¿ª Çñ
Ý³Ë³¹ñ³Ù³å³Ñáóáí: ¸ñ³Ù³å³ÑáóÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ
10

³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÇÝÏ³ë³óÇáÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·Çñª
Ýßí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ³Ù»ÝûñÛ³ ï»Õ³÷áËÙ³Ý, Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ áñ¨¿ μ³ÝÏÇ Ï³Ù í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÏÝùí³Í
å³ÛÙ³Ý³·Çñ, »Ã» Ýßí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ å³Ñå³ÝÙ³Ý »Ý Ñ³ÝÓÝí»Éáõ μ³ÝÏ,
í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ
Ï³Ù
¹ñ³Ýó
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙ: ¸ñ³Ù³å³ÑáóÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ Ï³Ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ Ï³ñáÕ »Ý ãÇñ³Ï³Ý³óÝ»É ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ ³éÏ³ Ï³ÝËÇÏ
¹ñ³ÙÇ ÇÝÏ³ë³óáõÙ, »Ã» ¹ñ³Ù³ñÏÕáõÙ Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³ÙÇ ïíÛ³É ûñí³
ÙÝ³óáñ¹Á ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 5 ÙÇÉÇáÝ ÐÐ ¹ñ³ÙÁ ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ,
ûï³ñ»ñÏñÛ³
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³×ÛáõÕáõÙ Ï³Ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕáõÙ
ï»Õ³¹ñí³Í ¿ Ñ³ïáõÏ ãÑñÏÇ½íáÕ å³Ñ³ñ³Ý, áñÝ ³Ùñ³óí³Í ¿
¹ñ³Ù³ñÏÕÇ Ñ³ï³ÏÇÝ áõ å³ïÇÝ: Սույն ենթակետը չի տարածվում այն
ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղերի կամ ապահովագրական ընկերության
մասնաճյուղի վրա, որոնց կանոնադրությամբ սահմանված է, որ
գործառնություններն իրականացվում են բացառապես անկանխիկ
ձևով:
3) ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý íÏ³Û³·ñ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÇÝ å³Ñáó,
4) å³Ñå³ÝÇã-Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ
³½¹³ñ³ñÙ³Ý,
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
³Ñ³½³Ý·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÇ ¿É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ï³ñμ»ñ
³ÕμÛáõÝ»ñÇó, áñáÝóÇó Ù»ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ï»Õ³ÛÇÝ (ÉáÏ³É): êáõÛÝ
»ÝÃ³Ï»ïÁ ãÇ ï³ñ³ÍíáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
íñ³:
(20-րդ կետը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
20.1. Ապահովագրական ընկերության գրանցման և լիցենզավորման
ժամանակ նոր ստեղծվող ապահովագրական ընկերությունը համարվում է սույն
կանոնակարգի 20-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջին
բավարարող, եթե համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ
իրավունքներ ունեցող անձը տրամադրել է պարտավորագիր, որով
պարտավորվել է ապահովագրական ընկերության գրանցման և լիցենզավորման
պահից այդ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց
օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ):
Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում ներկայացվում է նաև հիմնական
վարձակալության
պայմանագրի
պատճենը
կամ
այդ
պայմանագրի
առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու
իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը:
(20.1 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
20.2. Այն դեպքում, երբ ապահովագրական ընկերությունները,
Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության հիման վրա, կնքել են
միացման պայմանագիր, ապա միացող և պահպանվող ապահովագրական
ընկերությունների
գլխամասային
գրասենյակների
և
տարածքային
ստորաբաժանումների միջև տարածքների առանձնացվածության սույն գլխով
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սահմանված պահանջը պարտադիր չէ` միացման պայմանագիրը կնքելու
օրվանից սկսած 6 ամսվա ընթացքում:
(20.2 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
21. Ապահովագրական
բրոքերի,
ապահովագրական
բրոքերի
մասնաճյուղի գործունեության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության
համար սահմանվում են սույն կանոնակարգի 20-րդ կետով ներկայացված
պահանջները, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 20-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ
ենթակետերի պահանջների: Ընդ որում, սույն կանոնակարգի 20-րդ կետի 2-րդ
ենթակետի պահանջները չեն տարածվում այն ապահովագրական բրոքերի,
ապահովագրական բրոքերի մասնաճյուղի վրա, որոնց կանոնադրությամբ
սահմանված է, որ «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 12-րդ կետի «գ»
ենթակետով սահմանված գործառնություններն իրականացվում են բացառապես
անկանխիկ ձևով:
(21-րդ կետը խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
22. úï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ, ինչպես
նաև ապահովագրական ընկերության, ապահովագրական բրոքերի` Հայաստանի
Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծված մասնաճյուղի ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ï³ñ³ÍùÁ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ í»ñ³ÑëÏáÕ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó
ë³ÑÙ³Ýí³Í ï³ñ³ÍùÇ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó
³Ù»Ý³ËëïÇÝ:
(22-րդ կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
22.1. ºÃ» ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñÁ Ï³Ù
ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ, ³å³ ¹ñ³Ýù å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 2008 Ãí³Ï³ÝÇ
Ù³ñïÇ 11-Ç ÃÇí 71Ü áñáßÙ³Ùμ Ñ³ëï³ïí³Í §´³ÝÏ»ñÇ Ý»ñùÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýí³½³·áõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ¦ ·ÉáõË VII-áí μ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ë³ÑÙ³Ýí³Í ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:
(22.1 կետը լրաց. 08.04.08թ. թիվ 104Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
22.2 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ, ûï³ñ»ñÏñÛ³
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý
ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 20-ñ¹ Ï»ïÇ 2-ñ¹, 3-ñ¹, 4-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý ÏÝù»É ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·Çñ, áñÁ å»ïù ¿ Ý»ñ³éÇ ³éÝí³½Ý
Ñ»ï¨Û³É å³ï³Ñ³ñÝ»ñÁª
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý,
Ýñ³
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ,
ûï³ñ»ñÏñÛ³
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñÇÝ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ùμ Ï³Ù ³ÝÑ³ïáõÛó û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùáí
å³ïÏ³ÝáÕ ³é³ÝÓÝ³óí³Í ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ ·áõÛùÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ ¨ Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³ÙÇ,
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ, ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý íÏ³Û³·ñ»ñÇ, í×³ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ³ÛÉ
³ñÅ»ù³íáñ ·áõÛùÇª Ññ¹»ÑÇ, ³í³½³ÏáõÃÛ³Ý, ·áÕáõÃÛ³Ý, ÏáÕáåáõïÇ Ñ»ï¨³Ýùáí
ÏáñáõëïÁ Ï³Ù íÝ³ëí³ÍùÁ: Üßí³Í
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ·Íáí
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³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÷áùñ ÉÇÝ»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý μáÉáñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 1
ïáÏáëÇó:
Ընդ որում վերոնշյալ ապահովագրություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ
ապահովագրական ընկերությունը պետք է ունենա uտորև նշված միջազգային
վարկանշող կազմակերպություններից առնվազն մեկի կողմից տրված
վարկանիշ, որը պետք է ցածր չլինի`
- Ստանդարտ և Փուրզ
«A-»
- Մուդիզ
«A3»
- Ա. Մ. Բեստ
«A-»
- Ֆիտչ
«A-»:
(22.2 կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, փոխ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)

´²ÄÆÜ III.

²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü
ÈÆòºÜ¼²ìàðàôØ

¶ÈàôÊ 8.

ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð

23. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապահովագրական
ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի
գրանցման և լիցենզավորման, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
ներկայացուցչության գրանցման, ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի
Հանրապետությունում
ստեղծվող
մասնաճյուղի
և
ներկայացուցչության
գրանցման,
ապահովագրական
ընկերության
կողմից
Հայաստանի
Հանրապետությունից դուրս մասնաճյուղի և ներկայացուցչության ստեղծմանը
համաձայնություն տալու գործընթացն իրականացվում է «Ապահովագրության և
ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի և սույն կանոնակարգի համաձայն:
(23-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)

¶ÈàôÊ 9. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚàôÜÜºðÆ äºî²Î²Ü
¶ð²ÜòØ²Ü ºì ÈÆòºÜ¼²ìàðØ²Ü Ð²Ø²ð ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ö²êî²ÂÔÂºðÀ
24. Ապահովագրական
ընկերության
պետական
գրանցման
և
լիցենզավորման համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում
հետևյալ
փաստաթղթերը.
1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասով
սահմանված փաստաթղթերը, ընդ որում`
ա. գրանցման և լիցենզավորման մասին դիմումը ներկայացվում է
դիմումատուի կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման
մարմնի որոշմամբ վավերացված` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2ա-ի,
բ. ապահովագրական ընկերության ղեկավարների գործունեության մասին
տեղեկանքը (միջնորդագրի տեսքով) ներկայացվում է համաձայն սույն
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կանոնակարգի Հավելված 3-ի,
գ. գործարար ծրագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի
Հավելված 9-ի,
դ.
ապահովագրական
ընկերության
գործունեության
տարածքը
Կենտրոնական
բանկի
սահմանած
չափանիշներին
համապատասխանելու մասին հայտարարությունը ներկայացվում է
համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 13-ի,
ե. ապահովագրական ընկերության (վերաապահովագրական ընկերության)
ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը (օտարերկրյա բանկի ֆիրմային
անվանման գրանցման վկայականի պատճենը, ինչպես նաև դրա`
նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը) և այլ
պահանջվող փաստաթղթերը` համաձայն «Ապահովագրության և
ապահովագրական
գործունեության
մասին»
Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3.1 կետով
սահմանված՝ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի
խորհրդի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության
նախարարի կողմից համատեղ սահմանված կարգի,
զ. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ
կետի համաձայն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում առնվազն այն
բոլոր կանոնակարգերը (այդ թվում` ապահովագրության պայմանները),
որոնց առկայությունը օրենքի կամ նորմատիվ իրավական ակտի
համաձայն պարտադիր է գործող ապահովագրական ընկերության
համար` լիցենզիա ստանալու դիմումը ներկայացնելու օրվա դրությամբ:
2) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով,
ապա նաև նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,
3) փոստային հասցեի վերաբերյալ տեղեկանք, որում նշված հասցեով
լիցենզավորվող
անձը
համաձայն
կլինի
ստանալ
ապահովագրական
գործունեության լիցենզիան,
4) ապահովագրական
ընկերության
տարածքի
սեփականության,
վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման
իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը (համապատասխան
առանձնացված
տարածքի
նկատմամբ
իրավունքներ
ունեցող
անձի՝
ապահովագրական ընկերության գրանցման և լիցենզավորման դեպքում
տարածքը
նրան
անհատույց
օգտագործման,
վարձակալությամբ
(ենթավարձակալությամբ) կամ ի սեփականություն հանձնելու վերաբերյալ
պարտավորությունը
ամրագրող
փաստաթուղթ):
Ենթավարձակալության
դեպքում ներկայացվում է նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի
պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական
միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը,
5) ապահովագրական
ընկերության
հետ
փոխկապակցված
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ`
համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար հավելված 17ա-ի և
հավելված 17բ-ի,
14

6) ապահովագրական
ընկերության
հետ
փոխկապակցված
իրավաբանական
և
ֆիզիկական
անձանց
հետ
փոխկապակցված
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ`
համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 17ա-ի և
Հավելված 17բ-ի,
7) ապահովագրական
ընկերության
հետ
փոխկապակցված
իրավաբանական անձանց վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական
հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած
իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են
իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար),
8) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է սույն
կետի 7-րդ ենթակետով սահմանված ֆինանսական հաշվետվությունների
համապատասխանությունը
հաշվապահական
հաշվառման
այն
ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ
կազմակերպության կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և
ֆինանսական
հաշվետվություններ
կազմելիս
և
ներկայացնելիս,
իսկ
օտարերկրյա
իրավաբանական
անձանց
համար`
ֆինանսական
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն
ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության դեպքում): Ընդ որում,
օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար անկախ աուդիտորական
եզրակացության
բացակայության
դեպքում
Կենտրոնական
բանկ
է
ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջին,
որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման
ստանդարտները համապատասխանում են ֆինանսական հաշվետվությունների
միջազգային
ստանդարտներին
կամ
միջազգայնորեն
ճանաչված
այլ
ստանդարտներին:
(24-րդ կետը փոխ. 22.09.09թ. թիվ 278Ն, փոխ., լրաց. 01.12.09թ. թիվ
360Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն, խմբ. 13.11.12թ. թիվ 311Ն)
24.1 (24.1 կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Նուժը
կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 355Ն որոշմամբ)
24.2. Սույն կանոնակարգի 24-րդ կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով
սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում տվյալ ենթակետերում նշված
այն անձանց համար, որոնք հանդիսանում են.
1) ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում
նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որոնց համար
ներկայացվում
են
սույն
կանոնակարգով
նշանակալից
մասնակցություն
ձեռք
բերող
անձի
համար
պահանջվող
փաստաթղթերը (տեղեկությունները),
2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ,
3) միջազգային կազմակերպություն, կամ
4) միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրզ կամ Ֆիտչ կամ
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Ա.Մ. Բեստ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից «A-» կամ
ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից
«A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպություններ
(Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնության առկայության
դեպքում):
(24.2 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
24.3. Սույն կանոնակարգի 24-րդ կետի 7-րդ և 8-րդ ենթակետերով
սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում տվյալ ենթակետերում նշված
այն անձանց համար, որոնք հանդիսանում են.
1) ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում
նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որոնց համար
ներկայացվում
են
սույն
կանոնակարգով
նշանակալից
մասնակցություն
ձեռք
բերող
անձի
համար
պահանջվող
փաստաթղթերը (տեղեկությունները),
2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ
այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերականությամբ և
կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաշվապահական
հաշվեկշիռը, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը,
կամ
3) Կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» կամ «Բ» վարկանիշ ստացած
կազմակերպություն` վերջինիս կողմից Կենտրոնական բանկ
ներկայացված սույն կանոնակարգի 24-րդ կետի 7-րդ և 8-րդ
ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները վերահսկողական
նպատակներով
օգտագործելու
վերաբերյալ
գրավոր
համաձայնության դեպքում:
(24.3 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
24.4. Ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է
ներկայացնում սույն կանոնակարգի 24.3.-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով
նշված փոխկապակցված իրավաբանական անձանց անվանումները, գրանցման
համարները և գտնվելու վայրերը, ինչպես նաև փոխկապակցված ֆիզիկական
անձանց անունները, ազգանունները, անձնագրի սերիաները և համարները
ներառող ցուցակը:
(24.4 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
24.5.
Ապահովագրական
ընկերության
հետ
փոխկապակցված
իրավաբանական անձանց համար, որոնք ընդգրկված են որևէ խմբի (միության)
կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները
համախմբող անձանց կազմում, չեն ներկայացվում սույն կանոնակարգի 24-րդ
կետի 7-րդ և 8-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները, փոխարենը
ներկայացվում են սույն կետի 1-3 ենթակետերում նշված հաշվետվությունը
(տեղեկությունները), ընդ որում, միևնույն խմբում (միությունում) կամ ցանկացած
այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց
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կազմում այլ փոխկապակցված անձի կամ նշանակալից մասնակցի առկայության
դեպքում սույն կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով պահանջվող
հաշվետվությունը (տեղեկությունները) ներկայացվում է նրանցից որևէ մեկի
կողմից
1) խմբի (միության) կառուցվածքը,
2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական
հաշվետվությունները (մեկ տարուց
պակաս գործունեություն
իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները
ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի
համար):
3) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է խմբի
(միության) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների
համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն
ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն
տվյալ խմբի (միության) կողմից հաշվապահական հաշվառում
վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և
ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա խմբի (միության) համար`
ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին
կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության
դեպքում): Ընդ որում, օտարերկրյա խմբի (միության) համար անկախ
աուդիտորական
եզրակացության
բացակայության
դեպքում
Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ
պաշտոնական ինտերնետային էջին, որտեղ նշված է, որ տվյալ
պետության
հաշվապահական
հաշվառման
ստանդարտները
համապատասխանում
են
ֆինանսական
հաշվետվությունների
միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ
ստանդարտներին:
(24.5 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
24.6. Կենտրոնական բանկը կարող է ապահովագրական ընկերության

գրանցման և լիցենզավորման գործընթացի ժամանակ ապահովագրական
ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված
իրավաբանական անձանց մասով պահանջել սույն կանոնակարգի 24-րդ կետի 7րդ և 8-րդ ենթակետերով, իսկ եթե ապահովագրական ընկերության հետ
փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձն
ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց
ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա սույն
կանոնակարգի
24.5-րդ
կետով
սահմանված
հաշվետվությունները
(տեղեկությունները):
(24.6 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
24.7. Եթե սույն կանոնակարգի 24-րդ կետի 7-րդ և 8-րդ ենթակետերով
կամ 24.5-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները)
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տեղակայված են համապատասխանաբար իրավաբանական անձի կամ խմբի
(միության) ինտերնետային կայքում, ապա դրանց փոխարեն Կենտրոնական
բանկ ներկայացվում է համապատասխան կայքի (տնային էջի) հասցեն:
(24.7 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
24.8. Եթե սույն կանոնակարգի 24-րդ կետով նախատեսված կարգով
ապահովագրական ընկերության գրանցման և լիցենզավորման ժամանակ
ներկայացվել է համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ
իրավունքներ ունեցող անձի՝ ապահովագրական ընկերության գրանցման և
լիցենզավորման դեպքում տարածքը նրան անհատույց օգտագործման,
վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ ի սեփականություն հանձնելու
վերաբերյալ պարտավորությունը ամրագրող փաստաթուղթ, ապահովագրական
ընկերությունը սահմանված կարգով գրանցվելուց և լիցենզավորվելուց հետո`
եռամսյա ժամկետում, Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում տվյալ տարածքի իր
սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը կամ
նոտարական կարգով վավերացված վարձակալության (ենթավարձակալության)
կամ անհատույց օգտագործման պայմանագրի պատճենը և վարձակալության
(ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի գրանցման
վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության պայմանագրի դեպքում
ներկայացվում է նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը կամ
այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը
ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը:
(24.8 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
25. (25-րդ կետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.12.09Ã. ÃÇí 360 Ü áñáßÙ³Ùμ)
26. (26-րդ կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ
355 Ն որոշմամբ):
ԳԼՈՒԽ 9.1. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ
26.1.

Օտարերկրյա

ապահովագրական

ընկերությունը

մասնաճյուղի

պետական գրանցման և լիցենզավորման համար Կենտրոնական բանկ է
ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝
1) «Ապահովագրական
Հայաստանի

և

ապահովագրական

Հանրապետության

օրենքի

47-րդ

գործունեության
հոդվածի

մասին»

2-րդ

մասով

սահմանված փաստաթղթերը, ընդ որում`
ա. գրանցման և լիցենզավորման համար դիմումը ներկայացվում է դիմող
կազմակերպության
կառավարման

կանոնադրությամբ

մարմնի

որոշմամբ

ամրագրված

վավերացված՝

իրավասու

համաձայն

սույն

կանոնակարգի Հավելված 2ա-ի,
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բ. գործարար ծրագիրը ներկայացվում է՝ համաձայն սույն կանոնակարգի
Հավելված 9-ի,
գ.

օտարերկրյա

ապահովագրական

ընկերության

կանոնադրական

կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական և
ֆիզիկական

անձանց

վերաբերյալ

տեղեկանքը

ներկայացվում

է՝

համաձայն սույն կանոնակարգի` համապատասխանաբար Հավելված 4աի և Հավելված 4բ-ի,
դ.

օտարերկրյա
ղեկավարների

ապահովագրական
գործունեության

ընկերության

մասնաճյուղի

տեղեկանքը

(միջնորդագրի

մասին

տեսքով) ներկայացվում է՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 3ի,
ե.

օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղի
գործունեության
տարածքը
Կենտրոնական
բանկի
սահմանած
չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը
ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 13-ի,
զ. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ
կետի համաձայն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում առնվազն այն
բոլոր կանոնակարգերը (այդ թվում` ապահովագրության պայմանները),
որոնց առկայությունը օրենքի կամ նորմատիվ իրավական ակտի
համաձայն պարտադիր է օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
գործող
մասնաճյուղի
համար`
լիցենզիա
ստանալու
դիմումը
ներկայացնելու օրվա դրությամբ:
2) մասնաճյուղի
տարածքի
սեփականության,
վարձակալության
(ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական
գրանցման

վկայականի

պատճենը:

Ենթավարձակալության

դեպքում

անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի
պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական
միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը,
3) օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված
իրավաբանական

և

ֆիզիկական

անձանց

վերաբերյալ

տեղեկություններ`

համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 17ա-ի և
Հավելված 17բ-ի,
4) օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված
իրավաբանական
իրավաբանական

և
և

ֆիզիկական
ֆիզիկական

անձանց

անձանց

հետ

վերաբերյալ

փոխկապակցված
տեղեկություններ`

համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 17ա-ի և
Հավելված 17բ-ի,
5) օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված
իրավաբանական

անձանցվերջին

ֆինանսական

տարվա

ֆինանսական
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հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած
իրավաբանական

անձինք

նշված

տեղեկությունները

ներկայացնում

են

իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար),
6) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է սույն
կետի

5-րդ

ենթակետով

սահմանված

համապատասխանությունը

ֆինանսական

հաշվապահական

հաշվետվությունների
հաշվառման

այն

ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին»
Հայաստանի

Հանրապետության

կազմակերպության

կողմից

օրենքի

պետք

հաշվապահական

ֆինանսական

հաշվետվություններ

կազմելիս

օտարերկրյա

իրավաբանական

անձանց

հաշվետվությունների
ճանաչված

այլ

օտարերկրյա

միջազգային

եզրակացության

և

համար`

բացակայության

դեպքում

վարելիս

և
իսկ

ֆինանսական

կամ

միջազգայնորեն

դեպքում):

համար

տվյալ

ներկայացնելիս,

(առկայության

անձանց

կիրառվեն

հաշվառում

ստանդարտներին

ստանդարտներին

իրավաբանական

է

անկախ

Ընդ

որում,

աուդիտորական

Կենտրոնական

բանկ

է

ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջին,
որտեղ

նշված

է,

որ

տվյալ

պետության

հաշվապահական

հաշվառման

ստանդարտները համապատասխանում են ֆինանսական հաշվետվությունների
միջազգային

ստանդարտներին

կամ

միջազգայնորեն

ճանաչված

այլ

ստանդարտներին,
7) հիմնավորող

փաստաթուղթ

առ

այն,

որ

մասնաճյուղ

ստեղծող

օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության վարկանիշն ըստ Ստանդարտ և
Փուրզ/

Ֆիտչ

վարկանշային

վարկանիշների

առնվազն

գործակալությունների

եղել

է

«AA-»

կամ

կողմից

տրամադրված

Մուդիզ

վարկանշային

գործակալությունների կողմից տրամադրված վարկանիշների առնվազն եղել է
«Aa3»

կամ

Ա.Մ.Բեստ

վարկանշային

գործակալությունների

կողմից

տրամադրված վարկանիշների առնվազն եղել է «A+»` սույն կետում նշված
դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվա դրությամբ: Ընդ որում, եթե
մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունն ունի երկու
և ավելի վարկանշող կազմակերպությունների կողմից տրված վարկանիշներ,
ապա սույն ենթակետի իմաստով հիմք է ընդունվում դրանցից խստագույնը
(ամենացածրը),
8) հիմնավորող
օտարերկրյա

փաստաթուղթ

ապահովագրական

առ

այն,

որ

ընկերության

մասնաճյուղ

գրանցման

ստեղծող

վայրի

երկրի

ապահովագրության ոլորտի կարգավորումն ու վերահսկողությունը բավարարում
է Ապահովագրական վերահսկողների միջազգային ասոցիացիայի (IAIS) կողմից
մշակված

«Ապահովագրության

հիմնարար

սկզբունքներին»:

Երկրի

ապահովագրության ոլորտի կարգավորումն ու վերահսկողությունը համարվում է
«Ապահովագրության

հիմնարար

սկզբունքներին»

բավարարող,

եթե

այն,
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Արժույթի

միջազգային

ֆինանսական
տրված

հիմնադրամի

հատվածի

և

Համաշխարհային

գնահատման ծրագրի

գնահատականի

համաձայն,

բանկի

կողմից

շրջանակներում (ԷՖՍԱՓ)

բավարարում

է

բոլոր

հիմնարար

սկզբունքներին` Ապահովագրական վերահսկողների միջազգային ասոցիացիայի
կողմից սահմանված գնահատման սանդղակի առաջին (բավարարված) կամ
երկրորդ

(մեծամասամբ

բավարարված)

մակարդակով:

Ընդ

որում,

սույն

ենթակետում նշված գնահատականը պետք է տրված լինի սույն կետում նշված
դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվանից ոչ շուտ, քան 5 տարվա
ընթացքում,
9) մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
կողմից

տրված

պարտավորագիր

(երաշխավորագիր)`

Հայաստանի

Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
մասնաճյուղի

կողմից

պարտավորությունները

այդ

մասնաճյուղի

չկատարելու

գործունեությունից

դեպքում

այդ

բխող

պարտավորությունները

օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կողմից առանց որևէ պայմանի
(նախապայմանի) անհապաղ կատարելու վերաբերյալ,
10)

մասնաճյուղ

ընկերության

ստեղծող

գրանցման

վայրի

օտարերկրյա
երկրի

ապահովագրական

ապահովագրության

ոլորտի

վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից տրված հավաստումն առ այն,
որ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունը չի խախտել տվյալ երկրի
ապահովագրական գործունեության կարգավորումը և (կամ) վերահսկողությունն
իրականացնող մարմնի կողմից սահմանված տնտեսական նորմատիվների
պահանջները` սույն կետում նշված դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու
օրվան նախորդող երկու տարվա ընթացքում, իսկ եթե մասնաճյուղ ստեղծող
օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության գործունեությունը պակաս է երկու
տարուց, ապա` գործունեության ողջ ընթացքում,
11) Կենտրոնական բանկում կամ Կենտրոնական բանկի համաձայնությամբ
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող որևէ բանկում մասնաճյուղ
ստեղծող օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության անունով ավանդի
ներդրումը

հավաստող

փաստաթղթեր:

Ընդ

որում,

սույն

ենթակետով

սահմանված ավանդը պետք է առնվազն կազմի.
ա. 40 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ կամ ավանդը
ներդրվելու օրվա դրությամբ 40 000 000 Հայաստանի Հանրապետության
դրամին համարժեք արտարժույթ, եթե օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերությունը դիմել է
«Ապահովագրության և ապահովագրական
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի
2-րդ մասի «1-9»-րդ, «16-18»-րդ կետերով սահմանված ոչ կյանքի
ապահովագրության մեկ կամ մի քանի դասերով ապահովագրական
գործունեության իրականացման լիցենզիա ստանալու համար,
բ. 60 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ կամ ավանդը
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ներդրվելու օրվա դրությամբ 60 000 000 Հայաստանի Հանրապետության
դրամին համարժեք արտարժույթ, եթե օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերությունը դիմել է
«Ապահովագրության և ապահովագրական
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի
2-րդ մասի «10-15»-րդ կետերով, նույն հոդվածի 4-րդ մասի «1-6»-րդ կետերով, 5րդ մասի 1-ին կամ 2-րդ կետերով սահմանված ապահովագրության մեկ կամ մի
քանի դասերով ապահովագրական գործունեության իրականացման լիցենզիա
ստանալու համար,
գ.
միաժամանակ
մի
քանի
դասերով
ապահովագրություն
իրականացնելու համար դիմած օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
կողմից ներդրված ավանդի մեծությունը պետք է բավարարի սույն ենթակետով
տվյալ դասերի համար սահմանված չափերից առավելագույնին,
դ. ընդ որում, սույն ենթակետով սահմանված ավանդի պայմանագրով
պետք է նախատեսված լինի, որ ավանդը ավանդատուի պահանջով ենթակա է
վերադարձման
բացառապես
Կենտրոնական
բանկի
նախնական
համաձայնության դեպքում: Միևնույն ժամանակ, մասնաճյուղ ստեղծող
օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունը ստանձնել է անվերապահ
պարտավորություն, համաձայն որի` այն դեպքում, երբ օրենքի համաձայն,
ավանդի գումարը ենթակա է անվերապահ վերադարձման` անկախ կողմերի
համաձայնությունից, վերադարձված գումարը համապատասխան բանկից
ստանալուց հետո պարտավոր է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում որպես
ավանդ մուծել Կենտրոնական բանկում կամ Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում գործող այլ բանկում` սույն ենթակետով սահմանված պայմաններով,
12)
Հայտարարություն այն մասին, որ
մասնաճյուղ ստեղծող
օտարերկրյա

ապահովագրական

ընկերության

գրանցման

վայրի

երկիրը

համարվում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ
պայքարի իմաստով համագործակցող երկիր և/կամ տվյալ երկրի համար ՖԱԹՖի կամ նմանատիպ գործունեությամբ զբաղվող այլ միջազգային կառույցի կողմից
փողերի

լվացման

և

ահաբեկչության

անհամապատասխանության

վերաբերյալ

ֆինանսավորման
որևէ

համակարգի

հայտարարություն

չի

հրապարակվել,
13)

օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կանոնադրական

կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց վերաբերյալ սույն
կանոնակարգի

17-րդ

և

18-րդ

գլուխներով

սահմանված

փաստաթղթերը,

բացառությամբ սույն կանոնակարգի 61-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 13րդ, 16-րդ ենթակետերով, 67-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 10-րդ
ենթակետերով, 68-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերի,
14)

եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով,

ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից նրան պատշաճ կարգով
տրված լիազորագիրը:
26.2 Սույն կանոնակարգի 26.1-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով
սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում տվյալ ենթակետերում նշված
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այն անձանց համար, որոնք հանդիսանում են
1)
ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում
նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որոնց համար
ներկայացվում
են
սույն
կանոնակարգով
նշանակալից
մասնակցություն ձեռք բերող անձի համար պահանջվող
փաստաթղթերը (տեղեկությունները),
2)
Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ,
3) միջազգային կազմակերպություն, կամ
4)
միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրզ կամ Ֆիտչ կամ
Ա.Մ.Բեստ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից «A-» կամ
ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից
«A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպություններ
(Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնության առկայության
դեպքում):
26.3. Սույն կանոնակարգի 26.1-րդ կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով
սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում տվյալ ենթակետերում նշված
այն անձանց համար, որոնք հանդիսանում են.
1)
ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում
նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որոնց համար
ներկայացվում
են
սույն
կանոնակարգով
նշանակալից
մասնակցություն ձեռք բերող անձի համար պահանջվող
փաստաթղթերը (տեղեկությունները),
2)
Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ
այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերականությամբ և
կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաշվապահական
հաշվեկշիռը, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը,
կամ
3)
Կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» կամ «Բ» վարկանիշ ստացած
կազմակերպություն` վերջինիս կողմից Կենտրոնական բանկ
ներկայացված սույն կանոնակարգի 26.1-րդ կետի 5-րդ և 6-րդ
ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները վերահսկողական
նպատակներով
օգտագործելու
վերաբերյալ
գրավոր
համաձայնության դեպքում:
26.4. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական
բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 26.3.-րդ կետի 1-ին և 2-րդ
ենթակետերով
նշված
փոխկապակցված
իրավաբանական
անձանց
անվանումները, գրանցման համարները և գտնվելու վայրերը, ինչպես նաև
փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց անունները, ազգանունները, անձնագրի
սերիաները և համարները ներառող ցուցակը:
26.5.
Օտարերկրյա
ապահովագրակական
ընկերության
հետ
փոխկապակցված իրավաբանական անձանց համար, որոնք ընդգրկված են որևէ
խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական
հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, չեն ներկայացվում սույն
կանոնակարգի 26.1-րդ կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով սահմանված
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տեղեկությունները, փոխարենը ներկայացվում են սույն կետի 1-3 ենթակետերում
նշված հաշվետվությունը (տեղեկությունները), ընդ որում` միևնույն խմբում
(միությունում)
կամ
ցանկացած
այլ
հիմքով
իրենց
ֆինանսական
հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում այլ փոխկապակցված անձի
կամ նշանակալից մասնակցի առկայության դեպքում սույն կետի 1-ին, 2-րդ և 3րդ
ենթակետերով
պահանջվող
հաշվետվությունը
(տեղեկությունները)
ներկայացվում է նրանցից որևէ մեկի կողմից
1) խմբի (միության) կառուցվածքը,
2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական
հաշվետվությունները
(մեկ
տարուց
պակաս
գործունեություն
իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները
ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար),
3) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է խմբի
(միության) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների
համապատասխանությունը
հաշվապահական
հաշվառման
այն
ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ
խմբի (միության) կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և
ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ
օտարերկրյա
խմբի
(միության)
համար`
ֆինանսական
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն
ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության դեպքում): Ընդ որում,
օտարերկրյա խմբի (միության) համար անկախ աուդիտորական
եզրակացության բացակայության դեպքում Կենտրոնական բանկ է
ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային
էջին, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական
հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են ֆինանսական
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն
ճանաչված այլ ստանդարտներին:
26.6. Կենտրոնական բանկը կարող է օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի գրանցման և լիցենզավորման գործընթացի
ժամանակ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված
անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց մասով պահանջել
սույն կանոնակարգի 26.1-րդ կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով, իսկ եթե
օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց
հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձն ընդգրկված է որևէ խմբի
(միության)
կամ
ցանկացած
այլ
հիմքով
իրենց
ֆինանսական
հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա սույն կանոնակարգի
26.5-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները):
26.7. Եթե սույն կանոնակարգի 26.1-րդ կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով
կամ 26.5-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները)
տեղակայված են համապատասխանաբար իրավաբանական անձի կամ խմբի
(միության) ինտերնետային կայքում, ապա դրանց փոխարեն Կենտրոնական
բանկ ներկայացվում է համապատասխան կայքի (տնային էջի) հասցեն:
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(Գլուխ 9.1-ը լրաց. լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
¶ÈàôÊ 10. Üàð ¸²êàì ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü
ÈÆòºÜ¼²ìàðàôØÀ
27. Գործող
ապահովագրական
ընկերությունը
նոր
դասով
ապահովագրական
գործունեության
լիցենզիա
ստանալու
համար
Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.
1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության oրենքի 159-րդ հոդվածի 1-ին մասով
սահմանված փաստաթղթերը,
2) ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման պայմանագրերում
կատարված փոփոխությունների և/կամ լրացումների նախագծերը, եթե
այդպիսիք առկա են և այդ պայմանագրերում փոփոխությունների և/կամ
լրացումների կատարման անհրաժեշտություն է առաջանում նոր դասով
ապահովագրական գործունեություն իրականացնելու դեպքում,
3) ապահովագրական ընկերության գործունեության կանոնակարգերում
կատարված փոփոխությունների և/կամ լրացումների նախագծերը, եթե
այդ
կանոնակարգերում
փոփոխությունների
և/կամ
լրացումների
կատարման
անհրաժեշտություն
է
առաջանում
նոր
դասով
ապահովագրական գործունեություն իրականացնելու դեպքում, ինպես
նաև նոր ընդունված կանոնակարգերը (այդ թվում` նոր դասի
ապահովագրության պայմանները),
4) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,
5) ապահովագրական
ընկերության
կանոնադրական
կապիտալը
Կենտրոնական
բանկում
կամ
Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքում
գործող
ապահովագրական
ընկերության
հետ
չփոխկապակցված որևէ բանկում բացված կուտակային հաշվին մուծումը
հավաստող փաստաթուղթը, եթե ընդհանուր կապիտալի նվազագույն
չափի նորմատիվի` Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական
ակտերով սահմանված նվազագույն չափի պահպանման համար
անհրաժեշտ է կանոնադրական կապիտալի համալրում,
6) ապահովագրական
ընկերության
կանոնադրության
փոփոխության
գրանցման համար սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը:
27.1
Օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության՝
Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքում
գործող
մասնաճյուղը
նոր
դասով
ապահովագրական գործունեության լիցենզիա ստանալու համար Կենտրոնական
բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.
1) «Ապահովագրական և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 159-րդ հոդվածի 3-րդ մասով
սահմանված փաստաթղթերը,
2) նոր դասով ապահովագրական գործունեության լիցենզիա ստանալու
վերաբերյալ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության կառավարման
իրավասու մարմնի որոշումը,
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3) ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման պայմանագրերում
կատարված փոփոխությունների և/կամ լրացումների նախագծերը, եթե
այդպիսիք առկա են և այդ պայմանգրերում փոփոխությունների և/կամ
լրացումների կատարման անհրաժեշտություն է առաջանում նոր դասով
ապահովագրական գործունեություն իրականացնելու դեպքում, ինպես
նաև նոր ընդունված կանոնակարգերը (այդ թվում` նոր դասի
ապահովագրության պայմանները),
4) մասնաճյուղի
գործունեության
կանոնակարգերում
կատարված
փոփոխությունների և/կամ լրացումների նախագծերը, եթե այդ
կանոնակարգերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների կատարման
անհրաժեշտություն է առաջանում նոր դասով ապահովագրական
գործունեություն իրականացնելու դեպքում,
5) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,
6) սույն կանոնակարգի 26.1 կետի 14-րդ ենթակետի համաձայն ներդրված
ավանդի
համալրումը
հավաստող
փաստաթղթեր,
եթե
սույն
կանոնակարգի 26.1 կետի 11-րդ ենթակետով սահմանված ավանդի
նվազագույն չափի բավարարման համար անհրաժեշտ է ավանդի
համալրում:,
7) օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղի
կանոնադրության
փոփոխության
գրանցման
համար
սույն
կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը:
(27.1 կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն)
27.2
Գործող
ապահովագրական
ընկերությունը,
օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը նոր դասով ապահովագրական
գործունեության լիցենզիա ստանալու համար սույն կանոնակարգի 5-րդ գլխով
սահմանված
կարգով
դիմում
է
Կենտրոնական
բանկ
լիցենզիան
ապահովագրական գործունեության նոր դասով վերաձևակերպելու համար:
(Գլուխ 10-ը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
¶ÈàôÊ 11. ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ îð²Ø²¸ðàôØÀ
28. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը բավարարում է ապահովագրական
ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի
պետական գրանցման և լիցենզիա ստանալու, ինչպես նաև նոր դասով լիցենզիա
ստանալու դիմումը` օրենքով և սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով: Ընդ
որում, Կենտրոնական բանկի կողմից օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղին տրամադրվում է լիցենզիա, եթե Կենտրոնական
բանկի և մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
գրանցման
երկրի
ապահովագրության
ոլորտի
կարգավորումն
ու
վերահսկողությունն իրականացնող մարմնի միջև առկա է համաձայնագիր
(փոխըմբռնման հուշագիր) ապահովագրության ոլորտում համագործակցության
վերաբերյալ:
29. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
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ընկերության մասնաճյուղի գրանցման և լիցենզավորման մասին Կենտրոնական
բանկի խորհրդի որոշման կայացման պահից` հինգ աշխատանքային օրվա
ընթացքում հիմնադիրներին տրվում է ապահովագրական ընկերության
(օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի) գրանցման
վկայականը` համաձայն Հավելված 7ա-ի (Հավելված 7բ-ի) և ապահովագրական
ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի)
լիցենզիան` համաձայն Հավելված 1ա-ի, Հավելված 1բ-ի և Հավելված 1գ-ի:
(29-րդ կետը փոխ. 13.11.12թ. թիվ 311Ն)
30. Ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի) գրանցումը կատարվում է, ինչպես նաև լիցենզիան,
նոր դասով լիցենզիան Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից տրվում է
հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:
31. Լիցենզիայի տրամադրումից հետո ապահովագրական ընկերության
(օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի) ղեկավարները
գրանցվում են համաձայն սույն կանոնակարգի:
32. Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել ապահովագրական
ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի)
լիցենզիայի
տրամադրումը
«Ապահովագրության
և
ապահովագրական
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ
հոդվածում, 48-րդ հոդվածի 1-ին մասում և 159-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված
հիմքերով:
33. (33-րդ կետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.07.08Ã. ÃÇí 188 Ü áñáßÙ³Ùμ)

(Գլուխ 11-ը լրաց. 22.09.09թ. թիվ 278, փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 20.12.11թ.
թիվ 355Ն)

¶ÈàôÊ 12. úî²ðºðÎðÚ² ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü
ÜºðÎ²Ú²òàôòâàôÂÚ²Ü ¶ð²ÜòàôØÀ
(Գլուխ 12-ի վերնագիրը փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)

34. (34-րդ կետը ուժը կորցրել է 22.09.09թ. թիվ 278Ն)
35. úï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý
·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁª
1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ հոդվածի 4-րդ մասով
սահմանված փաստաթղթերը, ընդ որում,
ա. գրանցման համար դիմումը ներկայացվում է դիմող կազմակերպության
կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման մարմնի որոշմամբ
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վավերացված` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2բ-ի,
բ.
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
կանոնադրական
կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական և
ֆիզիկական
անձանց վերաբերյալ տեղեկանքը ներկայացվում է սույն
կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 4ա-ի և Հավելված 4բ-ի,
2) Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
(»ÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý) Ï³Ù ³ÝÑ³ïáõÛó û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ
å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×»ÝÁ: ºÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ý³¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ï×»ÝÁ կամ այդ պայմանագրի առկայությունը,
ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու
իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը,
3) Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ μ³ó»Éáõ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ,
4) Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý
·ñ³ÝóÙ³Ý
å»ï³Ï³Ý
ïáõñùÇ
í×³ñÙ³Ý
³Ý¹áññ³·ñÇ å³ï×»ÝÁ,
5) »Ã» ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ÉÇ³½áñ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ ÙÇçáóáí, ³å³
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ý³¨ ¹ÇÙáõÙ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ýñ³Ý å³ïß³× Ï³ñ·áí
ïñí³Í ÉÇ³½áñ³·ÇñÁ,
6) միջնորդագիր
ներկայացուցչության
ղեկավարի
վերաբերյալ`
համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 18-ի:
(35-րդ կետը խմբ., լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն, լրաց. 25.12.12թ. թիվ 372Ն)
35.1. Ներկայացուցչության ղեկավարին փոփոխելու դեպքում օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերությունը
պարտավոր
է
ներկայացուցչության
ղեկավարին փոփոխելու վերաբերյալ որոշում կայացնելուց հետո 5-օրյա
ժամկետում Կենտրոնական բանկ ներկայացնել ներկայացուցչության նոր
նշանակված
ղեկավարի
վերաբերյալ
միջնորդագիր`
համաձայն
սույն
կանոնակարգի Հավելված 18-ի:
(35.1 կետը լրաց. 25.12.12թ. թիվ 372Ն)
36. úï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý Ù³ëÇÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ áñáßáõÙÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáõó
Ñ»ïá ÑÝ·ûñÛ³ (³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ)
Å³ÙÏ»ïáõÙª ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇÝ ïñíáõÙ ¿
ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý
íÏ³Û³Ï³Ýª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³Í 7μ-Ç:
(36-րդ կետը փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
¶ÈàôÊ 13. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Üª Ð²Ú²êî²ÜÆ
Ð²Üð²äºîàôÂÚԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎՈՂ Ø²êÜ²ÖÚàôÔÆ ºì
ÜºðÎ²Ú²òàôòâàôÂÚ²Ü ¶ð²ÜòàôØÀ
(Գլուխ 13-ի վերնագիրը փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
37. Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքում
գործող
ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում
ստեղծվող մասնաճյուղերը գրանցվում են Կենտրոնական բանկի կողմից:
Գրանցման համար Կենտրոնական բանկ ներկայացվում են հետևյալ
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փաստաթղթերը`
1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 46-րդ հոդվածի 4-րդ մասով
ներկայացված փաստաթղթերը, ընդ որում`
ա. ապահովագրական ընկերության միջնորդագիրը ներկայացվում է
համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2գ-ի,
բ.
մասնաճյուղի ղեկավարների գործունեության մասին տեղեկանքը
(միջնորդագրի տեսքով) ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի
Հավելված 3-ի,
գ. գործարար ծրագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի
Հավելված 9.1-ի,
դ. մասնաճյուղի տեխնիկական հագեցվածությունը Կենտրոնական բանկի
սահմանած
չափանիշներին
համապատասխանելու
մասին
հայտարարությունը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի
Հավելված 13-ի,
2) ապահովագրական ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի
որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` մասնաճյուղի ղեկավարներ
ընտրելու կամ նշանակելու մասին,
3) մասնաճյուղի ղեկավարների ստորագրությունների նմուշները,
4) մասնաճյուղի գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագրի
պատճենը,
5) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով,
ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից նրան պատշաճ կարգով
տրված լիազորագիրը,
6) մասնաճյուղի
տարածքի
սեփականության,
վարձակալության
(ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական
գրանցման
վկայականի
պատճենը:
Ենթավարձակալության
դեպքում
անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի
պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական
միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը,
7) մասնաճյուղի գործունեության կանոնակարգերը, ընդ որում սույն
ենթակետի համաձայն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում առնվազն այն
բոլոր կանոնակարգերը, որոնց առկայությունը օրենքի կամ նորմատիվ
իրավական ակտի համաձայն պարտադիր է ապահովագրական ընկերության`
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված մասնաճյուղի համար`
գրանցման դիմումը ներկայացնելու օրվա դրությամբ (բացառությամբ այն
դեպքերի,
երբ
մասնաճյուղի
գործունեությունը
կանոնակարգվում
է
ապահովագրական ընկերության գործունեության կանոնակարգերով և այդ
կանոնակարգերն արդեն իսկ ներկայացվել են Կենտրոնական բանկ):
(37-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
38. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý`
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï³ñ³ÍùáõÙ
ëï»ÕÍíáÕ
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó: ¶ñ³ÝóÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁª
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1) §²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 46-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 5-ñ¹ Ù³ëáí
Ý»ñÏ³Û³óí³Í
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ:
ÀÝ¹
áñáõÙ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý
·ñ³ÝóÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ
¹ÇÙáõÙÁ
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ñ³í»Éí³Í 2·-Ç,
2) Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
(»ÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý) Ï³Ù ³ÝÑ³ïáõÛó û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ
å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×»ÝÁ: ºÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ý³¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ï×»ÝÁ:
3) Ü»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ μ³ó»Éáõ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ:
4) Ü»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý
·ñ³ÝóÙ³Ý
å»ï³Ï³Ý
ïáõñùÇ
í×³ñÙ³Ý
³Ý¹áññ³·ñÇ å³ï×»ÝÁ:
5) ºÃ» ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ÉÇ³½áñ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ ÙÇçáóáí, ³å³
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ý³¨ å³ïß³× Ï³ñ·áí ïñí³Í ÉÇ³½áñ³·ÇñÁ:
6) միջնորդագիր
ներկայացուցչության
ղեկավարի
վերաբերյալ՝
համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 18-ի:
(38-րդ կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն, լրաց 25.12.12թ. թիվ 372Ն)
38.1.
Ներկայացուցչության
ղեկավարին
փոփոխելու
դեպքում
ապահովագրական
ընկերությունը
պարտավոր
է
ներկայացուցչության
ղեկավարին փոփոխելու վերաբերյալ որոշում կայացնելուց հետո 5-օրյա
ժամկետում Կենտրոնական բանկ ներկայացնել ներկայացուցչության նոր
նշանակված
ղեկավարի
վերաբերյալ
միջնորդագիր`
համաձայն
սույն
կանոնակարգի Հավելված 18-ի:
39. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý
·ñ³ÝóÙ³Ý Ù³ëÇÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ áñáßáõÙÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõó Ñ»ïá ÑÝ·ûñÛ³
(³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ) Å³ÙÏ»ïáõÙ
ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇÝ ïñíáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ýª
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³Í 7·-Ç:
¶ÈàôÊ 14. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Üª Ð²Ú²êî²ÜÆ
Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü î²ð²ÌøÆò ¸àôðê Ø²êÜ²ÖÚàôÔ ºì
ÜºðÎ²Ú²òàôòâàôÂÚàôÜ êîºÔÌºÈàô Ð²Ø²Ò²ÚÜàôÂÚàôÜ êî²Ü²ÈÀ
40. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë Ù³ëÝ³×ÛáõÕ ¨
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»ÉÇë Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ
ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁª
1) §²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 49-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëáí
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ` ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·Çñ
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ñ` ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç
Ð³í»Éí³Í 9.1-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
2) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÁ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ μ³ó»Éáõ
Ù³ëÇÝ Ï³Ù ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïÇ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó ù³Õí³Íù,
3) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ,
4) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³Ýùª
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(ÙÇçÝáñ¹³·ñÇ ï»ëùáí) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³Í 3-Ç, Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ
ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÝÙáõßÝ»ñÁ
կամ
միջնորդագիր
ներկայացուցչության ղեկավարի վերաբերյալ` համաձայն սույն
կանոնակարգի Հավելված 18-ի,
5) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÁ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñ ÁÝïñ»Éáõ Ï³Ù Ýß³Ý³Ï»Éáõ Ù³ëÇÝ Ï³Ù ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïÇ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó ù³Õí³Íù,
6) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý,
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
(»ÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý)
Ï³Ù
³ÝÑ³ïáõÛó
û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×»ÝÁ:
ºÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ý³¨
ÑÇÙÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ï×»ÝÁÏ³Ù ³Û¹
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÁ
»ÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ï³Éáõ Çñ³íáõÝùÁ Ñ³í³ëïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ:
7) ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը,
8) մասնաճյուղի գործունեության կանոնակարգերը, ընդ որում սույն
ենթակետի համաձայն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում
առնվազն այն բոլոր կանոնակարգերը, որոնց առկայությունը օրենքի
կամ նորմատիվ իրավական ակտի համաձայն պարտադիր է
ապահովագրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության
տարածքից դուրս ստեղծված մասնաճյուղի համար` գրանցման
դիմումը ներկայացնելու օրվա դրությամբ (բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ մասնաճյուղի գործունեությունը կանոնակարգվում է
ապահովագրական ընկերության գործունեության կանոնակարգերով
և այդ կանոնակարգերն արդեն իսկ ներկայացվել են Կենտրոնական
բանկ):
(40-րդ կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն, լրաց. 25.12.12թ. թիվ 372Ն)
40.1.
Ներկայացուցչության
ղեկավարին
փոփոխելու
դեպքում
ապահովագրական
ընկերությունը
պարտավոր
է
ներկայացուցչության
ղեկավարին փոփոխելու վերաբերյալ որոշում կայացնելուց հետո 5-օրյա
ժամկետում Կենտրոնական բանկ ներկայացնել ներկայացուցչության նոր
նշանակված ղեկավարի վերաբերյալ տեղեկանք` համաձայն սույն կանոնակարգի
Հավելված 18-ի:
(40.1-րդ կետը լրաց. 25.12.12թ. թիվ 372Ն)
41. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ ï³ÉÇë ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï³ñ³ÍùáõÙ
·áñÍáÕ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë Ù³ëÝ³×ÛáõÕ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ
ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Ù»ñÅáõÙ ¿ ÙÇçÝáñ¹³·ÇñÁ ³ÛÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó 30-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ:
42. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý
ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ áñáßáõÙÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõó
Ñ»ïá ³ÛÝ ïñíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇÝ ÑÝ·ûñÛ³ (³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ) Å³ÙÏ»ïáõÙ:
42.1. Ապահովագրական ընկերությունը համապատասխան երկրի
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այլ երկրում մասնաճյուղ կամ
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ներկայացուցչություն գրանցելուց (լիցենզավորելուց, արտոնագրելուց) հետո 5
աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում
գրանցման (լիցենզավորման, արտոնագրման) փաստը վկայող փաստաթուղթը՝
կցելով մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցված կանոնադրությունը:
(42.1 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
42.2.
Կենտրոնական
բանկը
ապահովագրական
ընկերության՝
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղի կամ
ներկայացուցչության գրանցման (լիցենզավորման, արտոնագրման) փաստը
վկայող փաստաթուղթը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում
այդ մասին ծանուցում է իրավաբանական անձանց գրանցումն իրականացնող
պետական լիազորված մարմնին՝ վերջինիս կողմից ապահովագրական
ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղի
կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին համապատասխան գրառում
կատարելու համար:
(42.2 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
¶ÈàôÊ 15. öàöàÊàôÂÚàôÜÜºðÆ ¶ð²ÜòØ²Ü ÜºðÎ²Ú²òØ²Ü Î²ð¶À
ºì ÒºìÀ
43. Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքում
գործող
ապահովագրական
ընկերությունները,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերությունների
մասնաճյուղերն
ու
ներկայացուցչությունները
փոփոխությունները տեղի ունենալուց հետո 10 օրվա ընթացքում Կենտրոնական
բանկի գրանցմանն են ներկայացնում.
1) սույն կանոնակարգի համաձայն Կենտրոնական բանկի
գրանցմանը
ենթակա
ղեկավարների
կազմում
կատարված
փոփոխությունները,
2) ապահովագրական
ընկերության,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղի,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
ներկայացուցչության,
ապահովագրական ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում
տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրությունում կատարված
փոփոխությունները:
(43-րդ կետը խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
44. Ô»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏáõÙ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:
45. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
ներկայացուցչության,
ապահովագրական
ընկերության`
Հայաստանի
Հանրապետությունում տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրություններում
կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար
ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.
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1) կատարված

փոփոխությունները

գրանցելու

մասին

միջնորդագիր` ապահովագրական ընկերության կառավարման
մարմնի

լիազոր

անձի

ապահովագրական

ստորագրությամբ`

ընկերության

կնիքով

վավերացված
(առկայության

դեպքում),
2) ապահովագրական ընկերության իրավասու մարմնի որոշումը
կամ

արձանագրությունից

քաղվածք`

ապահովագրական

ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
մասնաճյուղի, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
ներկայացուցչության,
Հայաստանի

ապահովագրական

ընկերության`

Հանրապետությունում

ստորաբաժանման

տարածքային

կանոնադրությունում

կատարված

փոփոխությունների վերաբերյալ,
3) ապահովագրական

ընկերության,

օտարերկրյա

ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, օտարերկրյա
ապահովագրական

ընկերության

ապահովագրական

ներկայացուցչության,

ընկերության`

Հանրապետությունում

տարածքային

Հայաստանի
ստորաբաժանման

փոփոխված կանոնադրությունը,
4) եթե

կանոնադրության

լիցենզիայի

փոփոխությունը

վերաձևակերպման

ներկայացվում

են

նաև

սույն

առաջացնում

անհրաժեշտություն,
կանոնակարգի

5-րդ

է

ապա
գլխով

պահանջվող փաստաթղթերը:
(45-րդ կետը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
46. Եթե
ապահովագրական
ընկերության,
օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության
ներկայացուցչության,
ապահովագրական
ընկերության՝
Հայաստանի
Հանրապետությունում
տարածքային
ստորաբաժանման
կանոնադրության փոփոխությունը պայմանավորված է գործունեության վայրի
փոփոխությամբ, ապա
սույն կանոնակարգի 45-րդ կետում նշված
փաստաթղթերից բացի Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև`
1) տարածքի
սեփականության,
վարձակալության
(ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման
իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել
նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը
կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական
միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող
փաստաթուղթը,
2) տարածքի
և
տեխնիկական
հագեցվածության`
սույն
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կանոնակարգի գլուխ 7-ով սահմանված չափանիշներին
համապատասխանելու մասին փաստաթղթերը,
3) հայտարարություն` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված
13-ի:
(46-րդ կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
46.1 Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրության փոփոխությունը
պայմանավորված է ապահովագրական ընկերության ֆիրմային անվանման
փոփոխությամբ, ապա բացի սույն կանոնակարգի 45-րդ կետում նշված
փաստաթղթերից Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև.
1) ֆիրմային

անվանման

գրանցման

հայտ

և

այլ

պահանջվող

փաստաթղթերը` համաձայն Ապահովագրության և ապահովագրական
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 40րդ հոդվածի

1-ին մասի

3.1 կետով սահմանված՝ Հայաստանի

Հանրապետության Կենտրոնական բանկի խորհրդի և Հայաստանի
Հանրապետության

արդարադատության

նախարարի

կողմից

համատեղ սահմանված կարգի,
2) (2-րդ ենթակետը ուժը կորցրել է 13.11.12թ. թիվ 311 Ն որոշմամբ):
(46.1 կետը լրաց. 22.09.09թ. թիվ 278Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն, խմբ.
13.11.12թ. թիվ 311Ն)
47. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ
³í»É³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÷á÷áËí³Í Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý
·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¿
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 45-ñ¹ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ í»ñçÇÝ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý
í»ñ³μ»ñÛ³É áñáßÙ³Ý å³ï×»ÝÁ (μ³ó μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ):
48. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ å³ñï³íáñ ¿ ëáõÛÝ ·ÉËáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëáõÛÝ ·ÉËáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÝ
ëï³Ý³Éáõ å³ÑÇó 30-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ ·ñ³Ýó»É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù Ù»ñÅ»É
·ñ³ÝóáõÙÁ: öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý, Ï³Ù ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ÝóáõÙÁ
Ù»ñÅíáõÙ ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ áñáßÙ³Ùμ:
49. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³Ñ³ÝçíáÕ áñáß³ÏÇ ÷³ëï»ñ
å³ñ½³μ³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 30-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ë»óí»É ÙÇÝã¨ Ù»Ï ³ÙÇë
Å³ÙÏ»ïáí:
(49 կետը խմբ. 22.09.09թ. թիվ 278Ն)
¶ÈàôÊ 15.1. üÆðØ²ÚÆÜ ²Üì²ÜØ²Ü ¶ð²ÜòàôØÀ, üÆðØ²ÚÆÜ
²Üì²ÜØ²Ü ¶ð²ÜòØ²Ü Ð²ÚîÀ ÎºÜîðàÜ²Î²Ü ´²ÜÎÆ ÎàÔØÆò
öàðÒ²øÜÜàôÂÚ²Ü ÜºðÎ²Ú²òÜºÈàô Î²ð¶À
(Գլուխ 15.1-ը լրաց. 22.09.09թ. թիվ 278Ն, փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն, ուժը
կորցրել է 13.11.12թ. թիվ 311Ն)
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¶ÈàôÊ 16. Ø²êÜ²ÖÚàôÔºðÆ ºì ÜºðÎ²Ú²òàôòâàôÂÚàôÜÜºðÆ
¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ¸²¸²ðºòØ²Ü (Üºð²èÚ²Èª Ä²Ø²Ü²Î²ìàð
¸²¸²ðºòØ²Ü) Î²ð¶À ºì ä²ÚØ²ÜÜºðÀ
50. Ապահովագրական ընկերությունը կարող է ժամանակավորապես
դադարեցնել իր մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը, բայց
ոչ ավելի, քան մեկ տարի ժամանակով: Ընդ որում, մասնաճյուղի կամ
ներկայացուցչության գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու
վերաբերյալ իրավասու մարմնի որոշման մեջ անհրաժեշտ է հստակ նշել այն
ժամկետը, որի ավարտից հետո մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության
գործունեությունը համարվում է վերսկսված կամ գործունեությունը վերսկսելուց
առնվազն 20 օր առաջ այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:
(50-րդ կետը խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
51. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ»ï¨Û³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁª
1) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ
¹³¹³ñ»óÙ³Ý
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ
ëï³Ý³Éáõ
ÙÇçÝáñ¹³·Çñª
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó
ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùμ,
2) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Çñ³í³ëáõ
Ù³ñÙÝÇ
áñáßáõÙÁª
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ
¹³¹³ñ»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ,
3) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ
¹³¹³ñ»óÙ³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÁ,
4) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ
Ñ³í³ëïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ:
52. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ áñáßÙ³Ùμ Ï³ñáÕ ¿ Ù»ñÅ»É
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ¹³¹³ñ»óáõÙÁ, »Ã»ª
1) Ý»ñÏ³Û³óí³Í
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ
³ñï³óáÉí³Í
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ
³Ý³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï »Ý Ï³Ù Ï»ÕÍ,
2) Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ã»ñÇ »Ý,
3) Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ñÍÇùáíª ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇ Ï³Ù
³å³Ñáí³·ñí³Í ³ÝÓ³Ýó Ï³Ù ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ μÝ³Ï³ÝáÝ
ëå³ë³ñÏáõÙÝ ³å³Ñáíí³Í ã¿,
4) ïíÛ³É
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
μ³ó³Ï³ÛáõÙ
¿
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÁ áñ¨¿ ³ÛÉ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó:
53.
êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 51-ñ¹ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó Ñ»ïá 20-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ ï³ÉÇë ¿ Çñ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ï³Ù Ù»ñÅáõÙª Ù»ñÅÙ³Ý ÑÇÙù»ñÇ Ù³ëÇÝ
ï³ëÝûñÛ³
Å³ÙÏ»ïáõÙ
ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ:
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³Ñ³ÝçíáÕ áñáß³ÏÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý ¹ÇÙáõÙÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý 20-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïÁ
Ï³ñáÕ ¿ Ï³ë»óí»É: ²ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï³óáõÙÇó Ñ»ïá ÙÇçÝáñ¹³·ñáí
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Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ ÙÇÝã¨
Ï³ë»óáõÙÝ ÁÝÏ³Í ûñ»ñÇ ¨ 20-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïÇ ï³ñμ»ñáõÃÛ³Ùμ ³é³ç³óáÕ ûñ»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ:
54.
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó 20-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ ¹ÇÙáõÙÁ ãÙ»ñÅ»Éáõ
Ï³Ù Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ Ï³ë»óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ
ãï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ¹³¹³ñ»óí³Í:
55. Ø³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ í»ñ³μ»ñÛ³É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇ áñáßáõÙÝ
ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá »éûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ¿ ³éÝí³½Ý Ñ³½³ñ ïå³ù³Ý³Ï áõÝ»óáÕ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ù³ÙáõÉáõÙ
¨ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³Û¹ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã»ñÃÇ
(³Ùë³·ñÇ) ûñÇÝ³ÏÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï»Õ³Ï³ÛáõÙ ³Û¹ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ:
(55-րդ կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն)
56. (56-րդ կետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.07.08Ã. ÃÇí 188 Ü áñáßÙ³Ùμ)
57. Ø³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹³¹³ñ»óÙ³Ý
¹»åùáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁª
1) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ ·ñ³ÝóáõÙÇó Ñ³Ý»Éáõ Ù³ëÇÝ
ÙÇçÝáñ¹³·Çñ` ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ
ÏáÕÙÇó ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùμ,
2) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹³¹³ñ»óÙ³Ý
Ù³ëÇÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ áñáßáõÙÁ Ï³Ù
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ,
3) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹³¹³ñ»óÙ³Ý
ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÁ,
4) (4-րդ ենթակետը ուժը կորրել է 20.12.11թ. թիվ 355 Ն որոշմամբ),
5) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ
Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ,
6) (6-րդ ենթակետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.07.08Ã. ÃÇí 188-Ü áñáßÙ³Ùμ)
58. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ Ù»ñÅ»É Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹³¹³ñ»óÙ³Ý, ժամանակավոր դադարեցման
·ñ³ÝóáõÙÁ, »Ã»ª
1) Ý»ñÏ³Û³óí³Í
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ
³ñï³óáÉí³Í
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ
³Ý³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï »Ý Ï³Ù Ï»ÕÍ,
2) Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ã»ñÇ »Ý,
3) Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³íáñ Ï³ñÍÇùáíª ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇ Ï³Ù
³å³Ñáí³·ñí³Í ³ÝÓ³Ýó Ï³Ù ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ μÝ³Ï³ÝáÝ
ëå³ë³ñÏáõÙÝ ³å³Ñáíí³Í ã¿,
4) ïíÛ³É
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
μ³ó³Ï³ÛáõÙ
¿
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÁ áñ¨¿ ³ÛÉ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó:
(58-րդ կետը խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
59. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ áñáßÙ³Ùμ ·ñ³ÝóáõÙ ¿
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹³¹³ñ»óáõÙÁ, »Ã» Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ ·ñ³Ýóí»Éáõ å³ÑÇó í»ó ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ãÇ Çñ³Ï³Ý³óñ»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ:
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60. Ø³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹³¹³ñ»óÙ³Ý
í»ñ³μ»ñÛ³É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ áñáßáõÙÁ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõó Ñ»ïá
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ »éûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ¿ ³éÝí³½Ý Ñ³½³ñ ûñÇÝ³Ï ïå³ù³Ý³Ï áõÝ»óáÕ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
Ù³ÙáõÉáõÙ ¨ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³Û¹ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã»ñÃÇ (³Ùë³·ñÇ) ûñÇÝ³ÏÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï»Õ³Ï³ÛáõÙ ³Û¹
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ:
60.1 Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծված
մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը այլ երկրի համապատասխան
իրավասու մարմնի կողմից գրանցումից հանելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա
ընթացքում ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է
ներկայացնում այդ փաստը վկայող փաստաթուղթը: Սույն կետով նշված
փաստաթուղթը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Կենտրոնական բանկը այդ մասին ծանուցում է իրավաբանական անձանց
գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված մարմնին՝ վերջինիս կողմից
համապատասխան գրառում կատարելու համար:
(60.1 կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)

¶ÈàôÊ 17. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü Î²ÜàÜ²¸ð²Î²Ü
Î²äÆî²ÈàôØ àôÔÔ²ÎÆ ÜÞ²Ü²Î²ÈÆò Ø²êÜ²ÎòàôÂÚ²Ü Ü²ÊÜ²Î²Ü
Ð²Ø²Ò²ÚÜàôÂÚàôÜ êî²Ü²ÈÀ ºì ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ö²êî²ÂÔÂºðÀ
61. ÆÝãå»ë
·áñÍáÕ,
³ÛÝå»ë
¿É
Ýáñ³ëï»ÕÍ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù
μ»ñ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ áõÕÕ³ÏÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÁ, ÙÇÝã¨ ïíÛ³É Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ó»éù μ»ñ»ÉÁ, Ý³ËÝ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ»ï¨Û³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁª
1) Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù
μ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÙÇçÝáñ¹³·ÇñÁ,
2) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÁ` Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
Ó»éù
μ»ñ»ÉáõÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõ í»ñ³μ»ñÛ³Éª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùμ`
í³í»ñ³óí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏÝÇùáí (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ),
3) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·áñÍ³¹Çñ
ïÝûñ»ÝÇ
·ñ³íáñ
Ñ³í³ëïÇ³óáõÙÁ, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇ
μ³ÅÝ»Ù³ëÁ
(μ³ÅÝ»ïáÙëÁ)
·Ý»Éáõ
Ý³Ë³å³ïíáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÏÇñ³éÙ³Ýª ûñ»Ýùáí ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý
³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ÝáÝÝ»ñÁ å³Ñå³Ýí³Í »Ý,
4) Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ áñáßáõÙÁ,
5) Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ,
6) Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ
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Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ óáõó³ÏÁª Ýß»Éáí Ýñ³Ýó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ã³÷Á (ïáÏáëáí) Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ù»ç,
7) ï»Õ»Ï³Ýùª
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓÇ í»ñ³μ»ñÛ³É` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ñ³í»Éí³Í 4³-Ç,
8) Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇª í»ñçÇÝ »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇ ¨ í»ñçÇÝ ÙÇç³ÝÏÛ³Éª
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßÇéÁ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ,
¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ñáëù»ñÇ
Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ, ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ,
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
ÏÇó
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
(»ñ»ù
ï³ñáõó
å³Ï³ë
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
Çñ³Ï³Ý³óñ³Í Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ýßí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÕç Å³ÙÏ»ïÇ
Ñ³Ù³ñ):.
9) ³ÝÏ³Ë ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ñ³í³ëïáõÙ ¿ í»ñçÇÝ
ï³ñ»Ï³Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éÙ³Ý
³ÛÝ
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ å»ïù ¿ ÏÇñ³éí»Ý ïíÛ³É
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éáõÙ í³ñ»ÉÇë ¨
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³½Ù»ÉÇë ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÇë, ÇëÏ
ûï³ñ»ñÏñÛ³ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ,
10) (10-րդ ենթակետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.07.08Ã. ÃÇí 188-Ü áñáßÙ³Ùμ)
11) î»Õ»Ï³Ýù` ïñí³Í Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó μÛáõç»Ç ¨ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùμ
áõÝ»ó³Í
å³ñïù»ñÇ
Ï³Ù
¹ñ³Ýó
μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É (é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ):
12) Ü»ñ¹ñíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³·Ù³Ý ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É μ³í³ñ³ñ ¨
³ÙμáÕç³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñ (÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ):
13) Üß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ³ÏÝÏ³ÉáÕ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ
Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ÇñÁª
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñáõÙ Çñ ÏáÕÙÇó
³é³ç³ñÏíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:
14) Հայտարարություն
«Ապահովագրության
և
ապահովագրական
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերի
բացակայության կամ առկայության մասին:
15) Ð³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Çñ ÙÇçáóáí áñ¨¿ ³ÛÉ ³ÝÓ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ
³ÝáõÕÕ³ÏÇ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï Ó»éù ãÇ μ»ñáõÙª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Ñ³í»Éí³Í 6³-Ç, Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙª Çñ ÙÇçáóáí ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ ³ÝÓÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç
·ÉáõË 18-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ: êáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ³ÛÝ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùμ,
áñáõÙ
³ÝÓÁ
Ý³Ë³ï»ë»É ¿ Ó»éù μ»ñ»É Ï³Ù Ó»éù ¿ μ»ñ»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ:
16) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք
բերող անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական
անձանց
վերաբերյալ
տեղեկություններ`
համաձայն
սույն
38

կանոնակարգի
համապատասխանաբար
Հավելված
5ա-ի
և
Հավելված 5բ-ի:
(61-րդ կետը խմբ., փոխ., լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, փոխ., լրաց. 01.12.09թ.
թիվ 360Ն, փոխ., խմբ., լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
62. Եթե իրավաբանական անձ հանդիսացող ուղղակի մասնակիցն
ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց
ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա
Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում (միևնույն խմբում (միությունում) կամ
ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող
անձանց կազմում այլ նշանակալից մասնակցի կամ փոխկապակցված անձի
առկայության դեպքում սույն կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով պահանջվող
հաշվետվությունը (տեղեկությունները) ներկայացվում է նրանցից որևէ մեկի
կողմից) սույն կանոնակարգի 61-րդ կետով ներկայացված փաստաթղթերը
(բացառությամբ 61-րդ կետի 8-րդ, 9-րդ ենթակետերով սահմանված
փաստաթղթերի), ինչպես նաև`
1) խմբի (միության) կառուցվածքը,
2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա`
ա. հաշվապահական հաշվեկշիռը,
բ. ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը,
գ. դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը,
դ.
սեփական
կապիտալում
փոփոխությունների
մասին
հաշվետվությունը,
ե. ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները
(մեկ
տարուց
պակաս
գործունեություն
իրականացրած
իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում
են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար),
անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է խմբի
(միության)
վերջին
տարեկան
ֆինանսական
հաշվետվությունների
համապատասխանությունը
հաշվապահական
հաշվառման
այն
ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ խմբի
(միության) կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական
հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա խմբի
(միության)
համար`
ֆինանսական
հաշվետվությունների
միջազգային
ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին
(առկայության դեպքում): Ընդ որում, օտարերկրյա խմբի (միության) համար
անկախ
աուդիտորական
եզրակացության
բացակայության
դեպքում
Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ
պաշտոնական ինտերնետային էջին, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության
հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են
ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ
միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին:
(62-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
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63. ëºÃ» ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 62-ñ¹ Ï»ïÇ 2-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³½Ùí³Í »Ý ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³å³ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ »Ý Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ Ý³¨.
1) ïíÛ³É
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñ³ëï³ïáÕ
³ÝÏ³Ë
³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ, Ï³Ù
2) ÑÕáõÙ ³Û¹ å»ïáõÃÛ³Ý áñ¨¿ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ¿çÇ, áñï»Õ
Ýßí³Í ¿, áñ ïíÛ³É å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñÝ»ñÇÝ:
(63-րդ կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)
64. Եթե սույն կանոնակարգի 61-րդ կետի 8-րդ, 9-րդ ենթակետերով կամ
62-րդ
կետով
սահմանված
հաշվետվությունները
(տեղեկությունները)
տեղակայված են համապատասխանաբար իրավաբանական անձի կամ խմբի
(միության)
ինտերնետային
կայքում,
ապա
Կենտրոնական
բանկին
ներկայացվում է համապատասխան կայքի (տնային էջի) հասցեն:
(64-րդ կետը խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
65. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում
նշանակալից
մասնակցություն
ձեռք
է
բերվելու
միջազգային
կազմակերպությունների կողմից, ապա նրանց կողմից Կենտրոնական բանկ
պետք է ներկայացվեն սույն կանոնակարգի 61-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5րդ, 8-րդ, 9-րդ, 13-րդ, 15-րդ ենթակետերով պաhանջվող փաստաթղթերը:
Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է
տարածվել նաև միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրզ կամ Ֆիտչ
կամ Ա.Մ.Բեստ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից «A-» կամ ավելի
բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի
բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:
(65-րդ կետը փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
66. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում
նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերում Կենտրոնական բանկի կողմից
վերահսկվող անձը, ապա նա Կենտրոնական բանկ չի ներկայացնում սույն
կանոնակարգի 61-րդ կամ 67-րդ կետերով սահմանված այն փաստաթղթերը,
որոնք արդեն իսկ ներկայացվել են Կենտրոնական բանկ:
(66-րդ կետը փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
66.1. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում
ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերում Կենտրոնական բանկի
կողմից «Ա» կամ «Բ» վարկանիշ ստացած կազմակերպությունը, ապա վերջինս
Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն կանոնակարգի 61-րդ կետով
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սահմանված 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ
և
16-րդ
ենթակետերով
պահանջվող
փաստաթղթերը,
իսկ
նշված
կազմակերպությունների կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված սույն
կանոնակարգի 61-րդ կետի 8-րդ և
9-րդ ենթակետերով սահմանված
տեղեկությունները վերահսկողական նպատակներով օգտագործելու վերաբերյալ
գրավոր համաձայնություն չտալու դեպքում ներկայացվում են նաև սույն
կանոնակարգի
61-րդ
8-րդ
և
9-րդ
ենթակետորով
սահմանված
տեղեկությունները:
(66.1-րդ կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
67. ÆÝãå»ë ·áñÍáÕ, ³ÛÝå»ë ¿É Ýáñ³ëï»ÕÍ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»Éáõ
Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ-áõÕÕ³ÏÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ, ÙÇÝã¨ ïíÛ³É
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ó»éù μ»ñ»ÉÁ, Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁª
1) ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
³ÝÓÇ
ÏáÕÙÇó
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù
μ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙáõÙ,
2) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÁª ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ
ÏáÕÙÇó ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»ÉáõÝ h³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõ
í»ñ³μ»ñÛ³Éª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ
ÏáÕÙÇó
ÉÇ³½áñí³Í
³ÝÓÇ
ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùμ`
í³í»ñ³óí³Í
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏÝÇùáí (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ),
3) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·áñÍ³¹Çñ
ïÝûñ»ÝÇ
·ñ³íáñ
Ñ³í³ëïÇ³óáõÙÁ, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇ
μ³ÅÝ»Ù³ëÁ
(μ³ÅÝ»ïáÙëÁ)
·Ý»Éáõ
Ý³Ë³å³ïíáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÏÇñ³éÙ³Ýª ûñ»Ýùáí ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý
³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ÝáÝÝ»ñÁ å³Ñå³Ýí³Í »Ý,
4) ï»Õ»Ï³Ýù
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
³ÝÓÇ í»ñ³μ»ñÛ³Éª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ñ³í»Éí³Í 4μ-Ç,
5) (5-րդ ենթակետը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 355 Ն որոշմամբ),
6) Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
³ÏÝÏ³ÉáÕ
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
³ÝÓÇ
Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ÇñÁª
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñáõÙ Çñ ÏáÕÙÇó
³é³ç³ñÏíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É,
7) հայտարարություն
«Ապահովագրության
և
ապահովագրական
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ կետերով նախատեսված հիմքերի բացակայության կամ առկայության մասին,
8) Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Çñ ÙÇçáóáí áñ¨¿ ³ÛÉ ³ÝÓ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ
³ÝáõÕÕ³ÏÇ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï Ó»éù ãÇ μ»ñáõÙª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Ñ³í»Éí³Í 6³-Ç, Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙª Çñ ÙÇçáóáí ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ ³ÝÓÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç
·ÉáõË 18-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ: êáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ³ÛÝ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùμ,
áñáõÙ
³ÝÓÁ
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Ý³Ë³ï»ë»É ¿ Ó»éù μ»ñ»É Ï³Ù Ó»éù ¿ μ»ñ»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ,
9) Ü»ñ¹ñíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³·Ù³Ý ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É μ³í³ñ³ñ ¨
³ÙμáÕç³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñ (÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ),
10) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք
բերող անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական
անձանց
վերաբերյալ
տեղեկություններ`
համաձայն
սույն
կանոնակարգի
համապատասխանաբար
Հավելված
5ա-ի
և
Հավելված 5բ-ի:
(67-րդ կետը խմբ., փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, փոխ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն,
խմբ., լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
68. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»É ó³ÝÏ³óáÕ å»ïáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ ïíÛ³É Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ó»éù μ»ñ»ÉÁ, Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙáõÙ ¿
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏª Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ.
1) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙáõÙª å»ïáõÃÛ³Ý
³ÝáõÝÇó Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ Ù³ñÙÝÇó,
2) Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñáÕ
å»ïáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ áñáßáõÙÁ` ïíÛ³É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ,
3) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÁª å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»ÉáõÝ h³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõ
í»ñ³μ»ñÛ³Éª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ
ÏáÕÙÇó
ÉÇ³½áñí³Í
³ÝÓÇ
ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùμ`
í³í»ñ³óí³Í
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏÝÇùáí (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ),
4) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·áñÍ³¹Çñ
ïÝûñ»ÝÇ
·ñ³íáñ
Ñ³í³ëïÇ³óáõÙÁ, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇ
μ³ÅÝ»Ù³ëÁ
(μ³ÅÝ»ïáÙëÁ)
·Ý»Éáõ
Ý³Ë³å³ïíáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÏÇñ³éÙ³Ýª ûñ»Ýùáí ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý
³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ÝáÝÝ»ñÁ å³Ñå³Ýí³Í »Ý,
5) Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ³ÏÝÏ³ÉáÕ å»ïáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ
ÏáÕÙÇó Éñ³óíáÕ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ÇñÁª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñáõÙ Çñ
ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:
(68-րդ կետը խմբ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)
68.1. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք են բերում իրար հետ
փոխկապակցված անձինք կամ ապահովագրական ընկերության մասնակցի հետ
փոխկապակցված անձինք, ապա սույն գլխով պահանջվող փաստաթղթերը
պահանջվում են նրանցից յուրաքանչյուրից:
(68.1 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
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¶ÈàôÊ 18. ²ÜàôÔÔ²ÎÆ ÜÞ²Ü²Î²ÈÆò Ø²êÜ²ÎòàôÂÚàô Òºèø ´ºðàÔ
²ÜÒ²Üò ÎàÔØÆò ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ö²êî²ÂÔÂºðÀ ºì
îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºðÀ
69. ºÃ» Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ó»éù »Ý μ»ñáõÙ Çñ³ñ Ñ»ï
÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓÇÝù Ï³Ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ»ï
÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓÇÝù,
³å³ ëáõÛÝ ·ÉËáí å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇó:
70. Ապահովագրական
ընկերությունում
անուղղակի
նշանակալից
մասնակցություն ակնկալող անձի վերաբերյալ Կենտրոնական բանկ են
ներկայացվում իրավաբանական անձի համար` սույն կանոնակարգի 61-րդ կետի
1-ին, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ
ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը, իսկ ֆիզիկական անձի համար`
սույն կանոնակարգի 67-րդ կետի 1-ին, 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ
ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը:
(70-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
71. ºÃ» ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ó»éù ¿ μ»ñíáõÙ áõÕÕ³ÏÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóÇ ÙÇçáóáí, ³å³
ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 70-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¿
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ áõÕÕ³ÏÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏÇóÁ, ³ÛÉ ¹»åù»ñáõÙª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ:
72. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում
անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերում Կենտրոնական բանկի
կողմից վերահսկվող անձը, ապա նա Կենտրոնական բանկ չի ներկայացնում
սույն կանոնակարգի 70-րդ կետով սահմանված այն փաստաթղթերը, որոնք
արդեն իսկ ներկայացվել են Կենտրոնական բանկ:
(72-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
73. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում
անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերում Հայաստանի
Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» և «Բ» վարկանիշ ստացած
կազմակերպությունը, ապա նա Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն
կանոնակարգի 61-րդ կետի 1-ին, 6-րդ, 7-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ և
16-րդ
ենթակետերով
պահանջվող
փաստաթղթերը,
իսկ
նշված
կազմակերպությունների կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված սույն
կանոնակարգի 61-րդ կետի 8-րդ և
9-րդ ենթակետերով սահմանված
տեղեկությունները վերահսկողական նպատակներով օգտագործելու վերաբերյալ
գրավոր համաձայնություն չտալու դեպքում ներկայացվում են նաև սույն
կանոնակարգի
61-րդ
8-րդ
և
9-րդ
ենթակետերով
սահմանված
տեղեկությունները:
(73-րդ կետ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
74. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում
անուղղակի նշանակալից մասնակիցը և ապահովագրական ընկերությունում
ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձը
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ընդգրկված են որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով ֆինանսական
հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա ուղղակի մասնակիցը
անուղղակի նշանակալից մասնակցի համար Կենտրոնական բանկ պետք է
ներկայացնի սույն կանոնակարգի 61-րդ կետի 1-ին, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 11-րդ, 12րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ և 16-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը,
ինչպես նաև 62-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ ենթակետերով պահանջվող
փաստաթղթերը (միևնույն խմբում (միությունում) կամ ցանկացած այլ հիմքով
իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում այլ
նշանակալից մասնակցի կամ փոխկապակցված անձի առկայության դեպքում 62րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով պահանջվող հաշվետվությունը
(տեղեկությունները) ներկայացվում է նրանցից որևէ մեկի կողմից):
(74-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
74.1. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում
անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերվելու միջազգային
կազմակերպությունների կողմից, ապա վերջիններիս կողմից Կենտրոնական
բանկ պետք է ներկայացվեն սույն կանոնակարգի 61-րդ կետի 1-ին, 5-րդ, 8-րդ, 9րդ, 13-րդ, 15-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը: Կենտրոնական
բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածվել նաև
միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրզ կամ Ֆիտչ կամ Ա.Մ.Բեստ
վարկանշող կազմակերպությունների կողմից «A-» կամ ավելի բարձր կամ Մուդիզ
վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ
ունեցող կազմակերպությունների վրա:
(74.1 կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
74.2. Եթե ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում
նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող անձի
միջոցով ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում
անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք են բերում միաժամանակ մի
քանի անձիք, ապա անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու
համաձայնություն ստանալու համար ներկայացվում են «Ապահովագրության և
ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով և սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը միայն այն
ֆիզիկական անձի վերաբերյալ, որի միջոցով որևէ այլ անձ այդ
ապահովագրական ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք չի
բերում: Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել
փաստաթղթեր նաև այն անձանցից, որոնց միջոցով ապահովագրական
ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն է ձեռք բերվում:
(74.2 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)

¶ÈàôÊ 19. ÜÞ²Ü²Î²ÈÆò Ø²êÜ²ÎòàôÂÚ²Ü Òºèø´ºðØ²ÜÀ
Ð²Ø²Ò²ÚÜàôÂÚàôÜ î²ÈÀ
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75. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó»éùμ»ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
å³Ñ³ÝçíáÕ μáÉáñ ÷³uï³ÃÕÃ»ñÝ uï³Ý³Éáõó Ñ»ïá 30-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ áñáßáõÙ ¿
Ï³Û³óÝáõÙ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³Ó³ÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõ Ï³Ù ³ÛÝ
Ù»ñÅ»Éáõ
í»ñ³μ»ñÛ³É:
Ընդ
որում,
ապահովագրական
ընկերության
կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալուն
նախնական համաձայնություն տալու ընթացքում Կենտրոնական բանկը
գնահատում
է
նշանակալից
մասնակիցների
հնարավորությունը
և
պատրաստակամությունը` ապահովագրական ընկերության ֆինանսական
վիճակի վատթարացման դեպքում (օրինակ` կապիտալի կտրուկ նվազում,
իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ
իրավիճակներ) ապահովագրական ընկերությանը լրացուցիչ ֆինանսական
օժանդակություն տրամադրելու տեսանկյունից:
(75-րդ կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
76. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó 30-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ ¹ÇÙáõÙÁ ãÙ»ñÅ»Éáõ
Ù³uÇÝ ³ÝÓÇÝ ãï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ïñí³Í:
77. àõÕÕ³ÏÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóÇ ÙÇçáóáí Ó»éù μ»ñíáÕ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉáõÙ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ù»ñÅí³Í, »Ã» Ù»ñÅí»É ¿ áõÕÕ³ÏÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçÝáñ¹³·ÇñÁ:
78. ²ÝÓÇ ¨ Ýñ³ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓ³Ýó` ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù
μ»ñ»ÉáõÝ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ïñíáõÙ ¿
»é³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïáí, »Ã» ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ Å³ÙÏ»ï ïíÛ³É áñáßÙ³Ùμ
Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿: ¶áñÍ³ñùÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ: ºÃ» Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ áñáßÙ³Ùμ
ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ·áñÍ³ñùÁ ãÇ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ áõÅÁ Ïáñóñ³Í:
78.1. Եթե ապահովագրական ընկերությունը տիրապետում է իր
կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակություն ձեռք բերող կամ
ունեցող անձանց վերաբերյալ այնպիսի տեղեկատվության, որը Կենտրոնական
բանկի կողմից տիրապատելու դեպքում կարող էր հանգեցնել ապահովագրական
ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության
ձեռքբերման նախնական համաձայնություն ստանալու դիմումի մերժմանը կամ
նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնության
գործողության
դադարեցմանը
օրենքով
սահմանված
կարգով,
ապա
ապահովագրական ընկերությունը տեղեկատվությունը ստանալուց հետո երեք
աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղյակ է պահում Կենտրոնական բանկին:
(78.1 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)

ԳԼՈՒԽ 19.1. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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78.2. Ապահովագրական ընկերությունները (օտարերկրյա ապահովարական
ընկերության մասնաճյուղերը) հետևյալ հաշվետվությունները (տեղեկությունները)
Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 1ը` ռեզիդենտների համար, մինչև յուրաքանչյուր տարվա օգոստոսի 1-ը` ոչ
ռեզիդենտների համար.
1) ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության)
կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն
ունեցող իրավաբանական անձի վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական
հաշվետվությունները,
2) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է սույն կետի
1-ին
ենթակետում
նշված
ֆինանսական
հաշվետվությունների
համապատասխանությունը
հաշվապահական
հաշվառման
այն
ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ
կազմակերպության կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և
ֆինանսական
հաշվետվություններ
կազմելիս
և
ներկայացնելիս,
իսկ
օտարերկրյա
իրավաբանական
անձանց
համար`
ֆինանսական
հաշվետվությունների համապատասխանությունը միջազգային ստանդարտներին
կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին,
3) եթե ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղերը) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից
մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձն ընդգրկված է որևէ խմբի
(միության)
կամ
ցանկացած
այլ
հիմքով
իրենց
ֆինանսական
հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա սույն կետի 1-ին և 2րդ ենթակետերով սահմանված հաշվետվությունների (տեղեկությունների)
փոխարեն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ տեղեկությունները
(հաշվետվությունները).
ա. խմբի (միության) կառուցվածքը,
բ. խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական
հաշվետվությունները
(մեկ
տարուց
պակաս
գործունեություն
իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները
ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի
համար),
գ. անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է խմբի
(միության) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների
համապատասխանությունը
հաշվապահական
հաշվառման
այն
ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն
տվյալ խմբի (միության) կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս
և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ
օտարերկրյա
խմբի
(միության)
համար`
ֆինանսական
հաշվետվությունների
միջազգային
ստանդարտներին
կամ
միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության
դեպքում): Ընդ որում, օտարերկրյա խմբի (միության) համար անկախ
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աուդիտորական
եզրակացության
բացակայության
դեպքում
Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ
պաշտոնական ինտերնետային էջին, որտեղ նշված է, որ տվյալ
պետության
հաշվապահական
հաշվառման
ստանդարտները
համապատասխանում
են
ֆինանսական
հաշվետվությունների
միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ
ստանդարտներին:
4) ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության) հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերջին
ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս
գործունեություն
իրականացրած
իրավաբանական
անձինք
նշված
տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ
ժամկետի համար):
5) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է սույն կետի
4-րդ
ենթակետում
նշված
ֆինանսական
հաշվետվությունների
համապատասխանությունը
հաշվապահական
հաշվառման
այն
ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ
կազմակերպության կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և
ֆինանսական
հաշվետվություններ
կազմելիս
և
ներկայացնելիս,
իսկ
օտարերկրյա
իրավաբանական
անձանց
համար`
ֆինանսական
հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն
ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության դեպքում): Ընդ որում,
օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար անկախ աուդիտորական
եզրակացության
բացակայության
դեպքում
Կենտրոնական
բանկ
է
ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջին,
որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման
ստանդարտները համապատասխանում են ֆինանսական հաշվետվությունների
միջազգային
ստանդարտներին
կամ
միջազգայնորեն
ճանաչված
այլ
ստանդարտներին:
6) եթե ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության) հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձը ընդգրկված է որևէ
խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական
հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա սույն կետի 4-րդ և 5րդ ենթակետերով սահմանված հաշվետվությունների (տեղեկությունների)
փոխարեն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ տեղեկությունները
(հաշվետվությունը).
ա)
խմբի (միության) կառուցվածքը,
բ) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական
հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած
իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են
իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար),
գ)
անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է խմբի
(միության)
վերջին
տարեկան
ֆինանսական
հաշվետվությունների
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համապատասխանությունը
հաշվապահական
հաշվառման
այն
ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ խմբի
(միության) կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական
հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա խմբի
(միության)
համար`
ֆինանսական
հաշվետվությունների
միջազգային
ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին
(առկայության դեպքում): Ընդ որում, օտարերկրյա խմբի (միության) համար
անկախ
աուդիտորական
եզրակացության
բացակայության
դեպքում
Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ
պաշտոնական ինտերնետային էջին, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության
հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են
ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ
միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին:
7) ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության) հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև
ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ
փոխկապակցված
իրավաբանական
անձանց
ղեկավարների
անունը,
ազգանունը, պաշտոնը ներառող ցուցակը (բացառությամբ սույն կանոնակարգի
24.2-րդ (26.2-րդ) կետով սահմանված դեպքերի):
8) ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության) հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց, ինչպես նաև
ապահովագրական ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ
փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց անունը, ազգանունը ներառող ցուցակը
(բացառությամբ սույն կանոնակարգի 24.2-րդ (26.2-րդ) կետով սահմանված
դեպքերի):
78.3. Սույն կանոնակարգի 78.2 կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետերով սահմանված
հաշվետվությունները
(տեղեկությունները)
Կենտրոնական
բանկ
չեն
ներկայացվում,
եթե
ապահովագրական
ընկերության
(օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից
մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձը հանդիսանում է
1) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ
այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերականությամբ և
կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաշվապահական
հաշվեկշիռը, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը,
կամ
2) Կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» և «Բ» վարկանիշ ստացած
կազմակերպություն`
վերջինիս
կողմից
Կենտրոնական
բանկ
ներկայացված սույն կանոնակարգի 78.2-րդ կետի 1-ին և 2-րդ
ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները վերահսկողական
նպատակներով օգտագործելու վերաբերյալ գրավոր համաձայնության
դեպքում:
78.4. Սույն կանոնակարգի 78.2 կետի 4-րդ, 5-րդ ենթակետերով սահմանված
հաշվետվությունները
(տեղեկությունները)
Կենտրոնական
բանկ
չեն
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ներկայացվում,
եթե
ապահովագրական
ընկերության
(օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության) հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձը
հանդիսանում է
1) ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովարական
ընկերության)
կանոնադրական
կապիտալում
նշանակալից
մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որի համար ներկայացվում են
սույն կանոնակարգով նշանակալից անձի համար պահանջվող
փաստաթղթերը (տեղեկությունները),
2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ
այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերականությամբ և
կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաշվապահական
հաշվեկշիռը, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը,
կամ
3) Կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» կամ «Բ» վարկանիշ ստացած
կազմակերպություն` վերջինիս կողմից Կենտրոնական բանկ
ներկայացված սույն կանոնակարգի 78.2-րդ կետի 4-րդ և 5-րդ
ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները վերահսկողական
նպատակներով
օգտագործելու
վերաբերյալ
գրավոր
համաձայնության դեպքում:
78.5.
Սույն կանոնակարգի 78.4. կետում սահմանված դեպքերում
Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում այդ անձանց անվանումները ներառող
ցուցակ:
78.6. Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել ապահովագրական
ընկերությունից (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղից)
սույն կանոնակարգի 78.2-րդ կետի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով
սահմանված
հաշվետվությունները
(տեղեկությունները)
սահմանված
պարբերականությամբ
ներկայացնել
Կենտրոնական
բանկ
նաև
ապահովագրական
ընկերության
(օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության) հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված
իրավաբանական անձանց մասով:
78.7. Ապահովագրական ընկերությունը լիցենզիա ստանալուց հետո
յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում` փոփոխության օրվան հաջորդող 10
աշխատանքային օրվա ընթացքում
Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում
հետևյալ տեղեկությունները.
1) պետական
գրանցման
և
լիցենզավորման
համար
համաձայն
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ
կետի ներկայացվող ապահովագրական ընկերության գործունեության
կանոնակարգերի նախագծերի հաստատված տարբերակները, նոր
ընդունված կանոնակարգերը, Կենտրոնական բանկ ներկայացված
կանոնակարգերի
հետագա
փոփոխությունները
և
այդ
փոփոխությունները ներառող փոփոխված ներքին կանոնակարգերը:
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2) ապահովագրական ընկերության, ապահովագրական ընկերության
մասնաճյուղի` սույն կանոնակարգի գլուխ 7-ով սահմանված տարածքի և
տեխնիկական
հագեցվածության
փոփոխությունների
վերաբերյալ
գրություն` ներկայացնելով նաև ապահովագրական ընկերության,
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղի
գործունեության
տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության` սույն կանոնակարգի գլուխ
7-ով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին
փաստաթղթերը և հայտարարություն` համաձայն սույն կանոնակարգի
Հավելված 13-ի:
3) ապահովագրական ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության
տարածքից դուրս ստեղծված մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության
կանոնադրության փոփոխությունները:
78.8. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը լիցենզիա
ստանալուց հետո յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում` փոփոխության օրվան
հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է
ներկայացնում հետևյալ տեղեկությունները.
1)
մասնաճյուղի գործունեության նոր ընդունված կանոնակարգերը,
Կենտրոնական
բանկ
ներկայացված
կանոնակարգերի
հետագա
փոփոխությունները և այդ փոփոխությունները ներառող փոփոխված ներքին
կանոնակարգերը,
2)
օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի` սույն
կանոնակարգի գլուխ 7-ով սահմանված տարածքի և տեխնիկական
հագեցվածության փոփոխությունների վերաբերյալ գրություն` ներկայացնելով
նաև
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղի
գործունեության
տարածքի
և
տեխնիկական
հագեցվածության`
սույն
կանոնակարգի գլուխ 7-ով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու
մասին փաստաթղթերը և հայտարարություն` համաձայն սույն կանոնակարգի
Հավելված 13-ի:
78.9. Եթե սույն գլխով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները)
տեղակայված են իրավաբանական անձի կամ խմբի (միության) ինտերնետային
կայքում (տնային էջում), ապա ապահովագրական ընկերությունը տեղեկացնում է
այդ մասին Կենտրոնական բանկին մինչև տվյալ հաշվետվությունները
(տեղեկությունները) Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու վերջնաժամկետը: Ընդ
որում, սույն գլխով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները)
ինտերնետային կայքում (տնային էջում) տեղադրելու դեպքում իրավաբանական
անձինք
ապահովում են պահանջվող տեղեկությունների առկայությունը
առնվազն 1 տարվա ընթացքում:
78.10. Եթե տեղի է ունեցել սույն գլխի շրջանակներում Կենտրոնական բանկ
ներկայացված իրավաբանական անձանց և (կամ) խմբի (միության)
ինտերնետային կայքերի (տնային էջերի) հասցեների փոփոխություն, ապա այդ
փոփոխությունից
հետո
10
աշխատանքային
օրվա
ընթացքում
ապահովագրական ընկերությունն այդ մասին տեղեկացնում է Կենտրոնական
բանկին:
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78.11. Կենտրոնական բանկը
հաշվետվությունների (տեղեկությունների)
պարզաբանման և մեկնաբանման կարիք ունեցող կետերի վերաբերյալ, ինչպես
նաև առանձին վերլուծական կամ վերահսկողական նպատակներից ելնելով
կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և պարզաբանումներ:
78.12. Սույն գլխով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները)
կարող են ներկայացվել (ինտերնետային կայքում (տնային էջում) տեղադրվել)
հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով:
(Գլուխ 19.1-ը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
´²ÄÆÜ IV.
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ (ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐ
ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ԴՐԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
¶ÈàôÊ 20. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ (ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ) ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ,
ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

79. Սույն
գլուխը
սահմանում
է
նոր
ստեղծվող
և
գործող
ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
մասնաճյուղի երեք տարվա, իսկ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի
դեպքում`
երկու տարվա գործարար ծրագիրը (այսուհետ` ծրագիր)
Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու կարգը:
80. Ծñ³·ÇñÁ ³ÙμáÕç³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ ¿, áñÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ »Ý.
1) ծառայել
շահագրգիռ
անձանց
(մասնակիցներ,
ներդրողներ,
ապահովագրական ընկերության ղեկավարներ և այլ շահագրգիռ անձինք)`
որպես
մի
ամփոփ
փաստաթուղթ,
որով
կարող
են
գնահատվել
ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
մասնաճյուղի, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի) գործունեության
բնույթը և առանձնահատկությունները,
2) օգնել ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի) ղեկավարներին` պարզաբանել, հստակեցնել
և
հետազոտել ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի)
գործունեության
զարգացման
հնարավոր
հեռանկարները
և
ծառայել
ապահովագրական
ընկերության
(օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի) ղեկավարներին` որպես հիմք, որով կարող են
գնահատվել ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի)
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փաստացի գործունեության արդյունքները և արդյունավետությունը,
3) օգնել
ապահովագրական
ընկերությանը
(օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղին)`
հետևողականորեն
իրականացնել նախանշված նպատակները և խնդիրները պլանավորվող
ժամանակահատվածում,
4) Կենտրոնական բանկին ներկայացնել ապահովագրական ընկերության
(օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղի,
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղի)
կողմից
պլանավորված
գործունեությունը, որը Կենտրոնական բանկը կարող է օգտագործել
ապահովագրական ընկերության (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
մասնաճյուղի,
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղի)
ընտրած
ռազմավարությունը, ռիսկերի կառավարման մակարդակը գնահատելու, ինչպես
նաև օրենքով և սույն կանոնակարգով վերաապահովագրությանը ներկայացվող
պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու
համար:
81.
Ìñ³·ñÇ ÑÇÙùáõÙ ¹ñíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁª
1)
իրատեսություն
(առաջադրված
նպատակների
և
խնդիրների
իրականացման բավարար հիմնավորումների առկայություն),
2)
գնահատելիություն
(կատարման
արդյունքների
գնահատման
հնարավորություն),
3) համահունչություն (ծրագրի առանձին բաժինների և բաժինների
գլուխների միջև պատճառահետևանքային կապի, ծրագրի ընդհանուր
տրամաբանական ընթացքի առկայություն),
4) կոնկրետություն (վերնագրի ըստ էության ներկայացում, վերնագրից
դուրս ավելորդ տեղեկատվության բացակայություն, խնդիրների ըստ էության
դիտարկում),
5) ծրագրի հիմքում կարող են դրվել նաև այլ, սակայն նշված
սկզբունքներին չհակասող սկզբունքներ:
82. Ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղը լիցենզավորման փաստաթղթերը Կենտրոնական
բանկ ներկայացնելիս, ինչպես նաև մինչև յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա
փետրվարի 15-ը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաջորդող երեք
տարիների իր ծրագիրը (բացառությամբ ծրագրի V.1-րդ բաժնի, որը
ներկայացվում է միայն հաջորդ մեկ տարվա համար)` համաձայն սույն
Ընդ
որում,
«Ապահովագրության
և
կանոնակարգի
հավելված
9-ի:
ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված գործարար ծրագրի
իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը ներառվում է ծրագրի կազմում:
82.1. Սույն կանոնակարգի 82-րդ կետում նշված ծրագրին կից
ապահովագրական
ընկերությունը,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղը ներկայացնում է ապահովագրական ընկերության,
օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի պատասխանատու
ակտուարի
դիրքորոշումը
ներկայացվող
ծրագրի
V.1-րդ
բաժնի
(«Վերաապահովագրության
ծրագիր»)
վերաբերյալ`
հաստատված
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պատասխանատու ակտուարի ստորագրությամբ:
82.2. Ապահովագրական ընկերությունը, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն
կանոնակարգի 82-րդ կետում նշված ծրագրի փոփոխված տարբերակը`
փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում,
եթե տեղի է ունեցել ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղի
գործունեության
ռազմավարության
փոփոխություն:
Վերանայված
ծրագրում
նշվում
է
ռազմավարության փոփոխության հիմնավորումը: Ընդ որում, ծրագրին կից
աղյուսակներում փոփոխություն կարող է կատարվել միայն մինչև հունիս ամսվա
վերջին օրը: Նշված ժամանակահատվածից հետո փոփոխություն կարող է
կատարվել միայն մակրոտնտեսական միջավայրի էական տատանումների կամ
ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
մասնաճյուղի գործունեության էական փոփոխությունների (օրինակ` Համախառն
ներքին արդյունքի, գների, փոխարժեքի էական տատանումներ, իրականացվող
ապահովագրության դասերի փոփոխություն) դեպքում:
82.3. Առավելագույն ծածկույթի աղյուսակում փոփոխություններ կատարելու
դեպքում փոփոխությունը ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության խորհրդի կողմից հաստատելուց հետո 10
աշխատանքային
օրվա
ընթացքում
ապահովագրական
ընկերությունը,
օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը փոփոխված
ծրագիրը ներկայացնում է Կենտրոնական բանկ` կից ներկայացնելով
փոփոխությունների
հիմնավորումը,
ինչպես
նաև
ապահովագրական
ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի
պատասխանատու ակտուարի դիրքորոշումը ներկայացվող փոփոխության
վերաբերյալ` հաստատված պատասխանատու ակտուարի ստորագրությամբ:
82.4. Ապահովագրական ընկերությունը մասնաճյուղի գրանցման
փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս ներկայացնում է նաև
երկու տարիների գործարար ծրագիրը` համաձայն սույն կանոնակարգի
Հավելված 9.1-ի: Ապահովագրական ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է
ներկայացնում նաև սույն կետում նշված ծրագրի փոփոխված տարբերակը`
փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում,
եթե տեղի է ունեցել ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի
գործունեության ռազմավարության փոփոխություն: Վերանայված ծրագրում
նշվում է ռազմավարության փոփոխության հիմնավորումը:
83. Ծրագիրը հաստատվում է ապահովագրական ընկերության,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
խորհրդի
կողմից,
բացառությամբ նոր ստեղծվող ապահովագրական ընկերությունների, որոնց
ծրագրերը հաստատվում են ընկերության հիմնադիր ժողովի կողմից:
83.1.
Ծրագրում
ընդգրկված
ֆինանսական
հաշվետվությունների
փաստացի և կանխատեսվող ցուցանիշները ներկայացվում են Կենտրոնական
բանկ ներկայացվող վերահսկողական հաշվետվությունների տրամաբանությամբ:
Ծրագրին կից աղյուսակները կազմվում են ցուցանիշների ծրագրային
կանխատեսումների հիման վրա: Բոլոր կանխատեսվող ցուցանիշները,
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բացառությամբ մակրոտնտեսական ցուցանիշների, պետք է հիմնավորված լինեն
կոնկրետ
հաշվարկներով
և
արտացոլեն
ծրագրում
ամրագրված
քաղաքականությունը:
Ապահովագրական
ընկերությունը,
օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը ծրագրի մշակման ժամանակ
հիմնական կանխատեսումներն իրականացնելիս կարող են կիրառել նաև ստրես
տեստեր:
84. Ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված տվյալները, ինչպես նաև
վերանայված ծրագիրը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում էլեկտրոնային
տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության
դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով:
85. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի ծրագիրը պարունակում է սույն կանոնակարգի
Հավելված 9-ով, իսկ ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի դեպքում`
սույն կանոնակարգի Հավելված 9.1-ով սահմանված ծրագրի ձևի տվյալները:
Ծրագիրը կարող է ներառել սույն կանոնակարգի Հավելված 9-ով կամ Հավելված
9.1-ով սահմանված ծրագրի ձևի տվյալներից բացի լրացուցիչ տվյալներ:
86. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի ներկայացրած ծրագիրը սույն կանոնակարգի
Հավելված 9-ով սահմանված ծրագրի ձևում նշված ծավալը զգալի չափով
գերազանցելու դեպքում լրացուցիչ տվյալները պետք է էական և հիմնավոր դեր
կատարեն ծրագրում:
87. (ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 355 Ն որոշմամբ)
88. (ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 355 Ն որոշմամբ):

(Բաժին IV-ը լրաց., խմբ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, փոխ., լրաց., խմբ. 01.12.09թ.
թիվ 360Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)

´²ÄÆÜ V. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ´ðàøºð²ÚÆÜ ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü
ÈÆòºÜ¼²ìàðàôØ ºì Ð²Þì²èàôØ
¶ÈàôÊ 21. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ´ðàøºð²ÚÆÜ ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü
ÈÆòºÜ¼²ìàðØ²Ü Ð²Ø²ð ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ö²êî²ÂÔÂºðÀ
89. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ ëï³Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ.
1) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 97-րդ հոդվածի 2-րդ մասով
սահմանված փաստաթղթերը, ընդ որում.
ա. լիցենզիա ստանալու միջնորդագիրը ներկայացվում է դիմող
կազմակերպության կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման
մարմնի որոշմամբ վավերացված` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2դի,
բ. ապահովագրական բրոքերային ընկերության պատասխանատու
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անձանց գործունեության մասին տեղեկանքը` (միջնորդագրի տեսքով) համաձայն
Հավելված 3-ի,
գ. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 97-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետի
համաձայն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում առնվազն այն բոլոր
կանոնակարգերը, որոնց առկայությունը օրենքի կամ նորմատիվ իրավական
ակտի համաձայն պարտադիր է գործող ապահովագրական բրոքերային
կազմակերպության համար լիցենզիա ստանալու դիմումը ներկայացնելու օրվա
դրությամբ,
դ. ապահովագրական բրոքերի գործունեության տարածքը Կենտրոնական
բանկի
սահմանած
չափանիշներին
համապատասխանելու
մասին
հայտարարությունը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված
13-ի:
2) (2-րդ ենթակետը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 355 Ն որոշմամբ),
3) (3-րդ ենթակետը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 355 ն որոշմամբ),
4) »Ã» ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ÉÇ³½áñ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ ÙÇçáóáí, ³å³
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ý³¨ ¹ÇÙáõÙ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó å³ïß³× Ï³ñ·áí ïñí³Í
ÉÇ³½áñ³·ÇñÁ,
5) ընկերության
տարածքի
սեփականության,
վարձակալության
(ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի
պետական
գրանցման
վկայականի
պատճենը:
Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև
հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը կամ այդ
պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը
ենթավարձակալության
տալու
իրավունքը
հավաստող
փաստաթուղթը:
(89-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, փոխ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, խմբ.,
լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
90. (90-րդ կետը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 355 Ն որոշմամբ):
91. (91-րդ կետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.12.09Ã. ÃÇí 360 Ü áñáßÙ³Ùμ)
92. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ ëï³Ý³Éáõ
å³ÑÇó 10-ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ý³¨ §²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 90-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 5-ñ¹ Ù³ëáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í
÷³ëï³ÃáõÕÃÁ`
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ï×»ÝÁ:
93. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ å³Ñ³Ýç»É Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ,
áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 89-ñ¹, 92-ñ¹ Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ëïÇáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
(93-րդ կետը փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
94. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 89-ñ¹ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
ÙÇçÝáñ¹³·ÇñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó Ñ»ïá Ý»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç
Ï³ï³ñí»É »Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³å³ ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ý³¨
÷á÷áËí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ÙÇÝã¨ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÉÇó»Ý½Ç³
ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ï³Ù ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ Ù»ñÅ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý Ï³Û³óáõÙÁ:
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95. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ å³ñï³íáñ ¿ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ
áñáßáõÙÁ Ï³Û³óÝ»Éáõ å³ÑÇó ÑÝ·ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ ÉÇó»Ý½Ç³Ý Ñ³ÝÓÝ»É
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ:

¶ÈàôÊ 22. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ´ðàøºð²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Üª
Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ Î²Ø úî²ðºðÎðÚ²
äºîàôÂÚàôÜàôØ Ø²êÜ²ÖÚàôÔ ºì ÜºðÎ²Ú²òàôòâàôÂÚàôÜ
êîºÔÌºÈàô ÂàôÚÈîìàôÂÚàôÜ êî²Ü²ÈÀ
96. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ù ûï³ñ»ñÏñÛ³
å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»ÉÇë Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ»ï¨Û³É
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁª
1) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕ Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ÃáõÛïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ÙÇçÝáñ¹³·ÇñÁ,
2) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ áñáßáõÙÁ
Ï³Ù
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó
ù³Õí³Íùª
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ
Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ μ³ó»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
3) Ù³ëÝ³×ÛáõÕ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ μ³ó»Éáõ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ,
4) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ,
5) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É
ï»Õ»Ï³Ýùª (ÙÇçÝáñ¹³·ñÇ ï»ëùáí) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³Í 3-Ç,
å³ï³ëË³Ý³ïáõ
³ÝÓ³Ýó
í³í»ñ³óí³Í
ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÝÙáõßÝ»ñÁ,
6) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ áñáßáõÙÁ
Ï³Ù ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó ù³Õí³Íùª Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ
³ÝÓ³Ýó ÁÝïñ»Éáõ Ï³Ù Ýß³Ý³Ï»Éáõ Ù³ëÇÝ,
7) ÙÇ³ÛÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ
Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ
ëï»ÕÍ»Éáõ
¹»åùáõÙ`
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
(»ÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý) Ï³Ù ³ÝÑ³ïáõÛó û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ
å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×»ÝÁ: ºÝÃ³í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ý³¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ï×»ÝÁ կամ այդ պայմանագրի առկայությունը,
ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու
իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը,
8) »Ã» ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ÉÇ³½áñ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ ÙÇçáóáí, ³å³
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ý³¨ ¹ÇÙáõÙ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó å³ïß³× Ï³ñ·áí Ýñ³Ý
ïñí³Í ÉÇ³½áñ³·ÇñÁ,
9) ապահովագրական բրոքերի մասնաճյուղի գործունեության տարածքը
Կենտրոնական
բանկի
սահմանած
չափանիշներին
համապատասխանելու մասին հայտարարություն` համաձայն սույն
կանոնակարգի Հավելված 13-ի:
(96-րդ կետը փոխ., լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
97. Î»ÝïáñÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ áñáßáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ù ûï³ñ»ñÏñÛ³
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å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ï³Éáõ
Ù³ëÇÝ, »Ã» Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ
»Ý ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·ÇÝ, ³ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ ¨ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ, Ýñ³ÝóáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëïáõÛ· »Ý áõ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï, ¨ ³éÏ³ ã»Ý
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
Ï³Ù ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³ÝÁ
ÃáõÛïíáõÃÛáõÝ ï³Éáõª ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí Ï³Ù Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÝáñÙ³ïÇí
Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ù»ñÅÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ:
98. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÁ Ù»ñÅáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ù ûï³ñ»ñÏñÛ³
å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ, »Ã»ª
1) Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý Ï»ÕÍ Ï³Ù Ã»ñÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óí³Í
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ³ñï³óáÉí»É »Ý ³Ý³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï Ï³Ù Ï»ÕÍ
ïíÛ³ÉÝ»ñ, ¨ (Ï³Ù)
2) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë Ù³ëÝ³×ÛáõÕ
ëï»ÕÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ï³ñÍÇùáí
ûï³ñ»ñÏñÛ³
å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
Ñ³ïí³ÍÇ
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ Ù³ñÙÇÝÁ å³ïß³× ¨
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ãÇ
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ïíÛ³É å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ, Ï³Ù
ïíÛ³É å»ïáõÃÛáõÝÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãÇ
ÁÝÓ»éÝáõÙ í»ñëïáõ·»É Ï³Ù å³ïß³× í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
ëï»ÕÍí»ÉÇù Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ, ¨ (Ï³Ù)
3) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë Ù³ëÝ³×ÛáõÕ Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ïíÛ³É »ñÏñáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ï³ñÍÇùáíª Íñ³·ñ³íáñáõÙ ¿ ßñç³Ý³é»É Ñ³Ýó³íáñ
×³Ý³å³ñÑáí Ó»éù μ»ñí³Í ÙÇçáóÝ»ñ Ï³Ù ûÅ³Ý¹³Ï»É ¹ñ³Ýó
ßñç³Ý³éÙ³ÝÁ
4) ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձինք չեն
բավարարում օրենքով և սույն կանոնակարգով նրանց նկատմամբ
սահմանված պահանջներին:
(98-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
99. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ, Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇ áñáßÙ³Ùμ
ï³ÉÇë
¿
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
μñáù»ñ³ÛÇÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
¨
ûï³ñ»ñÏñÛ³
å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
¨
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍ»Éáõ ÃáõÛÛïíáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Ù»ñÅáõÙ ¿ ÙÇçÝáñ¹³·ÇñÁ ³ÛÝ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ å³ÑÇó 30-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ: 30-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïÁ
Ï³ñáÕ ¿ Ï³ë»óí»É ¿ áã ³í»ÉÇ, ù³Ý 30 ûñáíª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó
å³Ñ³ÝçíáÕ áñáß³ÏÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
(99-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն)
100. ºÃ» Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ áñáßáõÙ ãÇ Ï³Û³óÝáõÙ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ¨
ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É, ³å³ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ïñí³Í:
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100.1. Ապահովագրական բրոքերը սույն գլխի համաձայն Հայաստանի
Հանրապետությունում մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու
վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը ստանալուց հետո
մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը իրավաբանական անձանց գրանցումն
իրականացնող պետական լիազորված մարմնի կողմից գրանցելուց հետո 5
աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում
մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցված կանոնադրությունը:
(100.1 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
101. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ñÏñÇ
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ
ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ï³ñ·áí
³ÛÉ
»ñÏñáõÙ
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ
Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ ·ñ³Ýó»Éáõó (ÉÇó»Ý½³íáñ»Éáõó, ³ñïáÝ³·ñ»Éáõó) Ñ»ïá
å³ñï³íáñ ¿ 10-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ Ñ³ßí³é»É ³ÛÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙª
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ·ñ³ÝóÙ³Ý
(ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý, ³ñïáÝ³·ñÙ³Ý) ÷³ëïÁ íÏ³ÛáÕ
÷³ëï³ÃáõÕÃ:
102. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï³ñ³ÍùÇó
¹áõñë
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
¨
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³éáõÙÇó Ñ»ïá ÑÝ·ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóáõÙ
¿ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ·ñ³ÝóáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ å»ï³Ï³Ý ÉÇ³½áñí³Í
Ù³ñÙÝÇÝª í»ñçÇÝÇë ÏáÕÙÇó ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
·ñ³éáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
102.1.
Ապահովագրական
բրոքերի
կողմից
մասնաճյուղ
կամ
ներկայացուցչություն
ստեղծելու
վերաբերյալ
Կենտրոնական
բանկի
թույլտվությունը Կենտրոնական բանկի որոշմամբ կարող է համարվել չտրված,
եթե
1)
հետագայում պարզվում է, որ Կենտրոնական բանկ ներկայացվել են
կեղծ կամ թերի փաստաթղթեր կամ ներկայացված փաստաթղթերում
արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ, և/կամ,
իրավաբանական անձանց գրանցումն իրականացնող պետական
լիազորված մարմնի կամ օտարերկրյա համապատասխան իրավասու մարմնի
կողմից գրանցված փաստաթղթերը տարբերվում են Կենտրոնական բանկի
թույլտվությունը ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերից:
(102.1 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
ԳԼՈՒԽ 22.1. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԸ
102.2. Լիցենզիայի տրամադրումից հետո Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում գործող ապահովագրական բրոքերը Կենտրոնական բանկի
գրանցմանն է ներկայացնում ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու
անձանց կազմում կատարված փոփոխությունները: Այդ փոփոխությունները
Կենտրոնական բանկում գրանցվում են սույն կանոնակարգով սահմանված
կարգով:
102.3. Լիցենզիայի տրամադրումից հետո Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում գործող ապահովագրական բրոքերը յուրաքանչյուր փոփոխության
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դեպքում` փոփոխության օրվան հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Կենտրոնական
բանկ
է
ներկայացնում
հետևյալ
փաստաթղթերը
(տեղեկությունները).
1)
ապահովագրական բրոքերի գործունեության նոր ընդունված
կանոնակարգերը, Կենտրոնական բանկ ներկայացված կանոնակարգերի
հետագա փոփոխությունները և այդ փոփոխությունները ներառող փոփոխված
ներքին կանոնակարգերը,
2)
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 90-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
սահմանված
ապահովագրության
պայմանագրում
կատարված
փոփոխությունները,
3)
ապահովագրական բրոքերի փոփոխված կանոնադրությունը:
102.4. Ապահովագրական բրոքերը մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության
գործունեությունը դադարեցնելու դեպքում այդ մասին տեղեկացնում է
Կենտրոնական բանկ՝ մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության դադարեցումը
իրավաբանական անձանց գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված
մարմնի կամ օտարերկրյա համապատասխան իրավասու մարմնի կողմից
գրանցվելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
(Գլուխ 22.1-ը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
´²ÄÆÜ VI.

²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ¶àðÌ²Î²ÈÆ Ð²Þì²èàôØ

¶ÈàôÊ 23. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ¶àðÌ²Î²ÈÆ Ð²Þì²èàôØÀ
103. Ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում անձին հաշվառելու
համար ապահովագրական ընկերությունը անձի անունից Կենտրոնական բանկ է
ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.
1) իրավաբանական անձ դիմումատուի համար`
ա. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով
սահմանված փաստաթղթերը (բացառությամբ 1-ին մասի 1-ին կետի ե
ենթակետի): Ընդ որում,
1. հաշվառման դիմումը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի
հավելված 2ե-ի,
2. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին
կետի «գ» ենթակետով պահանջվող տեղեկությունները ներկայացվում են
ապահովագրական գործակալի պատասխանատու անձանց վերաբերյալ,
3. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին
կետի «է» ենթակետով սահմանված հայտարարությւոնը ներկայացվում է
ապահովագրական գործակալի պատասխանատու անձանց համար:
բ. եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով,
ապա ներկայացվում է նաև պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,
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գ. լիազոր մարմնի կողմից տրված հարկ վճարողի հաշվառման
վկայականի պատճենը,
դ.
իրավաբանական
անձի
մասնաճյուղերի
(որոնց
միջոցով
իրավաբանական անձը մտադիր է իրականացնել ապահովագրական գործակալի
գործառնություններ) և ներկայացուցչությունների ցանկը,
ե. ապահովագրական ընկերության հայտարարությունը (հավաստումը)
այն մասին, որ ապահովագրական գործակալի գործառույթներ իրականացնող
ֆիզիկական անձինք տիրապետում են սույն կանոնակարգի Հավելված 14-ով
սահմանված թեմաներին` ըստ սահմանված խորության:
2) անհատ ձեռնարկատեր հայտատուի համար`
ա. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ
կետով սահմանված փաստաթղթերը (բացառությամբ 1-ին մասի 2-րդ կետի դ
ենթակետի): Ընդ որում.
1. Հաշվառման դիմումը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի
Հավելված 2ե-ի,
2. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի
«բ» ենթակետով նախատեսված տեղեկատվությունը ներկայացվում է
ապահովագրական գործակալի պատասխանատու անձանց համար:
3. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 103-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ
կետի «ե» ենթակետով սահմանված հայտարարությունը ներկայացվում է
ապահովագրական գործակալի պատասխանատու անձանց համար:
բ. եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով,
ապա ներկայացվում է նաև պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,
գ. լիազոր մարմնի կողմից տրված հարկ վճարողի հաշվառման
վկայականի պատճենը,
դ. Անձնագրի պատճենը, սոցիալական քարտի պատճենը, իսկ
սոցիալական քարտ ստանալուց հրաժարվելու դեպքում` սոցիալական քարտ
ստանալուց հրաժարվելու մասին տեղեկանքի պատճենը,
ե. ապահովագրական ընկերության հայտարարությունը (հավաստումը)
այն մասին, որ ապահովագրական գործակալի գործառույթներ իրականացնող
ֆիզիկական անձինք տիրապետում են սույն կանոնակարգի Հավելված 14-ով
սահմանված թեմաներին` ըստ սահմանված խորության:
2.1) ֆիզիկական անձ հայտատուի համար`
ա. հաշվառման դիմում` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2ե-ի,
բ. ապահովագրական ընկերության հայտարարությունը (հավաստումը)
այն մասին, որ ապահովագրական գործակալի գործառույթներ իրականացնող
ֆիզիկական անձինք տիրապետում են սույն կանոնակարգի Հավելված 14-ով
սահմանված թեմաներին` ըստ սահմանված խորության:
գ. եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով,
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ապա ներկայացվում է նաև պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,
դ. անձնագրի պատճենը, սոցիալական քարտի պատճենը, սոցիալական
քարտ ստանալուց հրաժարվելու դեպքում` սոցիալական քարտ ստանալուց
հրաժարվելու մասին տեղեկանքի պատճենը,
ե. ապահովագրական ընկերության հետ գործակալի գործառնություններ
իրականացնելու պայմանագրի պատճենը, որում պետք է նշված լինեն, թե
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 12-րդ կետով սահմանված որ
գործառնություններն են թույլատրված գործակալին, որ ապահովագրության
դասի գծով, իսկ 12-րդ կետի «գ» ենթակետով սահմանված գործառնության
դեպքում` նաև գործակալին ապահովագրավճարների հավաքագրման և
հատուցումների փոխանցման իրականացման` ապահովագրական ընկերության
կողմից թույլատրված չափերը,
զ. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 90-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ, 3-րդ,
4-րդ, 5-րդ, 6-րդ կետերով uահմանված հիմքերի բացակայության մաuին
հայտարարությունը:
3) Ապահովագրական ընկերությունը սույն կանոնակարգի 103-րդ կետի 1ին, 2-րդ և 2.1-րդ ենթակետերում նշված փաստաթղթերի հետ միասին
Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ապահովագրական ընկերության (որի
հետ աշխատելու է գործակալը) կողմից պատշաճ ձևով տրված փաստաթուղթն
այն մասին, որ ապահովագրական գործակալի մասնագիտական անփութության
հետևանքով
պատճառված
վնասի
հատուցումն
ապահովելու
պատասխանատվությունը ստանձնել է տվյալ ապահովագրական ընկերությունը:
Ապահովագրական ընկերության կողմից ապահովագրական գործակալի
մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն
ապահովելու
պատասխանատվությունը
չստանձնելու
դեպքում
անձին
ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում Կենտրոնական բանկի կողմից
հաշվառելու պահից 10 օրվա ընթացքում ապահովագրական ընկերությունը
ներկայացնում
է
սույն
կանոնակարգի
112-րդ
կետով
սահմանված
մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն
ապահովելու համար կնքված պատասխանատվության ապահովագրության
պայմանագրի պատճենը:
4) Սույն կետով նախատեսված դիմումին կից ներկայացվում է նաև
ապահովագրական ընկերության իրավասու մարմնի կողմից հաստատված
ներքին կանոնակարգը, որով առնվազն սահմանված են ապահովագրական
ընկերության
կողմից
ապահովագրական
գործակալի
գործառույթներ
իրականացնող ֆիզիկական անձանց գիտելիքների ստուգման, նրանց
մասնագիտական
որակի
բարձրացման
մեխանիզմները,
ներառյալ
տեղեկություններ այն անձանց վերաբերյալ, որոնց կողմից կազմակերպված
դասընթացների և/կամ քննությունների վրա է հիմնվում ապահովագրական
ընկերության
կողմից
ապահովագրական
գործակալների
գիտելիքների
ստուգման
գործընթացը
(նման
դասընթացներ
կամ
քննություններ
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կազմակերպվելու դեպքում): Ընդ որում, սույն ենթակետով սահմանված
կանոնակարգը ապահովագրական գործակալի հաշվառման ժամանակ չի
ներկայացվում, եթե այն նախկինում արդեն իսկ ներկայացվել է Կենտրոնական
բանկ:
(103-րդ կետը փոխ., լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, լրաց. փոխ. 26.10.10թ. թիվ
281Ն, լրաց. 29.11.10թ. թիվ 315Ն, խմբ 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
104. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ å³Ñ³Ýç»É Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ,
áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 103-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
Ñ³í³ëïÇáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
104.1 Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó í»ñ³ÑëÏíáÕ ³ÝÓանց կամ այլ անձանց
օրենքով սահմանված կարգով ապահովագրական գործակալ հաշվառելու համար
կարող են չներկայացվել ³ÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨ (Ï³Ù) ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù
Ý³ËÏÇÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ:
(104.1 կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, 29.11.10թ. թիվ 315Ն, փոխ.
20.12.11թ. թիվ 355Ն)
105. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÇ
é»·ÇëïñáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÁ Ï³Û³óÝ»Éáõ
å³ÑÇó »ñ»ù ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇÝ
հաշվառելու դիմում ներկայացրած ապահովագրական ընկերության միջոցով
հանձնում է հաշվառման վկայական` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված
7դ-ի:
(105-րդ կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
105.1. Ֆիզիկական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր ապահովագրական
գործակալը Կենտրոնական բանկում հաշվառվելուց հետո այլ ապահովագրական
ընկերության հետ գործակալի գործառնություններ իրականացնելու պայմանագիր
կնքելու դեպքում տվյալ ապահովագրական ընկերությունը 5 աշխատանքային
օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի
103-րդ կետի 2.1 ենթակետի «բ» և «ե» պարբերություններով, ինչպես նաև նույն
կետի 3-րդ, 4-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:
(105.1 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
105.2. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 90-րդ հոդվածի 3-րդ, 5-րդ և 7-րդ
մասերով ապահովագրական գործակալի և ապահովագրական գործակալի
պատասխանատու անձանց համար սահմանված պահանջներին չբավարարելու
դեպքում տվյալ ապահովագրական գործակալի հետ ապահովագրական
գործակալի
գործառնություններ
իրականացնելու
պայմանագիր
կնքած
ապահովագրական ընկերությունը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում
դադարեցնում է տվյալ գործակալի հետ կնքված ապահովագրական գործակալի
գործառնություններ իրականացնելու պայմանագիրը և սույն կանոնակարգի
105.3 կետով սահմանված կարգով ապահովագրական միջնորդների ռեգիստրում
համապատասխան փոփոխություն կատարելու միջնորդությամբ դիմում է
Կենտրոնական
բանկ`
նշելով
ապահովագրական
գործակալի
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գործառնություններ իրականացնելու պայմանագրի դադարեցման պատճառը:
(105.2 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
105.3. Ապահովագրական
գործակալի
վերակազմակերպման,
անվանափոխության կամ ապահովագրական միջնորդների ռեգիստրում
արտացոլված այլ տեղեկատվության (Կենտրոնական բանկի ինտերնետային
կայքում հրապարակված հաշվառված գործակալների վերաբերյալ տվյալներ,
գործակալի հաշվառման վկայականում արտացոլված տվյալներ) փոփոխության
դեպքում տվյալ ապահովագրական գործակալի հետ ապահովագրական
գործակալի
գործառնություններ
իրականացնելու
պայմանագիր
կնքած
ապահովագրական ընկերությունը ապահովագրական միջնորդների ռեգիստրում
համապատասխան փոփոխություն կատարելու միջնորդությամբ դիմում է
Կենտրոնական
բանկ՝
փոփոխությունը
տեղի
ունենալուց
հետո
10
աշխատանքային օրվա ընթացքում` կցելով փոփոխությունը կատարելու հիմք
հանդիսացող փաստաթղթերը:
(105.3 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
105.4. Ընդ որում, եթե ապահովագրական գործակալը ապահովագրական
միջնորդային գործունեություն է իրականացնում մի քանի ապահովագրական
ընկերության
անունից
և
սույն
գլխի
համաձայն
յուրաքանչյուր
ապահովագրական ընկերություն Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի
միևնույն
տեղեկատվությունը,
ապա
այդ
պահանջը
յուրաքանչյուր
ապահովագրական ընկերության մասով համարվում է կատարված, եթե
նրանցից որևէ մեկը սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով ներկայացրել է
այդ տեղեկատվությունը:
(105.4 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
¶ÈàôÊ 24. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ¶àðÌ²Î²ÈÆª Ð²Ú²êî²ÜÆ
Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ Î²Ø úî²ðºðÎðÚ² äºîàôÂÚàôÜàôØ
Ø²êÜ²ÖÚàôÔ ºì ÜºðÎ²Ú²òàôòâàôÂÚàôÜ êîºÔÌºÈàô
ÂàôÚÈîìàôÂÚàôÜ êî²Ü²ÈÀ
106. Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքում
գործող
ապահովագրական գործակալի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում կամ
օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն տեղծելիս տվյալ
գործակալի
հետ
ապահովագրական
գործակալի
գործառնություններ
իրականացնելու պայմանագիր կնքած ապահովագրական ընկերությունը
ապահովագրական գործակալի անունից Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում
հետևյալ փաստաթղթերը.
1) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ
ëï»ÕÍ»Éáõ ÃáõÛïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ÙÇçÝáñ¹³·ÇñÁ,
2) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇ Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ áñáßáõÙÁ Ï³Ù
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó ù³Õí³Íùª Ù³ëÝ³×ÛáõÕ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ
μ³ó»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
3) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó ó³ÝÏÁ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ý³¨
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Ýñ³Ýó í»ñ³μ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñ, å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó í³í»ñ³óí³Í
ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñÁ,
4) »Ã» ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ÉÇ³½áñ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ ÙÇçáóáí, ³å³
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ý³¨ ¹ÇÙáõÙ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó å³ïß³× Ï³ñ·áí Ýñ³Ý
ïñí³Í ÉÇ³½áñ³·ÇñÁ:
(106-րդ կետը խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
107. Î»ÝïáñÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏÇ
Ý³Ë³·³ÑÁ
áñáßáõÙ
¿
ÁÝ¹áõÝáõÙ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇª Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ù
ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ ¨ (Ï³Ù) Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ï³Éáõ Ù³ëÇÝ, »Ã» Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·ÇÝ, ³ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ ¨ Çñ³í³Ï³Ý
³Ïï»ñÇÝ, Ýñ³ÝóáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëïáõÛ· »Ý áõ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï,
¨ ³éÏ³ ã»Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ù
ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ¨ (Ï³Ù) Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³ÝÁ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõª ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí Ï³Ù Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ù»ñÅÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ: Ընդ որում,
Կենտրոնական բանկի թույլտվությունը համարվում է տրված ապահովագրական
գործակալի այն մասնաճյուղերի և ներկայացուցչություններիի համար, որոնց
ցանկը ներկայացվել է Կենտրոնական բանկ ապահովագրական գործակալի
հաշվառման համար Կենտրոնական բանկ դիմելիս:
(107-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
108. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÁ Ù»ñÅáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·áñÍ³Ï³ÉÇª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ù ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ, »Ã»ª
1) Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý Ï»ÕÍ Ï³Ù Ã»ñÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óí³Í
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ³ñï³óáÉí»É »Ý ³Ý³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï Ï³Ù Ï»ÕÍ
ïíÛ³ÉÝ»ñ, ¨ (Ï³Ù)
2) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë Ù³ëÝ³×ÛáõÕ Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ÑÇÙÝ³íáñí³Í
Ï³ñÍÇùáíª
ûï³ñ»ñÏñÛ³
å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
Ñ³ïí³ÍÇ
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ Ù³ñÙÇÝÁ å³ïß³× ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ãÇ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ïíÛ³É
å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ, Ï³Ù ïíÛ³É å»ïáõÃÛáõÝÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãÇ ÁÝÓ»éáõÙ í»ñëïáõ·»É Ï³Ù å³ïß³×
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ëï»ÕÍí»ÉÇù Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ, ¨ (Ï³Ù)
3) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë Ù³ëÝ³×ÛáõÕ Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÁ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ï³ñÍÇùáíª Íñ³·ñ³íáñáõÙ ¿
ßñç³Ý³é»É Ñ³Ýó³íáñ ×³Ý³å³ñÑáí Ó»éù μ»ñí³Í ÙÇçáóÝ»ñ Ï³Ù
ûÅ³Ý¹³Ï»É ¹ñ³Ýó ßñç³Ý³éÙ³ÝÁ:
(108-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն)
109. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÁ ï³ÉÇë ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·áñÍ³Ï³ÉÇª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ¨ (Ï³Ù) Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍ»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Ù»ñÅáõÙ ¿
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ÙÇçÝáñ¹³·ÇñÁ ³ÛÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ å³ÑÇó 30-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ:
(109-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն)
110. ºÃ» Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ áñáßáõÙ ãÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³
å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É, ³å³ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ïñí³Í:
111. Ապահովագրական գործակալի կողմից համապատասխան երկրի
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այլ երկրում մասնաճյուղ կամ
ներկայացուցչություն գրանցելուց (լիցենզավորելուց, արտոնագրելուց) հետո 10օրյա ժամկետում տվյալ գործակալի հետ ապահովագրական գործակալի
գործառնություններ իրականացնելու պայմանագիր կնքած ապահովագրական
ընկերությունը այդ մասին տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին՝
ներկայացնելով գրանցման (լիցենզավորման, արտոնագրման) փաստը վկայող
փաստաթուղթ:
(111-րդ կետը խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
111.1. Ապահովագրական գործակալը Կենտրոնական բանկի թույլտվությունը
ստանում է միայն այն մասնաճյուղերի ստեղծման համար, որոնց միջոցով
իրականացնելու է ապահովագրական գործակալի գործունեություն կամ միայն
այն ներկայացուցչությունների ստեղծման համար, որոնք կանոնադրությամբ
իրենց
վերապահված
գործառույթներն
իրականացնելու
են
նաև
ապահովագրական գործակալության մասով:
(111.1 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
111.2. Ընդ որում, եթե ապահովագրական գործակալը ապահովագրական
միջնորդային գործունեություն է իրականացնում մի քանի ապահովագրական
ընկերության
անունից
և
սույն
գլխի
համաձայն
յուրաքանչյուր
ապահովագրական ընկերություն Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի
միևնույն
տեղեկատվությունը,
ապա
այդ
պահանջը
յուրաքանչյուր
ապահովագրական ընկերության մասով համարվում է կատարված, եթե
նրանցից որևէ մեկը սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով ներկայացրել է
այդ տեղեկատվությունը:
(111.2 կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)

´²ÄÆÜ VII.

²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ØÆæÜàð¸Æ ÜÎ²îØ²Ø´ ä²Ð²ÜæÜºð

¶ÈàôÊ 25. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ØÆæÜàð¸Æ ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü
ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚ²Ü â²öÀ
112. §²å³Ñáí³·ñáÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 90-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 5-ñ¹ Ù³ëáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÙÇçÝáñ¹Ç Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³Ý÷áõÃáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí
å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ³éÝí³½Ý 100 ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³Ù
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Í³ÍÏáõÛÃ (·áõÙ³ñ) Ù»Ï ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ μáÉáñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
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å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, 2
ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³Ù` Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇ Ñ³Ù³ñ, 1 ÙÇÉÇáÝ
¹ñ³Ù` ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ Ï³Ù ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ ·áñÍ³Ï³ÉÇ Ñ³Ù³ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ,
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ãå»ïù ¿ áõÝ»Ý³ Ù»Ï
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ ·Íáí ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨
³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ:
(112-րդ կետը լրաց. 29.11.10թ. թիվ 315Ն)
113. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 112-ñ¹ Ï»ïÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ã»Ý ï³ñ³ÍíáõÙ ³ÛÝ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÇ íñ³, áñáÝó Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³Ý÷áõÃáõÃÛ³Ý
Ñ»ï¨³Ýùáí
å³ï×³éí³Í
íÝ³ëÇ
Ñ³ïáõóáõÙÝ
³å³Ñáí»Éáõ
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ëï³ÝÓÝ»É ¿ ³ÛÝ ³å³Ñáí³·³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, áõÙ
³ÝáõÝÇó Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÁ:
114. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 112-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
³Ý÷áõÃáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÷áË³ñÇÝí»É
³ÛÉ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ÝáõÛÝ ã³÷Ç »ñ³ßËÇùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí:
¶ÈàôÊ 26.

²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ¶àðÌ²Î²È Ð²Ø²ðºÈàô Ð²Ø²ð î²ðºÎ²Ü
²ä²Ðàì²¶ð²ìÖ²ðÜºðÆ ¶àôØ²ðÀ

115. §²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 88-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ 3-ñ¹ Ï»ïáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
Ù»Ï
å³ÛÙ³Ý³·ñáí
Ý³Ë³ï»ëí³Í
³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 10 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù, ÇëÏ
μáÉáñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ
ï³ñ»Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 500 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù:
(115-րդ կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն)
´²ÄÆÜ VIII. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ÔºÎ²ì²ðÜºðÆÜ,
²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ´ðàøºðÆ ä²î²êÊ²Ü²îàô ²ÜÒ²Üò ÜºðÎ²Ú²òìàÔ
Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü Ð²Ø²ä²î²êÊ²ÜàôÂÚ²Ü ºì àð²Î²ìàðØ²Ü
â²ö²ÜÆÞÜºðÀ, Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü Ð²Ø²ä²î²êÊ²ÜàôÂÚ²Ü êîàô¶Ø²Ü
ºì àð²Î²ìàðØ²Ü Î²ð¶À
¶ÈàôÊ 27. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð
116. êáõÛÝ
μ³ÅÝáí
Ï³ñ·³íáñíáõÙ
»Ý
§²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
¨
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ
³ÝÓ³Ýó
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ,
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý ¨ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ áõ å³ï³ëË³Ý³ïáõ
³ÝÓ³Ýóª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ ·ñ³ÝóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ:
(116-րդ կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
117. §²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 21-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÁ ¨ 90-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ ¨ 2-ñ¹ Ù³ë»ñáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÙÇçÝáñ¹Ç å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ օրենքով
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նախատեսված դեպքերում այդ անձանց գործառույթների պատվիրակման
դեպքում այն անձը կամ անձինք, որոնք պատասխանատու են պատվիրակված
գործառույթների համար, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ
(¹»å³ñï³Ù»ÝïÇ, í³ñãáõÃÛ³Ý, μ³ÅÝÇ, ËÙμÇ Ï³Ù ³ÛÉ ÙÇ³íáñÇ) Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ,
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ, Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ,
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ïÝûñ»ÝÇ ¨ ·ÉË³íáñ
Ñ³ßí³å³ÑÇ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇ ËáñÑñ¹Ç ³ÛÝ ³Ý¹³ÙÇ ¨ ·áñÍ³¹Çñ
Ù³ñÙÝÇ Ï³Ù ¹ñ³Ý Ñ³Ù³ñÅ»ù ³ÛÉ Ù³ñÙÝÇ ³Ý¹³ÙÇ, áñáÝù å³ï³ëË³Ý³ïáõ »Ý
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·áñÍ³Ï³ÉÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ, å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý
ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ëï³ó³Í áñ³Ï³íáñáõÙ:
(117-րդ կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն,
լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
117.1 (117.1 կետը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ
355 Ն որոշմամբ):
118. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 117-ñ¹ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի
áñ³Ï³íáñí³Í Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇÝù, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ßïáÝáõÙ ³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùμ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ` ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ·ÉáõË
37-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:
(118-րդ կետը խմբ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, փոխ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն,
լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
119. (119-րդ կետը խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ
355 Ն որոշմամբ):
120. (120-րդ կետը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 355 Ն որոշմամբ):
¶ÈàôÊ 28. àð²Î²ìàðØ²Ü êîàô¶Ø²Ü ÒºìÀ
121. Թեկնածուների
որակավորման
ստուգումն
անցկացվում
է
Կենտրոնական բանկում գրավոր քննության (այսուհետ` քննություն) կամ
բանավոր հարցազրույցի (այսուհետ` հարցազրույց) միջոցով:
121.1. Քննության միջոցով որակավորման ստուգումն անցնում են սույն
կանոնակարգի 117-րդ կետում նշված պաշտոններում (բացառությամբ
ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
մասնաճյուղի խորհրդի նախագահի և խորհրդի անդամի) աշխատելու համար
դիմող թեկնածուները:
122. Կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստում հարցազրույցի միջոցով
որակավորման ստուգումն անցնում են ապահովագրական ընկերության,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղի
խորհրդի
նախագահի, խորհրդի անդամի պաշտոններում աշխատելու համար դիմող
թեկնածուները:
Հարցազրույցի
ժամանակ
ստուգվում
են
թեկնածուի
գիտելիքները
սույն
կանոնակարգի
186-րդ
կետով
սահմանված`
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ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
մասնաճյուղի խորհրդի նախագահին և խորհրդի անդամներին վերաբերող
թեմաների շրջանակներում: Հարցազրույցի արդյունքներով Կենտրոնական
բանկի խորհուրդն ընդունում է որոշում` սույն կանոնակարգի 186-րդ կետով
սահմանված` ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի նախագահին և խորհրդի անդամներին
վերաբերող թեմաների շրջանակներում ապահովագրական ընկերության,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղի
խորհրդի
նախագահի
կամ
անդամի
թեկնածուների
գիտելիքների
համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ: Սույն
կետի
համաձայն
ապահովագրական
ընկերության,
օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի նախագահի կամ
խորհրդի
անդամի
թեկնածուի
գիտելիքների
համապատասխանության
վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման ընդունման դեպքում
նշված անձինք
համարվում են համապատասխան տեսակի որակավորում
ստացած:
122.1. Քննությունը անցկացվում է Կենտրոնական բանկի թեստավորման
ծառայության
(այսուհետ՝
թեստավորման
ծառայություն)
կողմից
կամ
Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ` այլ կազմակերպության կողմից:
Կենտրոնական
բանկի
նախագահի
որոշմամբ
քննություններն
այլ
կազմակերպությունների կողմից անցկացվելու դեպքում քննության թեստերի
կազմման, դրանցում փոփոխությունների և լրացումների կատարման,
քննություններին
մասնակցելու
համար
թեկնածուների
հերթագրման,
փաստաթղթերի
ընդունման,
քննությունների
անցկացման,
քննության
արդյունքների ամփոփման, բողոքարկման, ինչպես նաև անհրաժեշտ
փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու կարգը սահմանվում է
տվյալ կազմակերպության կողմից` համաձայնեցնելով Կենտրոնական բանկի
հետ:
123. (123-րդ կետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.12.09Ã. ÃÇí 360 Ü áñáßÙ³Ùμ)
124. (124-րդ կետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.12.09Ã. ÃÇí 360 Ü áñáßÙ³Ùμ)
125. (125-րդ կետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.07.08Ã. ÃÇí 188 Ü áñáßÙ³Ùμ)
(Գլուխ 28-ը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, խմբ.
20.12.11թ. թիվ 355Ն)

¶ÈàôÊ 29. àð²Î²ìàðØ²Ü êîàô¶Ø²ÜÀ Ø²êÜ²ÎòºÈàô Î²ð¶À
(Գլուխ 29-ի վերնագիրը խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)

126. Â»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ
¥μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ ¨ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ¤ ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
å»ïù ¿ Ý³Ë³å»ë Ñ»ñÃ³·ñí»Ý: Â»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ï³ñáÕ
»Ý
Ñ»ñÃ³·ñí»É
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏÇ
ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ
Ï³ÛùÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¿çáõÙ ïíÛ³ÉÝ»ñ Ùáõïù³·ñ»Éáí:
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(126-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն,
փոխ. 07.02.12թ. թիվ 38Ն)
126.1 Ð»ñÃ³·ñí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ëïáõÛ· ûñ»ñ, áñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ »Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙª ÙÇÝã¨ ïíÛ³É
»é³ÙëÛ³ÏÇ ³é³çÇÝ ³Ùëí³Ý Ý³Ëáñ¹áÕ ³Ùëí³ 10-Á:
(126.1 կետը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)
126.2 լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն որոշմամբ, ուժը կորցրել է 07.02.12թ. թիվ
38Ն
126.3 Հերթագրվելու համար
տեղեկությունները.
ա. անուն, ազգանուն,

թեկնածուները

հայտնում

են

հետևյալ

բ. որակավորման տեսակ,
գ. քննությանը մասնակցելու ամիս, օր, ժամ` ըստ հրապարակված ցանկի
(ցանկության դեպքում),
ե. անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի տվյալները,
զ. էլեկտրոնային փոստի (առկայության դեպքում) հասցեն:
դ. հեռախոսահամար,
(126.3 կետը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, 07.02.12թ. թիվ 38Ն)
126.4 Â»ÏÝ³ÍáõÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í ûñÁ ¨ (Ï³Ù) Å³ÙÇÝ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý
³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³Ù Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ÏáÕÙÇó ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ûñ ¨
(Ï³Ù) Å³Ù ãÝß»Éáõ ¹»åùáõÙ Ã»ëï³íáñÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÁ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ`
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ Ñ»ñÃ³·ñí»Éáõ ûñí³Ý Ñ³çáñ¹áÕ »ñ»ù ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ Í³ÝáõóáõÙ ¿ Ýñ³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ³é³çÇÏ³ ûñí³ ¨
(Ï³Ù) Å³ÙÇ Ù³ëÇÝ:
(126.4 կետը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)
126.5 Â»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ýª ùÝÝáõÃÛ³Ý ûñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ.
1) ³ÝÓÝ³·Çñ Ï³Ù ³ÝÓÁ Ñ³ëï³ïáÕ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃáõÕÃ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ,
2) å»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ í×³ñáõÙÁ Ñ³í³ëïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃÇ å³ï×»ÝÁ,
3¤ Ð³í³ëï³·ñÇ å³ï×»ÝÁ ¥Ð³í³ëï³·Çñ áõÝ»óáÕ å³ï³ëË³Ý³ïáõ
³Ïïáõ³ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¤:
(126.5 կետը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)
126.7 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ, ËáñÑñ¹Ç
³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ
áñ³Ï³íáñÙ³Ý
¨
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³ñó³½ñáõÛóÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùμ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ »Ý
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 165.3 Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ:
(126.7 կետը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, փոխ. 25.12.12թ. թիվ 372Ն)
126.8. Կենտրոնական բանկն ապահովագրական ընկերության խորհրդի
նախագահի, խորհրդի անդամների որակավորման և մասնագիտական
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համապատասխանության ստուգման համար հարցազրույցի անցկացման
օրվանից առնվազն 1 օր առաջ թեկնածուին տեղեկացնում է հարցազրույցի
անցկացման օրվա վերաբերյալ:
(126.8 կետը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, խմբ. 25.12.12թ. թիվ 372Ն)
127. 127-րդ(áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.12.09Ã. ÃÇí 360 Ü áñáßÙ³Ùμ)
¶ÈàôÊ 30. àð²Î²ìàðØ²Ü êîàô¶Ø²ÜÀ Ø²êÜ²ÎòºÈàô
ÂàôÚÈîìàôÂÚàôÜÀ
128.
Գլուխ 30-ը փոխ 01.07.08թ. թիվ 188Ն, ուժը կորցրել է 01.12.09թ. թիվ 360Ն

129. (129-րդ կետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.07.08Ã. ÃÇí 188Ü áñáßÙ³Ùμ)
¶ÈàôÊ 31. øÜÜàôÂÚ²Ü ²ÜòÎ²òàôØÀ
(Գլուխ 31-ի վերնագիրը փոխ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
130. ՔÝÝáõÃÛáõÝÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñáíª Ã»ëï³ÛÇÝ
»Õ³Ý³Ïáí:
(130-րդ կետը խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
131. Â»ëïÁ Ñ³ñó»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ ¿, áñÁ Ï³½ÙíáõÙ ¿ ëáõÛÝ
Ï³Ý³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 9-ñ¹ μ³ÅÝáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ã»Ù³Ý»ñÇ ó³ÝÏÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
(131-րդ կետը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
132. Â»ëï»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³ÝóáõÙ Ï³ï³ñí³Í Éñ³óáõÙÝ»ñÁ ¨
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇ áñáßÙ³Ùμ ¨
»ÝÃ³Ï³ ã»Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý: Â»ëï»ñÁ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý Áëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý:
(132-րդ կետը լրաց., փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն)
133. Â»ëï»ñÁ ¨ ¹ñ³ÝóáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ Ñ³ñó»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ï³ñμ»ñ³ÏíáõÙ
»Ý Áëï որակավորման Ñ»ï¨Û³É տեսակների`

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿ

Հարցերի
քանակ

1. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ղեկավար, այդ
թվում`
1) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գործադիր
տնօրեն, գործադիր տնօրենի տեղակալ,

100 հարց

2) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրենության
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ղեկավար, տնօրենության անդամ, վարչության նախագահ,
վարչության անդամ,
3) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի
ղեկավար, ներքին աուդիտի անդամ,
4) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր
հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
5) ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն

80 հարց

6) ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր
հաշվապահ
7) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի
պատասխանատու ակտուար

50 հարց

2. Ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձ, այդ
թվում`
1) գործադիր տնօրեն,

100 հարց

2) վարչության նախագահ,
3) վարչության անդամ,
4) գործադիր տնօրենի տեղակալ,
5) գլխավոր հաշվապահ
6) ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ
իրականացնող ֆիզիկական անձ

40 հարց

(133-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, խմբ.
20.12.11թ. թիվ 355Ն)
134. Թեստի յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար թեկնածուին
(բացառությամբ` պատասխանատու ակտուարի` Հավաստագիր չունեցող
թեկնածուի) հատկացվում է միջին հաշվով 1,5 րոպե: Հավաստագիր չունեցող
պատասխանատու ակտուարի թեկնածուին թեստի յուրաքանչյուր հարցին
պատասխանելու համար հատկացվում է միջին հաշվով 3 րոպե:
(134-րդ կետը խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
135. Â»ëï»ñÇ Ñ³ñó»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ 3-Çó 4 å³ï³ëË³Ý,
áñáÝóÇó Ù»ÏÝ ¿ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ×Çßï:
136. Â»ëïÇ Ñ³ñóÇ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ù»Ï
ÙÇ³íáñ, ÇëÏ ëË³É å³ï³ëË³ÝÁª ½ñá ÙÇ³íáñ: êË³É å³ï³ëË³ÝÝ»ñ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ
ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ëË³É ¨ áã ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ×Çßï å³ï³ëË³Ý Ýß»ÉÁ, Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ
å³ï³ëË³ÝÝ»ñ Ýß»ÉÁ Ï³Ù áñ¨¿ å³ï³ëË³Ý ãÝß»ÉÁ:
(136-րդ կետը փոխ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)
137. (137-րդ կետը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.12.09Ã. ÃÇí 360 Ü áñáßÙ³ÙμՃ
138. Ð³Û»ñ»Ý É»½íÇÝ ãïÇñ³å»ïáÕ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ ·ñ³íáñ ùÝÝáõÃÛ³Ý
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³ÝóÏ³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ Ã³ñ·Ù³ÝãÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³ÏóÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ å³ñï³¹Çñ
¿: Ð³Û»ñ»Ý É»½íÇÝ ãïÇñ³å»ïáÕ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿
»ñÏ³ñ³Ó·í»Éª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇ
ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùμ:
(138-րդ կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)
139. øÝÝáõÃÛáõÝÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ ³é³ÝÓÝ³óí³Í ë»ÝÛ³ÏáõÙ, áñÁ í»ñ³ÑëÏíáõÙ
¿ ï»ë³ËóÇÏÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:
(139-րդ կետը խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)
140. Քննության համար առանձնացված սենյակում թեկնածուն նստում է
համապատասխան համակարգչի մոտ` ըստ ցուցակի: Ուշացած թեկնածուների
համար քննության տևողությունը չի երկարաձգվում:
(140-րդ կետը խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
141. Â»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ ïñíáõÙ »Ý μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý
Ñ»ï Ï³åí³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:
(141-րդ կետը խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)
142. øÝÝáõÃÛ³Ý ëÏÇ½μÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõó Ñ»ïá Ã»ÏÝ³ÍáõÝ Í³ÝáÃ³ÝáõÙ ¿
³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇÝ ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ (ËÝ¹ñÇ) »ÝÃ³¹ñÛ³É å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇó
ÁÝïñáõÙ ¿ Ù»Ï (Çñ Ï³ñÍÇùáíª ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ×Çßï) å³ï³ëË³Ý:
(142-րդ կետը փոխ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)
143. ՔÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ û·ïí»É ïå³·Çñ,
Ù»ù»Ý³·Çñ, Ó»é³·Çñ ÝÛáõÃ»ñÇó, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ë³ñù»ñÇó (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇã ë³ñù»ñÇ),
ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÕÙÏ»É, Ñáõß»É, Ëáë»É, Ñ³ñó»ñ ï³É Ý»ñÏ³ ·ïÝíáÕ ³ÝÓ³Ýó, ¹áõñë ·³É
ë»ÝÛ³ÏÇó: ºÃ» Ã»ÏÝ³ÍáõÝ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ Éù»É ë»ÝÛ³ÏÁ, Ýñ³ ³ßË³ï³ÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ
¿ ¹³¹³ñ»óí³Í:
(143-րդ կետը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
144. êáõÛÝ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç
143-ñ¹
Ï»ïáõÙ
Ýßí³Í
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ ½ñÏíáõÙ ¿ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï³·³
ÁÝÃ³óùÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Çñ³íáõÝùÇó, ¨ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ μ³ó³ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù
³å³Ñáí³Í:
(144-րդ կետը փոխ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)
145. ²ßË³ï³ÝùÝ ³í³ñï»Éáõó, ÇÝãå»u Ý³¨ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ
Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ u³ÑÙ³Ýí³Í Å³Ù³Ý³ÏÝ uå³éí»Éáõó Ñ»ïá Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ ïñíáõÙ ¿
Çñ Ñ³ÝÓÝ³Í Ã»ëïÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ (»ñÏáõ ûñÇÝ³ÏÇó),
áñï»Õ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ÙÇ³íáñÝ»ñÁ ïáÏáë³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùμ:
Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëïáñ³·ñíáõÙ »Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ÏáÕÙÇó. Ù»Ï ûñÇÝ³ÏÁ ÙÝáõÙ ¿
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ, ÙÛáõëÁ ïñíáõÙ ¿ Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ:
(145-րդ կետը խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
145.1. (145.1 կետը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն որոշմամբ, ուժը կորցրել է
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20.12.11թ. թիվ 355 Ն որոշմամբ):
¶ÈàôÊ 32. ÂºêîÆ ¶Ü²Ð²îàôØÀ ºì ²ð¸ÚàôÜøÜºðÀ
146. Â»ëï»ñÇ
Ñ³ñó»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.
Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ÏáÕÙÇó ÙÇ³íáñÝ»ñÇ 70 ¨ ³í»ÉÇ ïáÏáëÁ Ñ³í³ù»Éáõ ¹»åùáõÙ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ³å³Ñáí³Í, ¨ Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ ïñíáõÙ ¿ áñ³Ï³íáñÙ³Ý
íÏ³Û³Ï³Ý:
(146-րդ կետը խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
146.1 Ð³í³ëï³·Çñ ãáõÝ»óáÕ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³Ïïáõ³ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ
»ñÏñáñ¹ Ã»ëïÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý
³ßË³ï³ÏóÇ ÏáÕÙÇó` ×Çßï å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ ¨ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí: Â»ÏÝ³ÍáõÝ Ã»ëïÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óíáõÙ ¿ Ã»ëïÁ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ûñí³Ý Ñ³çáñ¹áÕ »éûñÛ³
Å³ÙÏ»ïáõÙ` Ñ»é³ËáëÇ ÙÇçáóáí ³ÛÝ Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿
ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ»ñÃ³·ñí»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï:
(146.1 կետը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)
147. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 146-ñ¹ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ
ãμ³í³ñ³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ μ³ó³ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ³å³Ñáí³Í:
(147-րդ կետը խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)
148. Â»ÏÝ³ÍáõÇ Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ (»ÉÝ»Éáí
Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó) Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ:
(148-րդ կետը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)

¶ÈàôÊ 33. ´²Ü²ìàð Ð²ðò²¼ðàôÚòÀ
149.
(Գլուխ 33-ը áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.12.09Ã. ÃÇí 360 Ü áñáßÙ³Ùμ)
¶ÈàôÊ 34. øÜÜàôÂÚ²Ü ´àÔàø²ðÎàôØÀ
(Գլուխ 34-ի վերնագիրը փոխ.. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
150. §Â»ÏÝ³ÍáõÝ Ï³ñáÕ ¿ μáÕáù³ñÏ»É ³ÝóÏ³óí³Í áñ³Ï³íáñÙ³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁª ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ûñí³ÝÇó 5 ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ` ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ð³í»Éí³Í 11-Ç, Ï³Ù ¹ÇÙáõÙÁ Éñ³óÝ»Éáí Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¿çáõÙ: ¸ÇÙáõÙÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá 15
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿
μáÕáù³ñÏáÕÇÝ μáÕáù³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:
(150-րդ կետը խմբ. 01.12.09Ã. ÃÇí 360Ü, փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
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¶ÈàôÊ 35. àð²Î²ìàðì²Ì ÔºÎ²ì²ðÜºðÆ ºì ä²î²êÊ²Ü²îàô
²ÜÒ²Üò òàôò²ÎÀ ºì àð²Î²ìàðØ²Ü ìÎ²Ú²Î²ÜÆ îð²Ø²¸ðàôØÀ
(Գլուխ 35-ի վերնագիրը խմբ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն)

151. ²ÝóÏ³óí³Í ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ¨ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ¹ñ³Ï³Ý
Ï³ñÍÇùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ ïñíáõÙ ¿ áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý Áëï
å³ßïáÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ËÙμ³íáñÙ³Ý.
1) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³Ïïáõ³ñÇ å³ßïáÝÇ
Ñ³Ù³ñ,
2) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ, Ýñ³ ï»Õ³Ï³ÉÇ,
ïÝûñ»ÝáõÃÛ³Ý (í³ñãáõÃÛ³Ý) Ý³Ë³·³ÑÇ ¨ ³Ý¹³ÙÇ å³ßïáÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ,
3) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ, ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ
ï»Õ³Ï³ÉÇ Ñ³Ù³ñ,
4) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ïÝûñ»ÝÇ å³ßïáÝÇ
Ñ³Ù³ñ,
5) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ
å³ßïáÝÇ Ñ³Ù³ñ,
6) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ,
·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ, í³ñãáõÃÛ³Ý (ïÝûñ»ÝáõÃÛ³Ý) Ý³Ë³·³ÑÇ
¨ ³Ý¹³ÙÇ å³ßïáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
7) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ
å³ßïáÝÇ Ñ³Ù³ñ,
8) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
μñáù»ñÇ
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ,
9) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ý»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ
Õ»Ï³í³ñÇ ¨ Ý»ñùÇÝ
³áõ¹ÇïÇ ³Ý¹³ÙÇ å³ßïáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
(151-րդ կետը լրաց., փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 01.12.09Ã. ÃÇí
360Ü)

151.1 àñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÁ ïñíáõÙ ¿ ùÝÝáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù
³å³Ñáí³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ ÃÕÃ³ÛÇÝ Ó¨áí (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç
Ð³í»Éí³Í 8-Ç)ª ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó ï³ëÝÑÇÝ· ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ:
(151.1 կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 01.12.09Ã. ÃÇí 360Ü)

151.2. àñ³Ï³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó í»ñ³μ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ
¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ` §àñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý
áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇÝù¦ óáõó³ÏáõÙ` ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó ï³ëÝÑÇÝ·
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: àñ³Ï³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó óáõó³ÏÁ Ã³ñÙ³óíáõÙ ¿
áñ³Ï³íáñí³Í ³ÝÓ³Ýó áñ³Ï³íáñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³Ý³Éáõ Ï³Ù áñ³Ï³íáñáõÙÇó
½ñÏí»Éáõ ûñí³ÝÇó »ñÏáõ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
(151.2-րդ կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 01.12.09Ã. ÃÇí 360Ü)
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152. àñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñÁ ïñíáõÙ »Ý Áëï Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñÝ»ñÇ:
(152-րդ կետը խմբ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն)
153. Թեկնածուներին
որակավորման
վկայականները
տրվում
են
ստորագրման պահից հաշված երեք տարի ժամկետով, բացառությամբ սույն
կանոնակարգի 153.1 կետով նախատեսված դեպքերի:
(153-րդ կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. ¿ 01.12.09Ã. ÃÇí 360Ü, խմբ.
20.12.11թ. թիվ 355Ն)
153.1. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի նախագահի և խորհրդի անդամի
որակավորումը տրվում է մինչև նրանց պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը`
սույն կանոնակարգի 122-րդ կետով սահմանված կարգով: Որակավորում
ստացած ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի նախագահը և խորհրդի անդամը իրենց
պաշտոնավարման ընթացքում Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ
կարող են որակավորման նպատակով հրավիրվել լրացուցիչ հարցազրույցի
Կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստում: Ընդ որում, լրացուցիչ հարցազրույցը
կարող է իրականացվել ոչ հաճախ, քան երեք տարին մեկ անգամ, որի մասին
ապահովագրական
ընկերությունը,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղը տեղեկացվում է առնվազն 30 օր առաջ: Լրացուցիչ
հարցազրույցն
իրականացվում
է
սույն
կանոնակարգով
սահմանված
ընթացակարգով: Լրացուցիչ հարցազրույցի արդյունքներով Կենտրոնական
բանկի խորհուրդն ընդունում է որոշում` սույն կանոնակարգի 186-րդ կետով
սահմանված` ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի նախագահին և խորհրդի անդամներին
վերաբերող թեմաների շրջանակներում ապահովագրական ընկերության,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղի
խորհրդի
նախագահի և խորհրդի անդամների գիտելիքների համապատասխանության
կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ: Խորհրդի նախագահի կամ
խորհրդի անդամի գիտելիքների անհամապատասխանության վերաբերյալ
Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման ընդունման դեպքում, ինչպես նաև
սույն ենթակետով սահմանված կարգով լրացուցիչ հարցազրույցին անհարգելի
պատճառներով չներկայանալու դեպքում այդ անձինք համարվում են
որակավորում չունեցող:
(153.1-րդ կետը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
154. (154-րդ կետը խմբ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.12.09Ã. ÃÇí
360 Ü áñáßÙ³Ùμ)
155. (155-րդ կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.12.09Ã. ÃÇí
360 Ü áñáßÙ³Ùμ)
156. (156-րդ կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, áõÅÁ Ïáñóñ»É ¿ 01.12.09Ã. ÃÇí
360 Ü áñáßÙ³Ùμ)
157. àñ³Ï³íáñí³Í ³ÝÓÇÝù áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÁ ÏáñóÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ
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Ï³ñáÕ »Ý ³Û¹ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ Ñ³ÛïÝ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏª Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ·ñ³íáñ
¹ÇÙáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ÝáõÝáí: ¸ÇÙáõÙÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá ï³ëÝ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ áñ³Ï³íáñí³Í ³ÝÓÇÝ ïñíáõÙ ¿ áñ³Ï³íáñÙ³Ý
Ýáñ íÏ³Û³Ï³Ýª §ÎñÏÝûñÇÝ³Ï¦ Ýß³·ñáõÙáí, ÇëÏ Ïáñóñ³Í íÏ³Û³Ï³ÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿
³Ýí³í»ñ:
(157-րդ կետը խմբ. 01.12.09Ã. ÃÇí 360Ü)
157.1 Â»ÏÝ³ÍáõÝ Ï³ñáÕ ¿ ¹ÇÙ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏª Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ Õ»Ï³í³ñ
å³ßïáÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ¨
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
(157.1-րդ կետը լրաց. 01.12.09Ã. ÃÇí 360Ü)
157.2 ´³ó³ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ³å³Ñáí³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ ÏñÏÇÝ Ï³ñáÕ »Ý
Ù³ëÝ³Ïó»É ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý ëï³Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
(157.2-րդ կետը լրաց. 01.12.09Ã. ÃÇí 360Ü)

¶ÈàôÊ 36. àð²Î²ìàðØ²Ü ìÎ²Ú²Î²Üàì îðìàÔ ÈÆ²¼àðàôÂÚàôÜÜºðÆ
Þðæ²Ü²ÎÀ
158. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 151-ñ¹ Ï»ïÇ 2-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïáí Ýßí³Í å³ßïáÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý ëï³ó³Í ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ßË³ï»É áñå»ë
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý, Ýñ³ ï»Õ³Ï³É, ïÝûñ»ÝáõÃÛ³Ý (í³ñãáõÃÛ³Ý)
Ý³Ë³·³Ñ ¨ ³Ý¹³Ù:
159. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 151-ñ¹ Ï»ïÇ 2-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïáí Ýßí³Í å³ßïáÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý ëï³ó³Í ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ßË³ï»É Ý³¨
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ïÝûñ»Ý:
(159-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն)
160. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 151-ñ¹ Ï»ïÇ 3-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïáí Ýßí³Í å³ßïáÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý ëï³ó³Í ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ßË³ï»É áñå»ë
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ, Ýñ³ ï»Õ³Ï³É, Ý»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ Õ»Ï³í³ñ ¨
Ý»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ ³Ý¹³Ù, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ
Ñ³ßí³å³Ñ:
(160-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն)
161. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 151-ñ¹ Ï»ïÇ 6-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïáí Ýßí³Í å³ßïáÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý ëï³ó³Í ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ßË³ï»É áñå»ë
μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý, ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³É,
ïÝûñ»ÝáõÃÛ³Ý (í³ñãáõÃÛ³Ý) Ý³Ë³·³Ñ ¨ ³Ý¹³Ù:
162. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ Ï³ñáÕ ¿ ãáõÝ»Ý³É ·ÉË³íáñ
Ñ³ßí³å³Ñ, »Ã» Ù³ëÝ³×ÛáõÕÝ ³å³Ñáíí³Í ¿ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáí,
áñáÝù ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕáõÙ Ï³ï³ñíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ³íïáÙ³ï
³ñï³óáÉáõÙÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ÏßéáõÙ:
163. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
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ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ
Ñ³ßí³å³ÑÁ Ç å³ßïáÝ» Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ïíÛ³É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ïÝûñ»ÝáõÃÛ³Ý (í³ñãáõÃÛ³Ý) ³Ý¹³Ù` ³é³Ýó ïÝûñ»ÝáõÃÛ³Ý (í³ñãáõÃÛ³Ý) ³Ý¹³ÙÇ
áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý ëï³Ý³Éáõ:
¶ÈàôÊ 37. ÔºÎ²ì²ðÆ ºì ä²î²êÊ²Ü²îàô ²ÜÒÆ ¶ð²ÜòàôØÀ
164. Սույն կանոնակարգի իմաստով ապահովագրական ընկերության,
օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի Հայաստանի
Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվող ղեկավարներն են`
խորհրդի նախագահը և անդամները, գործադիր տնoրենը, տնօրինության
ղեկավարը և անդամները, վարչության նախագահը և անդամները, գործադիր
տնoրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի
ղեկավարը և անդամները, պատասխանատու ակտուարը, մասնաճյուղի
տնօրենը, մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահը, իսկ ապահովագրական
բրոքերային ընկերության գրանցվող պատասխանատու անձինք են՝ գործադիր
տնօրենը կամ վարչության նախագահը, վարչության անդամները, գլխավոր
հաշվապահը, գործադիր տնօրենի տեղակալը:
165. Ղեկավարների գրանցումը իրականացվում է 2 ընթացակարգով՝
պարզ և բարդ: Գրանցվող ղեկավարների գրանցման ընթացակարգերը, ըստ
զբաղեցրած պաշտոնների, սահմանված է սույն կանոնակարգի Հավելված 3աով:
165.1 Բարդ ընթացակարգով ղեկավարների գրանցումը ներառում է՝
1) թեկնածուի որակավորման առկայություն՝ Կենտրոնական
բանկում գրավոր քննության կամ բանավոր հարցազրույցի
միջոցով, համաձայն սույն կանոնակարգի 28-րդ, 29-րդ, 31-րդ,
32-րդ 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ և 38-րդ գլուխների, բացառությամբ
սույն կանոնակարգի 166.5, 166.6 կետերով սահմանված
դեպքերի,
2) թեկնածուի գնահատում՝ սույն կանոնակարգով պահանջվող
փաստաթղթերով ներկայացվող տեղեկատվության, ինչպես
նաև
օրենքով
սահմանված
մերժման
հիմքերի
ուսումնասիրության միջոցով,
3) թեկնածուի հետ բանավոր հարցազրույցի անցկացում՝ վերջինիս
կողմից համապատասխան պարտականությունները կատարելու
ունակության, կոլեգիալ կառավարման մարմնում արդյունավետ
գործունեություն իրականացնելու հնարավորության և այլ
հմտությունների
ստուգման
նպատակով`
սույն
գլխով
սահմանված կարգով, բացառությամբ սույն կանոնակարգի
166.4 կետով սահմանված դեպքերի:
165.2 Պարզ ընթացակարգով ղեկավարների գրանցումը ներառում է՝
1) թեկնածուի որակավորման առկայություն՝ Կենտրոնական
բանկում գրավոր քննության կամ բանավոր հարցազրույցի
միջոցով, համաձայն սույն կանոնակարգի 28-րդ, 29-րդ, 31-րդ,
32-րդ 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ և 38-րդ գլուխների, բացառությամբ
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սույն կանոնակարգի 166.5 և 166.6 կետերով սահմանված
դեպքերի,
2) թեկնածուի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում՝ սույն
կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացման
միջոցով:
165.3. Անձին որպես ղեկավար գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում
փոփոխությունները գրանցելու համար ապահովագրական ընկերությունը,
օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը, ինչպես նաև
ապահովագրական բրոքերային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.
1) Բարդ ընթացակարգով գրանցվող ղեկավարների գրանցման համար.
ա. անձին որպես ղեկավար գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում
փոփոխություն
կատարելու
մասին
ապահովագրական
ընկերության,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղի
կամ
ապահովագրական բրոքերի միջնորդագիրը` համաձայն սույն կանոնակարգի
Հավելված 3-ի,
բ. իրավասու մարմնի որոշումը ղեկավարի նշանակման կամ
ղեկավարների կազմում փոփոխություն կատարելու մասին:
2) Պարզ ընթացակարգով գրանցվող ղեկավարների գրանցման համար
Ընկերությունը պետք է Կենտրոնական բանկ ներկայացնի անձին որպես
ղեկավար գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություն կատարելու
մասին ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերի միջնորդագիրը`
համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ի:
165.4. Սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ով սահմանված միջնորդագրի
2.6, 2.8, 2.9, 3.3 ենթակետերում, ինչպես նաև 5-9-րդ կետերով սահմանված
տեղեկությունների
փոփոխությունները
նույնպես
ներկայացվում
են
Կենտրոնական բանկ` փոփոխությունները Ընկերությանը հայտնի դառնալուց
հետո ոչ ուշ, քան եռօրյա ժամկետում: Սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ով
սահմանված միջնորդագիրը և սույն կանոնակարգի 165.3 կետով սահմանված
իրավասու մարմնի որոշման սքան արված տարբերակը Ընկերության կողմից
ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-Նեթ համակարգի
միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով: Սույն
կանոնակարգի Հավելված 3-ով սահմանված միջնորդագիրը ներկայացվում է
էքսել (excel) ֆայլով` հաստատված ապահովագրական ընկերության գործադիր
մարմնի ղեկավարի էլեկտրոնային ստորագրությամբ: Ընդ որում, նշված
միջնորդագրով ներկայացված տեղեկատվության իսկությունը ստուգելու համար
Կենտրոնական բանկը կարող է դիմել համապատասխան իրավասու
մարմիններին` պահպանելով ձեռքբերված տեղեկատվության գաղտնիությունը:
165.5.
Ապահովագրական
ընկերությունները,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղերը,
ինչպես
նաև
ապահովագրական բրոքերային ընկերությունները պետք է ունենան և
Կենտրոնական բանկ ներկայացնեն իրավասու մարմնի կողմից հաստատված
ներքին
կանոնակարգ,
որտեղ
առնվազն
պետք
է
նկարագրվեն
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«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքով
և
սույն
կանոնակարգով
սահմանված`
ղեկավարների գրանցման մերժման հիմքերը ստուգելու գործընթացները,
վերջիններիս
նկատմամբ
սահմանված
պահանջների
պահպանման
մեխանիզմները:
165.6.
Ապահովագրական
ընկերության,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղերի,
ինչպես
նաև
ապահովագրական բրոքերային ընկերության ղեկավարների կամ ղեկավարների
կազմում փոփոխությունները գրանցելու համար ղեկավարները (բացառությամբ
խորհրդի նախագահի և անդամների) պետք է ունենան Կենտրոնական բանկի
կողմից տրամադրված որակավորման վկայական, բացառությամբ սույն
կանոնակարգի 166.5, 166.6 կետերով սահմանված դեպքերի:
166. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է սույն գլխում սահմանված`
ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունների գրանցման համար
համապատասխան գլուխներով սահմանված փաստաթղթերը ստանալու պահից
հետո` օրենքով սահմանված ժամկետում գրանցել փոփոխությունները կամ
մերժել գրանցումը: Բարդ ընթացակարգով գրանցվող ղեկավարների կազմում
կատարված փոփոխությունները գրանցվում են Կենտրոնական բանկի
նախագահի որոշմամբ: Պարզ ընթացակարգերով գրանցվող ղեկավարները
գրանցված են համարվում Կենտրոնական բանկ փաստաթղթերը մուտքագրվելու
պահից օրենքով սահմանված ժամկետի վերջին
օրվանից` առանց
Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշման, եթե Կենտրոնական բանկը սույն
կանոնակարգի
166.2-166.4
կետերի
ուսումնասիրության
արդյունքում,
Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով` բանավոր կամ գրավոր ծանուցման
միջոցով, չի պահանջում անձին գրանցել բարդ ընթացակարգով: Կենտրոնական
բանկի կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով
օրենքով սահմանված ժամկետը կարող է կասեցվել առավելագույնը երեք ամիս
ժամկետով: Ընդ որում, օրենքով սահմանված ժամկետի կասեցման դեպքում
կասեցվում է նաև սույն կանոնակարգի 175-րդ կետով սահմանված եռամսյա
ժամկետը: Կասեցումը դադարեցնելուց հետո ղեկավարի ժամանակավոր
պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ժամկետը չի կարող գերազանցել
եռամսյա ժամկետի և ժամանակավոր պաշտոնավարման` մինչև կասեցումն
ընկած օրերի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը: Եթե Կենտրոնական
բանկը սույն կանոնակարգի 166.2-166.4 կետերի համաձայն պահանջում է պարզ
ընթացակարգով
գրանցվող
ղեկավարի
թեկնածուին
գրանցել
բարդ
ընթացակարգով, ապա Կենտրոնական բանկը այդ մասին ծանուցում է
Ընկերությանը, իսկ Ընկերությունը պարտավոր է ծանուցման օրվանը հաջորդող
5-օրյա ժամկետում ղեկավարի թեկնածուին ներկայացնել բարդ ընթացակարգով
գրանցման: Նշված դեպքում պահպանվում են բարդ ընթացակարգով գրանցման
ընթացակարգերը:
166.1. Սույն կանոնակարգի 166-րդ կետում նշված ծանուցումը
ստանալուց հետո ապահովագրական ընկերությունը կամ օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը ղեկավարին (ղեկավարներին)
ներկայացնում է բարդ ընթացակարգով գրանցման այնքան ժամանակ, քանի
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դեռ Կենտրոնական բանկը գրավոր կամ բանավոր ծանուցման միջոցով չի
տեղեկացրել
ապահովագրական
ընկերությանը
կամ
օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղին ղեկավարին (ղեկավարներին)
պարզ ընթացակարգով գրանցման ներկայացնելու հնարավորության մասին:
166.2. Եթե ապահովագրական ընկերության կամ օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի մոտ առկա է կամ հնարավոր է
ֆինանսական վիճակի վատթարացում, կամ Ընկերության մոտ Կենտրոնական
բանկի կարծիքով, բավարար մակարդակով պահպանված չեն կորպորատիվ
կառավարման սկզբունքները, կամ սույն կանոնակարգի 165.5 կետով
սահմանված ներքին կանոնակարգը չի պարունակում պահանջվող բոլոր
մեխանիզմները և/կամ դրանք իրականում չեն կիրառվում, ապա այդպիսի
դեպքերում Ընկերության բոլոր ղեկավարները կարող են հրավիրվել գրանցման
բարդ ընթացակարգով:
166.3. Եթե Ընկերության մասնաճյուղը, Կենտրոնական բանկի
կարծիքով, հանդիսանում է Ընկերության գործունեության վրա էական
ազդեցություն ունեցող, ապա տվյալ մասնաճյուղի բոլոր ղեկավարները կարող են
հրավիրվել գրանցման բարդ ընթացակարգով:
166.4.
Եթե
ղեկավարի
թեկնածուի
վերաբերյալ
տվյալների
ուսումնասիրության
արդյունքում
Կենտրոնական
բանկի
ֆինանսական
վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման և (կամ) այլ
պատասխանատու ստորաբաժանման կարծիքով առկա են ռիսկեր Ընկերության
և (կամ) ֆինանսական համակարգի կայունության, ինչպես նաև ղեկավարի
թեկնածուի համբավի վերաբերյալ, ապա տվյալ թեկնածուն կարող է հրավիրվել
գրանցման բարդ ընթացակարգով:
166.5.
Սույն
կանոնակարգով
սահմանված
ղեկավարների
թեկնածուները համարվում են Կենտրոնական բանկի մասնագիտական
որակավորման վկայական ունեցող, եթե ունեն իրենց պաշտոնի համար սույն
կետով սահմանված հետևյալ որակավորումներից, դիպլոմներից կամ
հավաստագրերից որևէ մեկը.
1)

2)

ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի, ինչպես նաև ապահովագրական
բրոքերային
ընկերության
գործադիր
տնօրեն
(վարչության
նախագահ),
գործադիր
տնօրենի
(վարչության
նախագահի)
տեղակալ, տնօրինության (վարչության) անդամ, օտարերկրյա
ֆինանսական
կազմակերպության
մասնաճյուղի
կառավարիչ,
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն` Սի-Էֆ-Էյ
(CFA) կամ Էֆ-Առ-Էմ (FRM) կամ Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA) որակավորման F1F9 մակարդակներ կամ Սի-Այ-Այ (CII) որակավորման դիպլոմ,
ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի, ինչպես նաև ապահովագրական
բրոքերային
ընկերության
գլխավոր
հաշվապահ,
գլխավոր
հաշվապահի տեղակալ` Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA) որակավորման բոլոր
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մակարդակները, ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի
գլխավոր հաշվապահ` Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA) որակավորման F1-F9
մակարդակներ,
3) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի, ինչպես նաև ապահովագրական
բրոքերային ընկերության ներքին աուդիտի ղեկավար` Էյ-Սի-Սի-Էյ
(ACCA) որակավորման բոլոր մակարդակները կամ Սի-Այ-Էյ (CIA)
որակավորում, ներքին աուդիտի անդամ` Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA)
որակավորման
F1-F9
մակարդակներ
կամ
Սի-Այ-Էյ
(CIA)
որակավորում:
166.6 Սույն կանոնակարգի 164-րդ կետով սահմանված ղեկավարների
այն թեկնածուները, որոնք աշխատել են սույն կանոնակարգի Հավելված 3բ-ով
սահմանված միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններում և ստանձնել
են համանման պարտականություններ և/կամ նմանատիպ պաշտոններ,
համարվում են Կենտրոնական բանկի մասնագիտական որակավորման
վկայական ունեցող:
166.7.
Սույն
կանոնակարգի
164-րդ
կետով
սահմանված
ղեկավարներին սույն կանոնակարգի 165.1 կետով սահմանված բարդ
ընթացակարգով
գրանցելիս
ղեկավարների
թեկնածուները
բանավոր
հարցազրույցի կարող են չհրավիրվել Կենտրոնական բանկի կարծիքով
հիմնավորված դեպքերում:
167. Եթե անձին որպես ղեկավար գրանցելու համար նախկինում
Կենտրոնական բանկ է ներկայացվել սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ով
պահանջվող ողջ տեղեկատվությունը և հետագայում Ընկերությունը դիմում է
Կենտրոնական բանկ նույն անձին այլ ղեկավար պաշտոնում գրանցելու
միջնորդությամբ, ապա սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ով սահմանված
միջնորդագիրը սույն գլխով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկ
ներկայացնելիս կարող են լրացվել միայն միջնորդագրի 1-ին կետի բոլոր
դաշտերը, 2.1 (Անուն, ազգանուն, հայրանուն), 2.3 (Ծննդյան ամսաթիվ) դաշտերը
և բոլոր այն դաշտերը, որոնցում նախկինում ներկայացված տեղեկատվությունը
փոփոխվել է: Ընկերությունը նախկինում ղեկավարների գրանցման համար
օրենքով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացրած բոլոր
փաստաթղթերը և/կամ տեղեկությունները կարող է չներկայացնել` հղում տալով
նախկինում ներկայացված միջնորդագրի ամսաթվին, եթե նախկինում
ներկայացված տեղեկատվությունը չի փոփոխվել:
167.1. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի նախագահի և խորհրդի անդամների
գրանցման ժամանակ հիմք է ընդունվում սույն կանոնակարգի 122-րդ կետում
նշված` Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը, բացառությամբ այն դեպքերի,
երբ Կենտրոնական բանկն անհրաժեշտ չի համարում հարցազրույցի
անցկացումը, որի դեպքում խորհրդի նախագահը և անդամները գրանցվում են
առանց հարցազրույցի հրավիրվելու:
168. Եթե
ապահովագրական
ընկերության,
օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի, ապահովագրական բրոքերի
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ղեկավարը զրկվել է որակավորման վկայականից, ապա ղեկավարին
որակավորման վկայականից զրկելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշման
ընդունման պահից երեք տարվա ընթացքում նա չի կարող գրանցվել որպես
ապահովագրական ընկերության (ապահովագրական բրոքերի) ղեկավար:
168.1 Անձին որպես ղեկավար գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական
բանկի որոշմամբ, եթե
1) անձը չի համապատասխանում «Ապահովագրության և ապահովագրական
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ
հոդվածի 1-ին մասի կամ 90-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին,
2) ղեկավարի թեկնածուն չի համապատասխանում սույն կանոնակարգի 38րդ գլխով սահմանված չափանիշներից առնվազն մեկին,
3) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, անարժանահավատ կամ չեն
համապատասխանում օրենքի, այլ իրավական ակտերի, այդ թվում՝
Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված պահանջներին:
168.2. Անձին, որպես ղեկավար գրանցումը մերժվում է
Կենտրոնական բանկի կողմից, եթե սույն կանոնակարգի 166-րդ կետով
սահմանված ծանուցումը ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում Ընկերությունը
ղեկավարի թեկնածուին չի ներկայացնում բարդ ընթացակարգով գրանցման:
(Գլուխ 37-ը փոխ., լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 10.03.09թ. թիվ 57Ն, փոխ.
22.09.09թ. թիվ 278Ն, խմբ., .րաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, փոխ., լրաց., խմբ. 20.12.11թ.
թիվ 355Ն, խմբ. 25.12.12թ. թիվ 372Ն)

¶ÈàôÊ 38. Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü Ð²Ø²ä²î²êÊ²ÜàôÂÚ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
169. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերային ընկերության
միջնորդությամբ որպես ղեկավար գրանցման ներկայացված անձը պետք է
իրազեկ
լինի
ապահովագրական
և
ապահովագրական
բրոքերային
գործունեությունը կարգավորող օրենքներին և այլ իրավական ակտերին, ինչպես
նաև ապահովագրական ընկերության, ապահովագրական բրոքերի գործարար
ծրագրին, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերության, ապահովագրական
բրոքերի գործունեությունը կանոնակարգող ներքին ակտերին:
(169-րդ խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
170. Անձը ստորեւ նշված որևէ պաշտոնում աշխատելու նպատակով
գրանցվելու համար պետք է բավարարի նաև հետևյալ չափանիշներին,
բացառությամբ սույն կանոնակարգի 170.1 կետով նախատեսված դեպքերի`
Պաշտոն
Չափանիշ
1. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարներ, այդ թվում`
1) խորհրդի նախագահ,
ա. բարձրագույն կրթության առկայության
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խորհրդի անդամ

2) պատասխանատու
ակտուար

3) գործադիր տնօրեն,
տնօրինության ղեկավար,
տնօրինության անդամ,
վարչության նախագահ,
վարչության անդամ,
գործադիր տնօրենի տեղակալ,

4) ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի
տնօրեն

5) ներքին աուդիտի
ղեկավար, ներքին աուդիտի
անդամ

դեպքում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային
փորձ, իսկ
բարձրագույն կրթության բացակայության
դեպքում` առնվազն 10 տարվա աշխատանքային
փորձ
ա. ակտուարական, վիճակագրական,
մաթեմատիկական, ինժեներատնտեսագիտական կրթություն, որը կարող է
հավաստվել Հայաստանի Հանրապետության
կամ օտարերկրյա պետության բարձրագույն
ուսումնական հաստատության
համապատասխան դիպլոմով (վկայականով)
կամ օտարերկրյա կազմակերպության կողմից
տրված ակտուարի որակավորումը հավաստող
համապատասխան փաստաթղթով, և (կամ)
բ. առնվազն 5 տարվա մասնագիտական
աշխատանքային փորձ
գ. Կենտրոնական բանկից ստացված
որակավորման վկայական
ա. բարձրագույն կրթություն և
բ. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ,
որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար
պաշտոնում և
գ. Կենտրոնական բանկից ստացված
որակավորման վկայական կամ Սի-ԷՖ-Էյ (CFA)
կամ Էֆ-Առ-Էմ (FRM) կամ Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA)
որակավորման F1-F9 մակարդակներ կամ Սի-ԱյԱյ (CII) որակավորման դիպլոմ
ա. բարձրագույն կրթության դեպքում` առնվազն 1
տարվա աշխատանքային փորձ, իսկ
բարձրագույն կրթության բացակայության
դեպքում` առնվազն 2 տարվա աշխատանքային
փորձ ապահովագրության ոլորտում, և
բ. Կենտրոնական բանկից ստացված
որակավորման վկայական կամ Սի-ԷՖ-Էյ (CFA)
կամ Էֆ-Առ-Էմ (FRM) կամ Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA)
որակավորման F1-F9 մակարդակներ կամ Սի-ԱյԱյ (CII) որակավորման դիպլոմ
ա. բարձրագույն կրթություն և
բ. 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային
փորձ և,
գ. Կենտրոնական բանկից ստացված
որակավորման վկայական կամ Էյ-Սի-Սի-Էյ
(ACCA) որակավորման բոլոր մակարդակները
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կամ Սի-Այ-Էյ (CIA) որակավորում.
ա. բարձրագույն կրթություն և
բ. 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային
փորձ և
գ. Կենտրոնական բանկից ստացված
որակավորման վկայական կամ Էյ-Սի-Սի-Էյ
(ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ
7) ապահովագրական
ա. բարձրագույն կրթության դեպքում` առնվազն 1
ընկերության մասնաճյուղի
տարվա մասնագիտական աշխատանքային
գլխավոր հաշվապահ
փորձ, իսկ բարձրագույն կրթության
բացակայության դեպքում` առնվազն 2 տարվա
մասնագիտական աշխատանքային փորձ և
բ. Կենտրոնական բանկից ստացված
որակավորման վկայական կամ Էյ-Սի-Սի-Էյ
(ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ
2. Ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձ, այդ թվում`
1) գործադիր տնօրեն,
ա. բարձրագույն կրթություն և
վարչության նախագահ,
բ.. առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ, և
վարչության անդամ,
գ. Կենտրոնական բանկից ստացված
գործադիր տնօրենի տեղակալ որակավորման վկայական կամ Սի-Էֆ-Էյ (CFA)
կամ Էֆ-Առ-Էմ (FRM) կամ Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA)
որակավորման F1-F9 մակարդակներ կամ Սի-ԱյԱյ (CII) որակավորման դիպլոմ
2) գլխավոր հաշվապահ
ա. բարձրագույն կրթություն և
բ. 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային
փորձ,
գ. Կենտրոնական բանկից ստացված
որակավորման վկայական կամ Էյ-Սի-Սի-Էյ
(ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ
6) գլխավոր հաշվապահ,
գլխավոր հաշվապահի
տեղակալ

3) ապահովագրական
Կենտրոնական բանկից ստացված
բրոքերի գործառնություններ
որակավորման վկայական
իրականացնող ֆիզիկական
անձ
(170-րդ կետը խմբ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, փոխ., լրաց. 01.12.09թ.
թիվ360Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն, խմբ. 25.12.12թ. թիվ 372Ն)
170.1. ºÃ» անձը ãáõÝÇ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 170-ñ¹ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ ¨ (Ï³Ù) μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, ³å³ Ý³ Çñ³íáõÝù áõÝÇ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ßïáÝÝ»ñáõÙ ³ßË³ï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ μ³í³ñ³ñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ (Ï³Ù) ³ÛÉ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñ:
Ü»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ, ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ (Ï³Ù) ³ÛÉ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÇ
ÑÇÙ³Ý íñ³ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ¹ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ùμ, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
Ý³Ë³·³ÑÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ·ñ³Ýó»É ³ÝÓÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ßïáÝáõÙ, »Ã»
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Ñ³Ù³ñáõÙ ¿, áñ ³ÝÓÁ ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ ³Û¹ å³ßïáÝáõÙ ³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ
μ³í³ñ³ñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:
(170.1 կետը լրաց. 24.06.08թ. թիվ 180Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
171. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 170-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÁ
í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ·ñ³ÝóÙ³Ý å³ÑÇÝ Ý³Ëáñ¹áÕ 10 ï³ñÇÝ»ñÇÝ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ËáñÑñ¹Ç
Ý³Ë³·³ÑÇ, ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÇ:
êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ÇÙ³ëïáí ³ÝÓÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ,
»Ã» Ý³ ³í³ñï»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³Ù ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛ³Ý
μ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ Ï³Ù ëï³ó»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³Ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙ áõÝ»óáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý áÉáñïÇ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý:
(171-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն)
¶ÈàôÊ 39. ÔºÎ²ì²ðÆÜ Î²Ø ä²î²êÊ²Ü²îàô ²ÜÒÆÜ ¶ð²ÜòàôØÆò
Ð²ÜºÈÀ ºì ¸ð² Ð²Ø²ð ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ö²êî²ÂÔÂºðÀ
172. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇ áñáßÙ³Ùμ Õ»Ï³í³ñÁ Ñ³ÝíáõÙ ¿
·ñ³ÝóáõÙÇó, »Ã»`
1) áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³ó»É ¿, ¨
Õ»Ï³í³ñÁ Ï³Ù å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ ãÇ ëï³ó»É áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ýáñ
íÏ³Û³Ï³Ý.
2) Õ»Ï³í³ñÁ Ï³Ù å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ ½ñÏí»É ¿ áñ³Ï³íáñÙ³Ý
íÏ³Û³Ï³ÝÇó.
3) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղը Ï³Ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñÁ ¹ÇÙ»É ¿
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùμ.
4) Ë³Ëïí»É »Ý ûñ»ÝùÝ»ñáí ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:
(172-րդ կետը լրաց. 22.09.09թ. թիվ 278Ն, լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
173. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերի միջնորդությամբ
ղեկավարին
Կենտրոնական
բանկում
գրանցումից
հանելու
համար
ապահովագրական
ընկերությունը,
օտարերկրյա
ապահովագրաակն
ընկերության մասնաճյուղը կամ ապահովագրական բրոքերը ապահովագրական
ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ
ապահովագրական բրոքերի իրավասու մարմնի կողմից փոփոխություններ
կատարելու վերաբերյալ որոշում ընդունելու պահից 10-օրյա ժամկետում
Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`
1) Ղեկավարին
գրանցումից
հանելու
վերաբերյալ
միջնորդագիր
(գրանցումից հանելու պատճառների հիմնավորումներով)` ապահովագրական
ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի,
ապահովագրական գործակալի կամ ապահովագրական բրոքերի կառավարման
մարմնի
կողմից
լիազորված
անձի
ստորագրությամբ`
վավերացված
ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերի կնիքով (առկայության դեպքում),
2) ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
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ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերի իրավասու մարմնի
որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` փոփոխություններ կատարելու
վերաբերյալ:
(173-րդ կետը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, լրաց. ¿ 01.12.09Ã. ÃÇí 360Ü,
խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
¶ÈàôÊ 40. ÔºÎ²ì²ðÆ Î²Ø ä²î²êÊ²Ü²îàô ²ÜÒÆ Ä²Ø²Ü²Î²ìàð
ä²ÞîàÜ²Î²î²ðÀ
174. Սույն
կանոնակարգի
իմաստով`
ղեկավարի
ժամանակավոր
պաշտոնակատար են համարվում այն անձինք, որոնք առանց համապատասխան
պաշտոնում
Հայաստանի
Հանրապետության
կենտրոնական
բանկում
գրանցման սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով իրականացնում են սույն
կանոնակարգի
համաձայն
գրանցման
ենթակա
ղեկավարի
կամ
պատասխանատու անձի պարտականություններ:
175. Ղեկավարի պաշտոններում` որպես ղեկավարի ժամանակավոր
պաշտոնակատար, պաշտոնավարման ժամկետ կարող է սահմանվել ոչ ավելի,
քան 90 օրը: Նշված 90-օրյա ժամկետը սահմանվում է տվյալ ղեկավարի
պաշտոնում նշանակվող բոլոր ժամանակավոր պաշտոնակատարների համար,
այսինքն` միևնույն պաշտոնի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարի
նշանակումը չի ընդհատում կամ վերսկսում 90-օրյա ժամկետը:
176. Սույն կանոնակարգի 175-րդ կետով նշված 90-օրյա ժամկետում
ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերի կողմից նշանակված` անձը սույն
կանոնակարգով սահմանված ձևով Կենտրոնական բանկում անցնում է
որակավորման ստուգում և գրանցվում Կենտրոնական բանկում:
177. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերային ընկերության
գործադիր տնօրենի, տնօրենության ղեկավարի (վարչության նախագահի) ժամանակավոր
պաշտոնակատար
կարող
են
նշանակվել
(նշված
պարտականությունները կարող են կատարել) միայն տվյալ ապահովագրական
ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրաակն ընկերության մասնաճյուղի կամ
ապահովագրական բրոքերային ընկերության գործադիր տնօրենի տեղակալը
կամ տնօրենության (վարչության) անդամը, կամ գործադիր տնօրենի
որակավորման
վկայական
ունեցող
ապահովագրական
ընկերության,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղի
կամ
ապահովագրական բրոքերային ընկերության այլ աշխատակիցը:
178. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի կամ ապահովագրական բրոքերի գլխավոր
հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող է նշանակվել (նշված
պարտականությունը կարող է կատարել) տվյալ ապահովագրական ընկերության,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղի
կամ
ապահովագրական բրոքերի գլխավոր հաշվապահի տեղակալը կամ գլխավոր
հաշվապահի
որակավորման
վկայական
ունեցող
ապահովագրական
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ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ
ապահովագրական բրոքերի այլ աշխատակիցը:
179. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի քանակական կազմը ապահովագրական
ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրաակն ընկերության մասնաճյուղի
ներքին իրավական ակտերով նախատեսված թվից պակաս լինելու դեպքում
ապահովագրական
ընկերությունը,
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկի գրանցմանն է ներկայացնում
թափուր մնացած տեղերի համար խորհրդի անդամի նոր թեկնածուներին` սույն
կանոնակարգով սահմանված կարգով:
180. Ապահովագրական ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի խորհրդի նախագահի և անդամների թեկնածուներն
իրավունք ունեն իրականացնել համապատասխանաբար խորհրդի նախագահի և
խորհրդի անդամի պարտականությունները միայն Կենտրոնական բանկում
համապատասխան պաշտոնում գրանցման պահից: Ապահովագրական
ընկերության, օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի
խորհրդի նախագահի և անդամների ժամանակավոր պաշտոնակատար չի
նախատեսվում:
(Գլուխ 40-ը փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
¶ÈàôÊ 41. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆՃԱՅՈՒՂԻ Î²è²ì²ðØ²Ü
Ø²ðØÆÜÜºðÆ ÎàÔØÆò àðàÞàôØÜºðÆ Î²Ú²òØ²Ü Ð²ðòàôØ àðºì¾
²¼¸ºòàôÂÚàôÜ àôÜºòàÔ Î²Ø ÆÜøÜàôðàôÚÜ àðàÞàôØÜºð Î²Ú²òÜàÔ
²ÜÒÆÜ ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ÔºÎ²ì²ð
Ö²Ü²âºÈàô â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
(Գլուխ 41-ի վերնագիրը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
181. Ð³Ù³Ó³ÛÝ §²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 21-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇª
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Õ»Ï³í³ñ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ý³¨ ëáõÛÝ ·ÉËáí ë³ÑÙ³Ý³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí
ÑÇÙÝ³íáñí³Íª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ï³ñÍÇùáí áñ¨¿ Ï»ñå ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý,
ûï³ñ»ñÏñÛ³
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ áñ¨¿
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ï³Ù ÇÝùÝáõñáõÛÝ áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝáÕ ³ÝÓÁ:
182. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ áñ¨¿ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ï³Ù ÇÝùÝáõñáõÛÝ
áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝáÕ ³ÝÓÇÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, ûï³ñ»ñÏñÛ³
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Õ»Ï³í³ñ Ñ³Ù³ñ»Éáõ Ñ³ñóÁ
ùÝÝ³ñÏíáõÙ ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïáõÙ:
183. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ áñ¨¿ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ï³Ù ÇÝùÝáõñáõÛÝ
áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝáÕ ³ÝÓÇÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, ûï³ñ»ñÏñÛ³
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Õ»Ï³í³ñ Ñ³Ù³ñ»Éáõ Ñ³ñó»ñÁ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý ëïáñ¨ Ýßí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó
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³éÝí³½Ý Ù»ÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, »ñμª
1) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ Ï³Ù
áñáßáõÙÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ ³ßË³ï³ÏóÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùμ,
2) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ, օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության
մասնաճյուղում
ëï»ÕÍí³Í
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ
³ßË³ï³ÏÇóÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ Ï³Ù
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ Ï³Ù áñáßáõÙÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý
ÙÇ³ÛÝ Çñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùμ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùμ,
3) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ, í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ
Ï³Ù ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý (Ý»ñ³éÛ³Éª ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ,
·áñÍáõÕáõÙ Ï³Ù ³ßË³ï³ÝùÇ í³ÛñÇó ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñáí ÷³ëï³óÇ
μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ) ¹»åùáõÙ ³ßË³ï³ÏÇóÝ Ç å³ßïáÝ» Ï³Ù ÷³ëï³óÇ
÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó,
4) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó
Ï³Ù
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ÉÇ³½áñ»É ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý,
ûï³ñ»ñÏñÛ³
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
³ßË³ï³ÏóÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Çñ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù ¹ñ³Ýó ÙÇ
Ù³ëÁ,
5) ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿ ³½¹»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, ûï³ñ»ñÏñÛ³
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ª ïíÛ³É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ
Çñ áõÝ»ó³Í å³Ñ³ÝçÇ áõÅáí,
6) ³ÝÓÁ ÉÇ³½áñí³Í ¿ ïÇñ³å»ï»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý,
ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ³ÛÝåÇëÇ
ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñáí ÙÇçáóÝ»ñ, áñáÝó ÏáñáõëïÁ, ÷ã³óáõÙÁ Ï³Ù
íÝ³ëí³ÍùÁ Ï³ñáÕ ¿ ¿³å»ë ³½¹»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý,
ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ýÇÝ³ë³Ï³Ý
íÇ×³ÏÇ íñ³:
184. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç 183-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÑÇÙù
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý,
ûï³ñ»ñÏñÛ³
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
³ßË³ï³ÏóÇÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Õ»Ï³í³ñ Ñ³Ù³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
185. Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý,
ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ
ëáõÛÝ
·ÉËÇ
ÇÙ³ëïáí
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý,
ûï³ñ»ñÏñÛ³
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Õ»Ï³í³ñ Ñ³Ù³ñ»Éáõ í»ñ³μ»ñÛ³É
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáõó Ñ»ïá Ù»Ïß³μ³ÃÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, օտարերկրյա ապապովագրական ընկերության
մասնաճյուղը Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³Û¹ ³ÝÓ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
í»ñ³μ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³Ýùª (ÙÇçÝáñ¹³·ñÇ ï»ëùáí) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç
Ñ³í»Éí³Í 3-Ç ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ï»Õ»Ï³óÝÇ ³Û¹ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ
Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
(Գլուխ 41-ը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355)
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´²ÄÆÜ IX.

ÂºÎÜ²ÌàôÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü àð²Î²ìàðØ²Ü êîàô¶Ø²Ü ÂºØ²ÜºðÆ
ò²ÜÎ

(Բաժին IX-ի վերնագիրը փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
¶ÈàôÊ 42. ÂºÎÜ²ÌàôÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü àð²Î²ìàðØ²Ü êîàô¶Ø²Ü ÂºØ²ÜºðÆ ò²ÜÎ
(Գլուխ 42-ի-ի վերնագիրը փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
186. Â»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ áñ³Ï³íáñÙ³Ý uïáõ·áõÙÁ ³ÝóÝáõÙ »Ý
ëáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ÕÛáõu³ÏáõÙ Ýßí³Í Ã»Ù³Ý»ñáí, ÁÝ¹ áñáõÙ, "+" Ýß³ÝÁ
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿` ïíÛ³É Ã»Ù³Ý í»ñ³μ»ñáõÙ ¿, "-" Ýß³ÝÁ` ãÇ í»ñ³μ»ñáõÙ: êáõÛÝ Ï»ïÇ ³ÕÛáõë³ÏÇ
1-ÇÝ Ï»ïÇ 80-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ í»ñ³μ»ñáõÙ »Ý ÝáõÛÝ ³ÕÛáõë³ÏÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ
1-79.17-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í Ã»Ù³Ý»ñÇÝ: êáõÛÝ Ï»ïÇ ³ÕÛáõë³ÏÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ 5-ñ¹
»ÝÃ³Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ í»ñ³μ»ñáõÙ »Ý 2-ñ¹ Ï»ïÇ 1-4-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í
Ã»Ù³Ý»ñÇÝ:

1
1. ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ,
»ÝÃ³ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßï ¨
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
·áñÍÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ
1) ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
2) ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÁ
ï»ë³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹³ë»ñÁ
3) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ
4) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ
5) Üß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ

²å³Ñáí³·ñ
³Ï³Ý
μñáù»ñÇ

ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·áñÍ³¹Çñ
ïÝûñ»Ý, ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ ¨
³Ý¹³ÙÝ»ñ, í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ,
í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ,
·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³É,
³å³Ñáí³·ñ³Ï³ÝÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý¨
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ý»ñùÇÝ
å
í ·ñ
Ï
Á Ï³Ý¹³ÙÝ»ñ
ñ ÃÛ
³áõ¹ÇïÇ
Õ»Ï³í³ñ
ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·ÉË³íáñ
Ñ³ßí³å³Ñ, ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ
ï»Õ³Ï³É, Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ·ÉË³íáñ
Ð³í³ëï³·Çñ ãëï³ó³Í ³ï³ëË³Ý³ïáõ
³Ïïáõ³ñ
Ð³í³ëï³·Çñ ëï³ó³Í å³ï³ëË³Ý³ïá
³Ïïáõ³ñ
¶áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý í³ñãáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³·³Ñ, í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ,
·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³É
¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ
´ñáù»ñÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ
ýÇ½ÇÏ³-Ï³Ý ³ÝÓ

ÊáñÑñ¹Ç

¶Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ¨
áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
μÝ³·³í³éÝ»ñÁ

Ý³Ë³·³Ñ, ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù

²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ûï³ñ»ÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
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6)
7)

8)
9)

10)
11)

12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)

öáËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓÇÝù
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
Þ³ÑáõÃ³μ³ÅÇÝÝ»ñÇ
í×³ñáõÙÁ ¨ í×³ñÙ³Ý
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ
Üß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
Ó»éùμ»ñÙ³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ¨ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ
áõ áñ³Ï³íáñáõÙÁ
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÅáÕáíÁ ¨ Ýñ³
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á,
ËáñÑñ¹Ç Ó¨³íáñáõÙÁ,
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³¹Çñ
ïÝûñ»ÝÁ, ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ
Ñ³ßí³å³ÑÁ
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ
³áõ¹ÇïÁ
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïáõ
³Ïïáõ³ñÁ
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ
³áõ¹ÇïÁ
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ÉÇó»Ý½³íáñáõÙÁ
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ñ³ñ
Íñ³·ÇñÁ
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22) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ ¨
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ
23) úï³ñ»ñÏñÛ³ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï³ñ³ÍùáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ¨
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý
·ñ³ÝóáõÙÁ
24) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ ¨
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ
ëï»ÕÍ»ÉÁ
25) úñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ
ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·ñ³ÝóáõÙÁ
26) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ
å³ïíÇñ³ÏáõÙÁ
27) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ïÝï»ë³Ï³Ý
ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ
28) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
å³ÑáõëïÝ»ñÁ
29) ì»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³ÝÝ
áõ Ñ³Ù³ï»Õ
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³ÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
30) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
31) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
32) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
33) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í
³ÝÓ³Ýó Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ
34) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
Ññ³å³ñ³ÏíáÕ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³
Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ
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35) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
36) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³
ï»ë³ÏÝ»ñÁ
37) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ é»·ÇëïñÁ
38) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
μñáù»ñÝ»ñÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó
ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
39) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ
³é³ÝÓÝ³óí³Í Ñ³ßí³éáõÙÁ
40) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÏÝùÙ³Ý
ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
41) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
μñáù»ñÝ»ñÇ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
Ññ³å³ñ³ÏíáÕ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ¨
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éáõÙÁ
42) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
μñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ÉÇó»Ý½³íáñáõÙÁ
43) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñÇª
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ù
ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
·áñÍáÕ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ ¨
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ
44) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·áñÍ³Ï³ÉÇ Ñ³ßí³éáõÙÁ
45) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·áñÍ³Ï³ÉÇª Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ù
ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
·áñÍáÕ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ ¨
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ
46) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·³ÕïÝÇùÁ
47) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
åáñïý»ÉÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ
48) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ¨
ÉáõÍ³ñáõÙÁ
49) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ÇÝùÝ³ÉáõÍ³ñáõÙÁ
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50) ÈáõÍ³ñ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùμ
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¨
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
51) ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¨
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ
Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ
Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
52) ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÁ
53) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ
¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÝ»ñÇ
Ó¨³íáñáõÙÁ
54) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ
³áõ¹ÇïÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý,
Ý»ñùÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ
Ýí³½³·áõÛÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
55) ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
ï³ññ»ñÁ
56) ²å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÁ
57) ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ
58) ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»ÉÇë
³å³Ñáí³¹ñÇ ÏáÕÙÇó
ïñ³Ù³¹ñíáÕ
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
59) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
å³ï³Ñ³ñÁ
60) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý éÇëÏÇ
·Ý³Ñ³ïáõÙÁ
61) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñ ¨
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù
62) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
Ñ³ïáõóÙ³Ý Ýí³½»óáõÙÁ ¨
Ñ³ïáõóÙ³Ý Ù»ñÅÙ³Ý
ÑÇÙù»ñÁ
63) Ð³Ù³ï»Õ
³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ
64) ²å³Ñáí³·ñ³í×³ñÁ
65) ²å³Ñáí³·ñí³Í ³ÝÓÇÝ
÷áË³ñÇÝ»ÉÁ
66) Þ³Ñ³éáõÝ
67) ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
ëÏÇ½μÁ
68) ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï
¹³¹³ñáõÙÁ ¨ ¹ñ³
Çñ³í³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ
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69) ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý éÇëÏÇ
Ù»Í³Ý³Éáõ Ï³Ù Ýí³½»Éáõ
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ
70) ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
ûμÛ»ÏïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ ³ÛÉ ³ÝÓÇ
÷áË³Ýó»ÉÁ
71) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
å³ï³Ñ³ñÁ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ
Ù³ëÇÝ ³å³Ñáí³·ñáÕÇÝ
Í³Ýáõó»ÉÁ
72) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
å³ï³Ñ³ñÇó ³é³ç³ó³Í
íÝ³ëÝ»ñÁ Ýí³½»óÝ»ÉÁ
73) ²å³Ñáí³¹ñÇ,
³å³Ñáí³·ñí³Í ³ÝÓÇ Ï³Ù
ß³Ñ³éáõÇ Ù»Õùáí
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
å³ï³Ñ³ñÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ
74) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
Ñ³ïáõóáõÙÁ ¨
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñ
í×³ñ»Éáõó ³å³Ñáí³·ñáÕÇÝ
³½³ï»ÉÁ
75) ìÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý
å³Ñ³ÝçÇ Çñ³íáõÝùÝ
³å³Ñáí³¹ñÇó
³å³Ñáí³·ñáÕÇÝ ³ÝóÝ»ÉÁ
76) Ð³Ûó³ÛÇÝ í³Õ»ÙáõÃÛáõÝÝ
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï
Ï³åí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñáí
77) ì»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ
78) ä³ñï³¹Çñ
³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ
79) ºññáñ¹ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó íÝ³ë
å³ï×³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý
³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ
79.1) Ավտոտրանսպորտային
միջոցների օգտագործումից
բխող պատասխանատվության
պարտադիր
ապահովագրությունը
80) ¶áñÍÝ³Ï³Ý
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñ
2. ²å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ ¨ ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ
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1) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ ¨
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
³¤ Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ
å³Ûáõë³ÏÝ»ñ, ¹ñ³Ýó
»Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛ³Ý áõ
éÇëÏ³ÛÝáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ
μ¤ Î³åÇï³É ³ÏïÇíÝ»ñÇ
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ùá¹»É (CAPM)
·¤ Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ
Ý³Ë³·Í»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ
¹¤ ²ÝÝáõÇï»ïÝ»ñ, ¹ñ³Ýó
ï»ë³ÏÝ»ñÁ
»¤ öáÕÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ
³ñÅ»ù, ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ
Ý»ñÏ³ »õ ³å³·³ ³ñÅ»ùÝ»ñ
½¤ ºÏ³Ùï³μ»ñáõÃÛ³Ý
Ý»ñùÇÝ ¹ñáõÛù (IRR)
¿¤ ²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ
(å³ñï³ïáÙë»ñ,
μ³ÅÝ»ïáÙë»ñ, ³Í³ÝóÛ³É
·áñÍÇùÝ»ñ) ·Ý³Ñ³ïáõÙ »õ
·ÝáñáßáõÙ
Á¤ î³ñμ»ñ
å³ñμ»ñ³Ï³Ý³áõÃÛ³Ùμ
Ñ³ßí³ñÏíáÕ ³Ýí³Ý³Ï³Ý,
Çñ³Ï³Ý »õ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñ
Ã¤ Þ³ñáõÝ³Ï³μ³ñ
(³ÝÁÝ¹Ñ³ï) Ñ³ßí³ñÏíáÕ
ïáÏáë³¹ñáõÛù,
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ áõÅ
Å¤ î³ñμ»ñ
å³ñμ»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ
Ñ³ßí³ñÏíáÕ ³Ýí³Ý³Ï³Ý,
Çñ³Ï³Ý »õ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
¹ÇëÏáÝïÇ (½»ÕãÙ³Ý)
¹ñáõÛùÝ»ñ
Ç¤ ØÇç³½·³ÛÝáñ»Ý
ÁÝ¹áõÝí³Í å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñ
(³ÝÝáõÇï»ïÇ, ½»ÕãÙ³Ý
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ,ï³ñμ»ñ
í×³ñÙ³Ý
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ)
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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-

-

-

+

-

-
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-

-

-

-

+

-

-

-

-

2) ÎÛ³ÝùÇ
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³
³¤ ÎÛ³ÝùÇ
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
åñá¹áõÏïÝ»ñ
(³ÝÝáõÇï»ïÝ»ñ, Ù³Ñí³Ý,
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Éñ³Ï»óáõÃÛ³Ý, Ë³éÁ
³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ »õ ³ÛÉÝ),
¹ñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ
·Ý³Ñ³ïáõÙ
μ¤ ÎÛ³ÝùÇ
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
íÏ³Û³·ñ»ñÇ/åáÉÇëÝ»ñÇ,
¹ñ³Ýó ·Íáí
³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ ¨
Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ (û·áõïÝ»ñÇ)
Ý»ñÏ³ »õ ³å³·³
³ñÅ»ùÝ»ñÁ
·¤ ¼áõï
³å³Ñáí³·ñ³í×³ñáí
íÏ³Û³·ñÇ ³ñÅ»ùÁ (net
premium policy value )
¹¤ ØÇç³½·³ÛÝáñ»Ý
ÁÝ¹áõÝí³Í ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·
»¤ ÎáÙáõï³óÇáÝ
ýáõÝÏóÇ³Ý»ñ
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-
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-
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-

-

-

-

+

-

-

-

-

³¤ àã ÏÛ³ÝùÇ
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¹³ë»ñÁ,
¹ñ³Ýó
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
Ñ³Ù³³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ

-

-

-

-

+

-

-

-

-

μ¤ ²å³Ñáí³·ñáÕÇ
ë»÷³Ï³Ý å³ÑáõÙ ¨
í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ,
í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
ï»ë³ÏÝ»ñÁ:
·¤ âÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñª
ýñ³ÝßÇ½³
¹¤ ²å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ
Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý
Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨
Ñ³ßí³éÙ³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ
»¤ ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
å³ï³Ñ³ñÝ»ñÁ ÝÏ³ñ³·ñáÕ
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
μ³ßËáõÙÝ»ñ, ¹ñ³Ýó
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
½¤ ²é³ÝÓÇÝ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
å³ï³Ñ³ñÇ ·Íáí íÝ³ëÇ
ã³÷Á ÝÏ³ñ³·ñáÕ
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
μ³ßËáõÙÝ»ñ, ¹ñ³Ýó
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-
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+

-

-

-

-

3) àã ÏÛ³ÝùÇ
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³
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Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
¿¤ ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
åáñïý»ÉÇ ·Íáí ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
íÝ³ëÝ»ñÁ ÝÏ³ñ³·ñáÕ
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
μ³ßËáõÙÝ»ñ, ¹ñ³Ýó
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Á¤ ìÝ³ë³μ»ñáõÃÛ³Ý
óáõó³ÝÇßÁ
Ã¤ êå³ëíáÕ Ñ³ïáõóÙ³Ý
·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¨
³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ
Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
íëï³ÑáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ áõ
íëï³ÑáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ
(³Û¹ ÃíáõÙ ù³é³ÏáõëÇ
³ñÙ³ïÇ Ï³ÝáÝáí
Ñ³ßí³ñÏí³Í):
Å¤ ú·ï³Ï³ñáõÃÛ³Ý
ï»ëáõÃÛáõÝ
Ç¤ §´áÝáõë-Ù³Éáõë¦ Ï³Ù
NCD Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ
É¤ àã ÏÛ³ÝùÇ
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ó¨³íáñíáÕ å³ÑáõëïÝ»ñ
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-
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+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+
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+
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+
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-

+

-

-

-

-

4) Ð³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨
Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý
íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝ
³¤ Ð³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
μ³½Ù³å³ïÏÙ³Ý ¨
·áõÙ³ñÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ
μ¤ ä³ï³Ñ³Ï³Ý
Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ãí³ÛÇÝ
μÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó
Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
(Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý
ëå³ëáõÙ, ¹Çëå»ñëÇ³, ÙÇçÇÝ
ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ
ß»ÕáõÙ/ëï³Ý¹³ñï ß»ÕáõÙ,
Ïáí³ñÇ³óÇ³, Ïáé»ÉÛ³óÇ³):
·¤ ÜáñÙ³É μ³ßËáõÙÁ ¨ ¹ñ³
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Ï»ïÇ
ïíÛ³É ÙÇç³Ï³Ûù ÁÝÏÝ»Éáõ
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ñ³ßí³ñÏÁ, »ñ»ù ëÇ·Ù³ÛÇ
Ï³ÝáÝÁ):
êï³Ý¹³ñï³óí³Í
å³ï³Ñ³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ¨
¹ñ³ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
μÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÁ
¹¤ Îáñ»ÉÛ³óÇáÝ ¨ é»·ñ»ëÇáÝ
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ
(»ñÏ³ÏÇ ¨ μ³½Ù³ÏÇ
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é»·ñ»ëÇ³Ý»ñÇ
å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ,
Ýí³½³·áõÛÝ
ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÇ »Õ³Ý³ÏÁ, tã³÷³ÝÇßÁ ¨ ¹ñ³
Ñ³ßí³ñÏÁ)
»¤ ÜáñÙ³É μ³ßËÙ³Ý
å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ
ÙÇç³Ï³Ûù»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
»Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ
(Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý
ëå³ëÙ³Ý ¨ ¹Çëå»ñëÇ³ÛÇ
ÙÇç³Ï³Ûù»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ)
½¤ ÀÝïñ³ÝùÇ ³ÝÑñ³Å»ßï
ã³÷Á áñáß»Éáõ ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ
¨ μ³Ý³Ó¨»ñÁ
¿¤ ²íïáé»·ñ»ëÇ³ (AR) ¨
ë³ÑáÕ ÙÇçÇÝ (MA)
Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ
³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ Ï³ñ·Ç
ÙáÙ»ÝïÝ»ñÁ
(Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý
ëå³ëáõÙÁ ¨ ¹Çëå»ñëÇ³Ý)
Á¤ Ø³ñÏáíÛ³Ý ßÕÃ³Ý»ñ
(³ÝóáõÙ³ÛÇÝ
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ßí³ñÏÁ n ù³ÛÉÇ Ñ³Ù³ñ) :
Ø³ñÏáíÛ³Ý ßÕÃ³ÛÇ
ëï³óÇáÝ³ñ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ßí³ñÏÁ

5) ¶áñÍÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ
3. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ë³Ï³Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ ¨
ù³Õ³Õ³ù³óÇ³-Çñ³í³Ï³Ý
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
1) ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ëáõμÛ»ÏïÝ»ñ
2) ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó Í³·áÕ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ
3) ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
4) ¶áñÍ³ñùÝ»ñ:
Ü»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ:
Ä³ÙÏ»ïÝ»ñ: Ð³Ûó³ÛÇÝ
í³Õ»ÙáõÃÛáõÝ
5) ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÁ ¨ ³ÛÉ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
6) ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
ëïáõ·áõÙÝ»ñÁ ¨
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ
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+
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+
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7) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ
8) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ
9) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨
·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ
10) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÁ ¨
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
11) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ
12) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙÁ,
í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ¨
ÉáõÍ³ñáõÙÁ
13) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉÁ, ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ ¨ ³ÛÉ
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ, ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ½áõï
³ÏïÇíÝ»ñÁ
14) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý μ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ
é»»ëïñÁ
15) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÁ
16) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ¨
·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÁ
17) ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏáõÙÁ
18) Ð³ßí³éáõÙÁ ¨
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
μ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
19) ÐÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñ
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É
20) ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ
21) ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ
22) ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÁ ¨
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Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
23) ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙÁ
24) ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ
25) ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉÁ
26) ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÙÁ
27) ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùμ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ¨
ÉáõÍ³ñáõÙÁ
4. Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éÙ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ,
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ , Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ
1) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó
ï³ññ»ñÁ
2) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ññ»ñÇ
×³Ý³ãáõÙÁ ¨ ã³÷áõÙÁ
3) Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éáõÙ í³ñ»Éáõ ¨
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³½Ù»Éáõ
ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ
4) Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Õ»Ï³í³ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍáõÙ
5) ¶ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
6) Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éÙ³Ý í³ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ
7) êÏ½μÝ³Ï³Ý
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
8) Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éÙ³Ý
·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÝ»ñÁ
9) êïáñ³·ñáõÃÛ³Ý
Çñ³íáõÝùÁ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
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Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ
10) ²ÏïÇíÝ»ñÇ ¨
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·áõÛù³·ñáõÙÁ
11) Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÁ
12) Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
å³Ñå³ÝáõÙÁ
13) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³½Ù»ÉÁ ¨
Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ
14) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
Ñ³ßí³ÛÇÝ åÉ³ÝÁ, ¹ñ³
ÏÇñ³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ññ³Ñ³Ý·Á
15) §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõÙ¦ ÐÐØê1
16) §ä³ß³ñÝ»ñ¦ ÐÐØê 2
17) §¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ¦
ÐÐØê 7
18) §Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ëË³ÉÝ»ñ¦
ÐÐØê 8
19) §Ð³ßí»ïáõ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ
áõÝ»óáÕ ¹»åù»ñ¦ ÐÐØê10
20) §Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ¦ ÐÐØê 12
21) §ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ¦
ÐÐØê 16
22) §ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ¦
ÐÐØê 17
23) §Ð³ëáõÛÃ¦ ÐÐØê 18
24) §ä»ï³Ï³Ý ßÝáñÑÝ»ñÇ
Ñ³ßí³éáõÙ ¨ å»ï³Ï³Ý
û·ÝáõÃÛ³Ý μ³ó³Ñ³ÛïáõÙ¦ ÐÐØê
20
25) §²ñï³ñÅáõÛÃÇ
÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ÷áË³ñÅ»ùÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ¦ ÐÐØê 21
26) §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
·áñÍÇùÝ»ñ. Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ¦
ÐÐØê 32
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27) §ØÇç³ÝÏÛ³É
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ ÐÐØê 34
28) §²ÏïÇíÝ»ñÇ
³ñÅ»½ñÏáõÙ¦ ÐÐØê 36
29) §ä³ÑáõëïÝ»ñ,
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ¦
ÐÐØê 37
30) §àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñ¦ ÐÐØê 38
31) §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
·áñÍÇùÝ»ñ. ×³Ý³ãáõÙÁ ¨
ã³÷áõÙÁ¦ ÐÐØê 39
32) §Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áõÛù¦
ÐÐØê 40
33) §²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ¦ üÐØê 4
34) §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
·áñÍÇùÝ»ñ. μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñ¦
üÐØê 7
35) Ð³ñÏ»ñÇ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ
36) Ð³ñÏ í×³ñáÕÝ»ñÇ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ,
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñÏ»ñÇ
í×³ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ
37) Ð³ñÏ³ÛÇÝ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³í»ÉÇ
μÛáõç» í×³ñí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ
Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ
Ï³ñ·Á
38) Ð³ñÏíáÕ ëáõμÛ»ÏïÝ»ñÁ ¨
Ñ³ñÏíáÕ ûμÛ»ÏïÁ
39) Ð³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙáõïÁ
40) Ð³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïÇ
Ýí³½»óáõÙÝ»ñÁ
41) àã é»½Ç¹»ÝïÇ Ñ³ñÏáõÙÁ
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²ÛÉ
1) üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
+
+
+
+
+
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³ßï³ñ³ñÁ
+
+
+
+
+
+ +
+ +
2) öáÕ»ñÇ Éí³óÙ³Ý ¨
³Ñ³μ»ÏãáõÃÛ³Ý
ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñ
(186-րդ կետը խմբ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. ¿ 01.12.09Ã. ÃÇí 360Ü, փոխ.,
լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)

ԲԱԺԻՆ X. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ
ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
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ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
ԳԼՈՒԽ 42.1. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ
ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ
ԿԱՐԳԸ
186.1. «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 80-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված
գործարքների կամ գործառնությունների իրականացման համար Կենտրոնական բանկի
նախնական
համաձայնությունն
ստանալու
նպատակով
ապահովագրական
ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`
1) Ներդրումային գործարքի իրականացման վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի
նախնական համաձայնությունն ստանալու վերաբերյալ դիմում` համաձայն սույն
կանոնակարգի հավելված 15-ի:
2) Ապահովագրական
ընկերության
իրավասու
մարմնի
որոշումը`
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 80-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված գործարքի կամ
գործառնության իրականացման վերաբերյալ:
3) «Ապահովագրության
և ապահովագրական գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 80-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված
գործարքի կամ գործառնության իրականացման վերաբերյալ ապահովագրական
ընկերության ծրագիրը, որը պետք է ներառի գործարքի կամ գործառնության
իրականացման արդյունքում ապահովագրական ընկերության` հաջողության հասնելու
հավանականության մասին տեղեկություններ, ծրագրում պետք է հիմնավորվի, որ
նախատեսվող
գործարքը
համատեղելի
է
ապահովագրական
ընկերության
ֆինանսական
վիճակի
հետ
և
այն
կնպաստի
ֆինանսական
շուկայում
ապահովագրական ընկերության գործունեության զարգացմանը: Ընդ որում, ծրագիրը
պետք է լինի իրատեսական և ծրագրում ներառված բոլոր կանխատեսումները պետք է
հիմնավորված լինեն կոնկրետ հաշվարկներով:
4) Տվյալ
անձի
(անձանց)
համաձայնությունն
իր
ֆինանսական
հաշվետվությունները
Կենտրոնական
բանկ
ներկայացնելու
նպատակով
ապահովագրական ընկերությանը տրամադրելու վերաբերյալ:
5) Տեղեկանք ներդրումային գործունեության հետ կապված գորածարքի կամ
գործառնության վերաբերյալ` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 16-ի:
6) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
սահմանված ազդագրի (առևտրի ազդագրի) բացակայության դեպքում այն
իրավաբանական անձանց վերաբերյալ, որոնց կանոնադրական կապիտալում
ընկերությունը ցանկանում է ձեռք բերել (ձեռք է բերել) մասնակցություն, որի
արդյունքում ի հայտ են եկել «Ապահովագրության և ապահովագրական
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 80-րդ հոդվածի 2-րդ
կետով սահմանված դեպքերը, ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը
(տեղեկությունները).
ա. իրավաբանական անձի կանոնադրությունը,
բ. իրավաբանական անձի` վերջին երեք տարիների և վերջին միջանկյալ
հաշվապահական
հաշվեկշիռը,
ֆինանսական
արդյունքների
մասին
հաշվետվությունը, դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը,
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սեփական
կապիտալում
փոփոխությունների
մասին
հաշվետվությունը,
ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները (երեք տարուց
պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձանց նշված
տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ
ժամկետի համար):
դ. անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է վերջին տարեկան
ֆինանսական
հաշվետվությունների
համապատասխանությունը
հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն
«Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ կազմակերպության կողմից հաշվապահական
հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և
ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար`
ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ
միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության դեպքում): Ընդ
որում, օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար անկախ աուդիտորական
եզրակացության
բացակայության
դեպքում
Կենտրոնական
բանկ
է
ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջին,
որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման
ստանդարտները համապատասխանում են ֆինանսական հաշվետվությունների
միջազգային
ստանդարտներին
կամ
միջազգայնորեն
ճանաչված
այլ
ստանդարտներին:
186.2. Սույն կանոնակարգի 186.1-րդ կետի 6-րդ ենթակետով պահանջվող
փաստաթղթերը (տեղեկությունները) չեն ներկայացվում, եթե տվյալ իրավաբանական
անձը հանդիսանում է.
1) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ այլ
իրավական ակտերով սահմանված պարբերականությամբ և կարգով
Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 186.1-րդ 6-րդ
ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերը,
2) Կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» և «Բ» վարկանիշ ստացած
կազմակերպություն` վերջինիս կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված
սույն կանոնակարգի 186.1-րդ կետի 6-րդ ենթակետով պահանջվող
տեղեկությունները
վերահսկողական
նպատակներով
օգտագործելու
վերաբերյալ գրավոր համաձայնության դեպքում:
186.3.
Ապահովագրական
ընկերությունը
«Ապահովագրության
և
ապահովագրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
80-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված դեպքերում նախատեսվող գործարքի
վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը կարող է ստանալ,
եթե.
1) ներկայացված փաստաթղթերում չեն արտացոլվել անարժանահավատ կամ
կեղծ տվյալներ.
2) նախնական համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ դիմում Կենտրոնական
բանկ ներկայացնելու պահին նախորդող մեկ տարվա ընթացքում ապահովագրական
ընկերությունը չի խախտել հիմնական տնտեսական նորմատիվները.
3) տվյալ
գործարքը
համատեղելի
է
ապահովագրական
ընկերության
ֆինանսական վիճակի հետ,
4) տվյալ
գործարքը կնպաստի ֆինանսական շուկայում ապահովագրական
ընկերության գործունեության զարգացմանը,
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5) առկա չեն «Ապահովագրության և ապահովագրական ընկերությունների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 80-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված
հիմքերը:
186.4 Սույն գլխով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը
ստանալուց հետո 3 ամսվա ընթացքում գործարքը չիրականացնելու դեպքում այդ
համաձայնությունը համարվում է չտրված:
(Բաժին 10-ը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
¶ÈàôÊ 43. ²ÜòàôØ²ÚÆÜ ¸ðàôÚÂÜºð
187. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í»ñëïáõ·Çã Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
Ý³Ë³·³ÑÁ (ÑëÏÇãÁ) ¨ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ ·ñ³ÝóáõÙÇó
Ñ³Ýí³Í:
188. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ å³ÑÇó ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
í»ñëïáõ·Çã Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇ (ÑëÏÇãÇ), í»ñëïáõ·Çã Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÇ
áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ
³áõ¹ÇïÇ Õ»Ï³í³ñÇ, Ý»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ ³Ý¹³ÙÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñ:
(188-րդ կետը խմբ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն)
189. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõó Ñ»ïá Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 2006 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 1-Ç §§²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÇ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý, Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý ¨
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ
μ³ÅÝ»Ù³ë (μ³ÅÝ»ïáÙë) Ï³Ù ÷³Û³Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³ËÝ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ
ëï³Ý³Éáõ
Ï³ñ·Á¦,
§²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ,
³Ïïáõ³ñÇ
¨
·áñÍ³Ï³ÉÇ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
áñ³Ï³íáñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ áõ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý Ï³ñ·Á¦, §²å³Ñáí³·ñáÕÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý »ñ»ù ï³ñí³ ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Á¦ Ñ³ëï³ï»Éáõ
Ù³ëÇÝ¦ ÃÇí 476 Ü áñáßÙ³Ùμ ïñí³Í áñ³Ï³íáñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñÁ å³Ñå³ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó
Çñ³í³Ï³Ý áõÅÁ:
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§Ð³í»Éí³Í 1³
§²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñáõÙÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇ Ñ³ßí³éáõÙÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóáõÙÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ï³ñ·Á,
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñÇ Ó¨Á, Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ áõ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó áñ³Ï³íáñáõÙÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¨
áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý ¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Á, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý Ã»Ù³Ý»ñÇ ó³ÝÏÁ¦ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 3/01-Á Ñ³í»Éí³ÍÇ

²äà

ÂÆì XXXX

àâ ÎÚ²ÜøÆ ²ä²Ðàì²¶ðàôÂÚ²Ü Æð²Î²Ü²òØ²Ü

²ä²Ðàì²¶ðàôÂÚ²Ü ¸²êÀ ------------------------------------------------------------------------------------------------ îñí³Í ¿ª
------------------------------------------------------------------------------------------------îñí³Í ¿ª
----------------------------------------------------------------------------------------------- îñí³Í ¿ª
------------------------------------------------------------------------------------------------îñí³Í ¿ª
------------------------------------------------------------------------------------------------îñí³Í ¿ª
------------------------------------------------------------------------------------------------îñí³Í ¿ª

-------------------------------------

---------------- 20
---------------- 20
---------------- 20
---------------- 20
---------------- 20
---------------- 20

Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ (մասնաճյուղի) ³Ýí³ÝáõÙÁ`
ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ` --------------------------------------------------------

Î.S

(Հավելված 1ա-ն փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, փոխ 20.12.11թ. թիվ 355Ն)

Ã.
Ã.
Ã.
Ã.
Ã.
Ã.

Ð³í»Éí³Í 1μ
§²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñáõÙÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇ Ñ³ßí³éáõÙÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóáõÙÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ï³ñ·Á,
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñÇ Ó¨Á, Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ áõ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó áñ³Ï³íáñáõÙÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¨
áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý ¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Á, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý Ã»Ù³Ý»ñÇ ó³ÝÏÁ¦ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 3/01-Á Ñ³í»Éí³ÍÇ

²äÎ

ÂÆì XXXX

ÎÚ²ÜøÆ ²ä²Ðàì²¶ðàôÂÚ²Ü Æð²Î²Ü²òØ²Ü

²ä²Ðàì²¶ðàôÂÚ²Ü ¸²êÀ

-------------------------------------------------------------------------------- îñí³Í ¿ª ------- ---------------- 20 Ã.
------------------------------------------------------------------------------------------îñí³Í ¿ª ------- ---------------- 20 Ã.
----------------------------------------------------------------------------------------- îñí³Í ¿ª ------- ---------------- 20 Ã.
-----------------------------------------------------------------------------------------îñí³Í ¿ª ------- ---------------- 20 Ã.
-----------------------------------------------------------------------------------------îñí³Í ¿ª ------- ---------------- 20 Ã.
---------------------------------------------------- -----------------------------------îñí³Í ¿ª ------- ---------------- 20 Ã.

Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ (մասնաճյուղի) ³Ýí³ÝáõÙÁ`
ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ` --------------------------------------------Îî

(Հավելված 1բ-ն փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, փոխ 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
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Ð³í»Éí³Í 1·
§²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñáõÙÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇ Ñ³ßí³éáõÙÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóáõÙÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ï³ñ·Á,
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñÇ Ó¨Á, Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ áõ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó áñ³Ï³íáñáõÙÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¨
áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý ¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Á, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý Ã»Ù³Ý»ñÇ ó³ÝÏÁ¦ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 3/01-Á Ñ³í»Éí³ÍÇ

²äì

ÂÆì XXXX

ìºð²²ä²Ðàì²¶ðàôÂÚ²Ü

àâ ÎÚ²ÜøÆ ìºð²²ä²Ðàì²¶ðàôÂÚàôÜ-------------------------------------------- îñí³Í ¿ª ------- ---------- 20 Ã.
ÎÚ²ÜøÆ ìºð²²ä²Ðàì²¶ðàôÂÚàôÜ----------------------------------------------- îñí³Í ¿ª ------- ------------ 20 Ã.

Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ (մասնաճյուղի) ³Ýí³ÝáõÙÁ`
ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ` --------------------------------------------Îî
(Հավելված 1գ-ն փոխ., լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, փոխ 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
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Ð³í»Éí³Í 1¹
§²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñáõÙÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇ Ñ³ßí³éáõÙÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·ñ³ÝóáõÙÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ï³ñ·Á,
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñÇ Ó¨Á, Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ áõ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó áñ³Ï³íáñáõÙÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ¨
áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý ¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Á, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý μñáù»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý ëïáõ·Ù³Ý Ã»Ù³Ý»ñÇ ó³ÝÏÁ¦ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 3/01-Á Ñ³í»Éí³ÍÇ

²ä´

ÂÆì XXXX

²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ´ðàøºð²ÚÆÜ ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü

´ðàøºð²ÚÆÜ ¶àðÌ²èÜàôÂÚàôÜÜºðÀ`
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ`
ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ` -----------------------------------------

Î.S

îñí³Í ¿ª ------

--------------- 200 Ã.

Հավելված 1դ-ն փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն
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Հավելված 2ա
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,
մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի հավելվածի

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ (ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ) ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ
Կենտրոնական բանկի նախագահ
--------------------------ին
Հարգելի ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(կազմակերպության լրիվ անվանումը)
որոշում է կայացրել -------------------------------------------------------------------------------(ոչ կյանքի, կյանքի ապահովագրության և վերաապահովագրության)

իրականացման լիցենզիա ստանալու համար դիմելու մասին:
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական
ակտերի` կից ներկայացնում ենք լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ
փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր` --- էջ:
Մենք` ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ
դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր
փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ
տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ
որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով
սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:
Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով
տրամադրել
ստորև
նշված
ապահովագրության
դասերով
ապահովագրական գործունեության իրականացման լիցենզիա.
ոչ կյանքի ապահովագրության
------------------------------------------------------------------------------------(դասի անվանումը)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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կյանքի ապահովագրության
------------------------------------------------------------------------------------(դասի անվանումը)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------վերաապահովագրության
-----------------------------------------------------------------------------------(դասի անվանումը)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Դիմումը ներկայացնող անձ`
________________________________________________________________
/կազմակերպության իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը/

/հեռախոս, բնակության վայր/
/

20 թ.

(Հավելված 2ա-ն խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
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Հավելված 2բ
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,
մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի հավելվածի

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ
Կենտրոնական բանկի նախագահ
……………………………-ին
Հարգելի ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(օտարերկրյա ապահովագրա կան ընկերության լրիվ անվանումը)

որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայացուցչություն
բացելու մասին:
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական
ակտերի` կից ներկայացնում ենք օտարերկրյա ապահովագրական
ընկերության մասնաճյուղի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը
և դրանց ցանկը: Առդիր` --- էջ:
Մենք` ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ
դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր
փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ
տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ
որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով
սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:
Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով
գրանցել
օտարերկրյա
ապահովագրական
ընկերության
ներկայացուցչությունը:

Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության իրավասու անձի անունը,
ազգանունը, ստորագրությունը

/(հեռախոս, բնակության վայր/
20

թ.

(Հավելված 2բ-ն խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
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Ð³í»Éí³Í 2·
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը»
կանոնակարգ 3/01
²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü Ø²êÜ²ÖÚàôÔÆ
(ÜºðÎ²Ú²òàôòâàôÂÚ²Ü) ¶ð²ÜòØ²Ü ØԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ
……………………………-ÇÝ
Ð³ñ·»ÉÇ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ)

áñáßáõÙ ¿ Ï³Û³óñ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ-----------------------------------------------(Ù³ëÝ³×ÛáõÕ, Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ)

μ³ó»Éáõ Ù³ëÇÝ:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý
³Ïï»ñÇª ÏÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ó³ÝÏÁ: ²é¹Çñ` --- ¿ç:
Ø»Ýùª Ý»ñùáëïáñ³·ñÛ³ÉÝ»ñë, Ñ³í³ëïÇ³óÝáõÙ »Ýù, áñ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï
¹Çï³ñÏ»É »Ýù ëáõÛÝ ¹ÇÙáõÙÇÝ ÏÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ
³ñï³óáÉí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ: Ð³í³ëïÇ³óÝáõÙ »Ýù, áñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ¿ áõ ³ÙμáÕç³Ï³Ý, ¨ ·Çï³ÏóáõÙ »Ýù, áñ áñ¨¿ ÷³ëïÇ ëË³É
Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Ï³Ù μ³óÃáÕáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ¹ÇÙáõÙÇ Ù»ñÅÙ³ÝÁ:
ÊÝ¹ñáõÙ »Ýù Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ï³ñ·áí
·ñ³Ýó»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
_______________________________:
(Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ, Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ)

²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ

ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý

·áñÍ³¹Çñ

ïÝûñ»ÝÇ

³ÝáõÝÁ,

³½·³ÝáõÝÁ,

/Ñ»é³Ëáë, Ñ³ëó»/
200

Ã.

(Հավելված 2գ-ն փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
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Հավելված 2դ
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,
մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի հավելվածի

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ
ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ
Կենտրոնական բանկի նախագահ
--------------------------ին
Հարգելի -----------------------------------------------------

(պետական գրանցման համարը` _____________)

(կազմակերպության լրիվ անվանումը)

որոշում

է

կայացրել

ապահովագրական

բրոքերային

գործունեության

իրականացման լիցենզիա ստանալու համար դիմելու մասին:
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական
ակտերի` կից ներկայացնում ենք լիցենզիա ստանալու

համար անհրաժեշտ

փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր` --- էջ:
Մենք` ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ
դիտարկել

ենք

սույն

դիմումին

կից

ներկայացված

յուրաքանչյուր

փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ
տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ
որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով
սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:
Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով տրամադրել ապահովագրական բրոքերային գործունեության` ստորև
նշված բրոքերային գործառնությունների իրականացման լիցենզիա.
ապահովագրական և վերաապահովագրության պայմանագրերի կնքման
նախապատրաuտական աշխատանքների, այդ թվում` նաև ապահովագրական
խորհրդատվության իրականացում.
ապահովադիրների` կոնկրետ ապահովագրողների հետ ապահովագրական և
վերաապահովագրության պայմանագրերի կնքման կազմակերպում.
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ապահովագրական և վերաապահովագրության պայմանագրերի կատարման
oժանդակում, ներառյալ` ապահովագրավճարների հավաքման և հատուցումների
փոխանցման իրականացումը` ապահովադրի կամ ընկերության թույլատրած
չափերով.

Դիմումը ներկայացնող անձ`
__________________________________________________________________
/կազմակերպության իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը/
/հեռախոս, բնակության վայր/
20 թ.

(Հավելված 2դ-ն խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)

116

Հավելված 2ե
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,
մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի հավելվածի

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ
Կենտրոնական բանկի նախագահ
……………………………-ին
Հարգելի ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(իրավաբանական անձի համար` անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական
գրանցման համարը, գործունեության հասցեն, հեռախոսահամարը, անհատ ձեռնարկատիրոջ և
ֆիզիկական անձի համար` անուն, ազգանուն, հայրանունը հաշվառման վայրը, գործունեության վայրը
(մարզ, բնակավայր (քաղաք կամ գյուղ)), հեռախոսահամարը)

որոշում է կայացրել
իրականացնելու մասին:

ապահովագրական

գործակալի

գործառույթներ

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական
ակտերի` կից ներկայացնում ենք ապահովագրական գործակալների
ռեգիստրում հաշվառելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց
ցանկը: Առդիր` --- էջ:
Մենք` ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ
դիտարկել ենք սույն դիմումում և դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր
փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ
տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք,
որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով
սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:
Խնդրում ենք հաշվառել ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում:
Դիմողի անունից`
(ապահովագրական ընկերության
ազգանուն, պաշտոն)
/հեռախոս, բնակության վայր /

20

______
անվանում, իրավասու

անձի

անուն,

թ.

(Հավելված 2ե-ն լրաց., փոխ. 29.11.10թ. թիվ 315Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ
355Ն)
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Հավելված 2զ
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,
մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի հավելվածի

ԴԻՄՈՒՄ
ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ ԲԱՑԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Կենտրոնական բանկի նախագահ
-----------------------------ին
Հարգելի ------------------------Խնդրում ենք ---------------------------------------------------------------------------(կազմակերպության լրիվ անվանումը)

համար բացել կուտակային հաշիվ` օրենքով և այլ իրավական ակտերով
սահմանված
կարգով
կանոնադրական
կապիտալի
համալրում
իրականացնելու համար:
Վճարման հանձնարարական տալու իրավունք ունի (ունեն)
_____________________________________________________________
(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրության
նմուշ)
_______________________________________________________________
(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրության
նմուշ)
________________________________________________________________
(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրության
նմուշ)

Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի կողմից ապահովագրական
ընկերության գրանցման և լիցենզավորման կամ գրանցման և լիցենզավորման
մերժման, կանոնադրության փոփոխության գրանցման կամ գրանցման
մերժման դեպքում Կենտրոնական բանկում բացված կուտակային հաշվին
առկա միջոցները փոխանցել հետևյալ հաշվին
__________________________________________________
(բանկի անվանում, հաշվի համար)

________________________________________________________________
(դիմումատուի հայեցողությամբ այլ նշումներ)
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Դիմումը ներկայացնող անձ (անձինք)`
______________________________________________________________
/կազմակերպության (հիմնադրվող կազմակերպության) իրավասու անձի (անձանց) անունը,
ազգանունը, ստորագրությունը/

/հեռախոս, բնակության վայր /
20

թ.

(Հավելված 2զ-ն խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)

Հավելված 2է-ն եւ 2ը-ն լրաց. 22.09.09թ. թիվ 278Ն որոշմամբ,
հանվել են 13.11.12թ. թիվ 311 Ն որոշմամբ
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Հավելված 2թ
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,
մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի հավելվածի

Ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը

№

ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՏԵՍԱԿԸ

1.
2.
3.
…
_____________________________________________
/իրավասու անձի անուն, ազգանուն, ստորագրություն/
Կ.Տ.

(Հավելված 2թ-ն լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
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Ð³í»Éí³Í 6³
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը»
կանոնակարգ 3/01
Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜ
²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚàôÜàôØ ²ÜàôÔÔ²ÎÆ ÜÞ²Ü²Î²ÈÆò Ø²êÜ²ÎòàôÂÚàôÜ
Òºèø ´ºðºÈàô ìºð²´ºðÚ²È

ºëª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(ýÇ½ÇÏ³Ï³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ` ³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝ,
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ` ³Ýí³ÝáõÙÁ, Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý-Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á)

Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ »Ù, áñ ----------------------------------------------------------------------áõÙ ÇÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
(³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ)

ÙÇçáóáí áñ¨¿ ³ÛÉ ³ÝÓ ÝáõÛÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï Ó»éù ãÇ μ»ñáõÙ:
Ð³í³ëïÇ³óÝáõÙ »Ù, áñ ëáõÛÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ¿: ¶Çï³ÏóáõÙ »Ù, áñ áñ¨¿
÷³ëï³ÃÕÃÇ Ï³Ù ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ï»ÕÍ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
ùñ»³Ï³Ý ¨ í³ñã³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ »Ùª ÇÙ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í í»ñáÝßÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áñ¨¿ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ
ï»Õ»Ï³óÝ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇÝª ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ûñí³ÝÇó Ñ»ïá 10-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ:

êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ ____________

²Ùë³ÃÇí _________________

(ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ)

(Հավելված 6ա-ն փոխ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, փոխ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)
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Ð³í»Éí³Í 6μ

Հավելված 6բ-ն 01.07.08թ. թիվ 188Ն որոշմամբ ուժը կորցրել է
01.12.09թ. թիվ 360Ն որոշմամբ լրացվել է Հավելված 6բ
20.12.11թ. թիվ 355 Ն որոշմամբ Հավելած 6բ ուժը կորցրել է

122

Հավելված 7ա

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը»
կանոնակարգ 3/01
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ
Գրանցված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի
---- թվականի
թիվ --- որոշմամբ
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ --Համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» և
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքների` սույն վկայականը տրվում է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

-------------------------------------------------------------------------------------(անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ապահովագրական ընկերությանը
առ այն, որ այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում:
Գրանցման համարը __________________

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ ____________
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը _________________

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ
…… ……………...… 20 ... թ.
Կ.Տ.
Ք. ԵՐԵՎԱՆ

(Հավելված 7ա-ն խմբ. 29.03.11թ. թիվ 79Ն, փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
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Հավելված 7բ

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության,
թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և
որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ (ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՉՈՒԹՅԱՆ)
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ
Գրանցված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի
---- թվականի
թիվ --- որոշմամբ
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ --Համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» և
«Հայաստանի
Հանրապետության
կենտրոնական
բանկի
մասին»
Հայաստանի
Հանրապետության օրենքների` սույն վկայականը տրվում է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ
(ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՉՈՒԹՅԱՆ)
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

______________________________________________________
(օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության անվանումը, կազմակերպական-իրավական
ձևը)
օտարերկրյա ապահովագրական ընկերությանը
առ այն, որ
___________________________________հասցեում գտնվող
_____________________________________________________
(օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կամ
ներկայացուցչության անվանումը)
մասնաճյուղը (ներկայացուցչությունը) գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկում:
Գրանցման համարը

_________________________

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

_
_________ _______

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ
…… ………………. 20 ... թ.
Կ.Տ.

(Հավելված 7բ-ն խմբ. 29.03.11թ. թիվ 79Ն, փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)

Ð³í»Éí³Í 7·
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության,
թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և
որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01

²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü Ø²êÜ²ÖÚàôÔÆ (ÜºðÎ²Ú²òàôâàôÂÚ²Ü)
¶ð²ÜòØ²Ü ìÎ²Ú²Î²ÜÆ Òºì
¶ñ³Ýóí³Í ¿
ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇ
_____ Ãí³Ï³ÝÇ ÃÇí ____ áñáßÙ³Ùμ
¶ð²ÜòØ²Ü ìÎ²Ú²Î²Ü ÃÇí ---

Ð²Ú²êî²ÜÆ
Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
ÎºÜîðàÜ²Î²Ü
´²ÜÎ

Ð³Ù³Ó³ÛÝ
§²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
¨
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ¨ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÝ»ñÇª ëáõÛÝ íÏ³Û³Ï³ÝÁ ïñíáõÙ ¿
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý-Çñ³í³Ï³Ý
Ó¨Á)

____________
²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü
ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü
Ø²êÜ²ÖÚàôÔÆ
(ÜºðÎ²Ú²òàôòâàôÂ
Ú²Ü ) ¶ð²ÜòØ²Ü
ìÎ²Ú²Î²Ü

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ

³é ³ÛÝ, áñ
______________________________________Ñ³ëó»áõÙ ·ïÝíáÕ
_____________________________________________________
( ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³Ù
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ)

Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ
(Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ)
·ñ³Ýóí³Í
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ:

¿

¶ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ _________________________
¶ñ³ÝóÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí, ³ÙÇë, ï³ñ»ÃÇí _________

ø. ºðºì²Ü

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ

……………… …... ……. 200 ... Ã.
Î.î.
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Ð³í»Éí³Í 7¹
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության,
թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և
որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01
²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ¶àðÌ²Î²ÈÆ Ð²Þì²èØ²Ü ìÎ²Ú²Î²ÜÆ Òºì
¶ñ³Ýóí³Í ¿
ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇ
_____ Ãí³Ï³ÝÇ ÃÇí ____ áñáßÙ³Ùμ

Ð²Þì²èØ²Ü ìÎ²Ú²Î²Ü ÃÇí --Ð²Ú²êî²ÜÆ
Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
ÎºÜîðàÜ²Î²Ü
´²ÜÎ

Ð³Ù³Ó³ÛÝ
§²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
¨
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ¨ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÝ»ñÇª ëáõÛÝ íÏ³Û³Ï³ÝÁ ïñíáõÙ ¿
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü
¶àðÌ²Î²ÈÆ
Ð²Þì²èØ²Ü
ìÎ²Ú²Î²Ü

(Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ` ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³ÝÇñ³í³Ï³Ý Ó¨Á ÐìÐÐ, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ëó»Ý, ³ÝÑ³ï
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ` ³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ,
Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ù³ñïÇ Ñ³Ù³ñÁ, ÇëÏ ëáóÇ³É³Ï³Ý
ù³ñï ëï³Ý³Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ` ëáóÇ³É³Ï³Ý ù³ñï
ëï³Ý³Éáõó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñÁ ¨
³Ùë³ÃÇíÁ, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³Ù ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³ëó»Ý)
_________________________________________³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·áñÍ³Ï³ÉÇÝ, ³é ³ÛÝ, áñ Ý³ Ñ³ßí³éí³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ` ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ é»·ÇëïñáõÙ:
Ð³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ _________________________

ø. ºðºì²Ü

Ð³ßí³éÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí, ³ÙÇë, ï³ñ»ÃÇí _________
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ

……………… …... ……. 200 ... Ã.
Î.î.

(Հավելված 7դ-ն լրաց. 26.10.10թ. թիվ 281Ն)
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Ð³í»Éí³Í 8
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության,
թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և
որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01
²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü (ìºð²²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü) ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ÔºÎ²ì²ðÆ,
²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ØÆæÜàð¸Æ ä²î²êÊ²Ü²îàô ²ÜÒÆ àð²Î²ìàðØ²Ü
ìÎ²Ú²Î²ÜÆ Òºì

ì Î ² Ú ² Î ² Ü N.
êáõÛÝ íÏ³Û³Ï³ÝÁ ïñíáõÙ ¿
-ÇÝ

²ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ
÷³ëï³ÃÕÃÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ

³ÝÓÁ Ñ³ëï³ïáÕ

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý

å³ßïáÝÇ Ï³Ù å³ßïáÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
å³ßïáÝáõÙ (å³ßïáÝÝ»ñáõÙ) ³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
êáõÛÝ íÏ³Û³Ï³ÝÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙÇÝã¨ §

¦

20 Ã.:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ`
§

¦

20 Ã.:

(Հավելված 8-ը խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)
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Ð³í»Éí³Í 9

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության,
թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և
որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01
²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ºðºø î²ðì²
¶àðÌ²ð²ð Ìð²¶ðÆ ÒºìÀ
´²ÄÆÜ I. Ü²Ê²´²Ü
3-5 ¿ç
¶ÈàôÊ 1. Üºð²Ì²Î²Ü Êàêø
1-2 ¿ç
Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ
¹ÇñùáñáßáõÙÁ Ý³Ëáñ¹ Ù»Ï ï³ñáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÷³ëï³óÇ
(μ³ó³éáõÃÛ³Ùμª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
¹ÇÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý) ¨ åÉ³Ý³íáñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ
½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ áõ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý
í»ñ³μ»ñÛ³É:
¶ÈàôÊ 2. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ÜÎ²ð²¶ÆðÀ
1,5-2 ¿ç
Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ
»Ý
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ
(բացառությամբ`
լիցենզիա
ստանալու
համար
դիմում
ներկայացնող
կազմակերպության), Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý-Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á, Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ÃÇíÁ ¨
³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ï»Õ³μ³ßËáõÙÁ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùμª ³ÛÉ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:
Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ ëË»Ù³ïÇÏáñ»Ý 1
¿ç:
(Գլուխ 2-ը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
¶ÈàôÊ 3. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ¶àðÌ²ð²ð Ìð²¶ðÆ ØÞ²ÎØ²Ü
ÐÆØÜ²¸ðàôÚÂÜºðÀ
0,5-1 ¿ç
Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñÇ (³ÛëáõÑ»ï¨`
Íñ³·Çñ) Ùß³ÏÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ ¹ñí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ùß³ÏáÕ ³ÝÓÇ Ï³Ù
Ùß³ÏÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ïááñ¹ÇÝ³óÝáÕ ³ÝÓÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ½μ³Õ»óñ³Í
å³ßïáÝÁ ¨ Ñ»é³ËáëÇ Ñ³Ù³ñÁ:
´²ÄÆÜ I I. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ
2-4 ¿ç
¶ÈàôÊ 4. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ²è²øºÈàôÂÚàôÜÀ
 0.5 ¿ç
Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁª Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ
Ýå³ï³ÏÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ: ²é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ
å»ïù ¿ ³ñï³óáÉÇ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ïïñí³Íùáí ¹»ñÁ,
ï»ÕÁ ¨ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ:
128

¶ÈàôÊ 5. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü Üä²î²ÎÜºðÀ
 0,5-1 ¿ç
1. ÜßíáõÙ »Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï
Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ Áëï ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛ³Ý: Üå³ï³ÏÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ¨° ù³Ý³Ï³Ï³Ý, ¨°
áñ³Ï³Ï³Ý, ¨° ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý, ë³Ï³ÛÝ Çñ³ï»ë³Ï³Ý ¨ ¹ñ³Ýó Ï³ï³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇóª
·Ý³Ñ³ï»ÉÇ
ã³÷»ÉÇ:
Üå³ï³ÏÝ»ñÁ
å»ïù
¿
³ñï³óáÉ»Ý
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï Ïïñí³Íùáí ¹»ñÁ ¨ ï»ÕÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ýñ³
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ:
2. Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ëáõÛÝ ·ÉËáõÙ Ýßí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ:
ºÃ» ëáõÛÝ ·ÉËÇ 1-ÇÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ í»ñ³Ý³Ûí»É »Ý, ³å³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ¹ñ³Ýó í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÝ áõ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ, »Ã» ã»Ý í»ñ³Ý³Ûí»Éª
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇª ÝáõÛÝÁ ÙÝ³Éáõ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ëï»ÕÍÙ³Ý
ÉÇó»Ý½Ç³
ëï³Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñ
¹ÇÙáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý):
¶ÈàôÊ 6. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü
êÎ¼´àôÜøÜºðÀ
 0,5-1 ¿ç
Ð³ÏÇñ× ÝÏ³ñ³·ñíáõÙ »Ý ³ÛÝ ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ, áñáÝóáí ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Çñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë, ³Û¹ ÃíáõÙª
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÝ»ñáõÙª
1. Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ (³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇ, ³å³Ñáí³·ñí³Í ³ÝÓ³Ýó, ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ) ¨
·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ
(³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ
(μñáù»ñÝ»ñÇ,
·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÇ),
í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇ) Ñ»ï Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ,
2. ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ûñÇÝ³Ïª Ï³ñáÕ ¿ ÝÏ³ñ³·ñí»É, Ã» ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ
Çñ Ùáï ÇÝã ·áñÍÝ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ ¿ Ý³Ë³ï»ëáõÙ Ý»ñ¹Ý»É,
3. ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ó³ÝÏáõÃÛ³Ùμª ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñáõÙ:
¶ÈàôÊ 7. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ÐÆØÜ²Î²Ü
àôÔÔàôÂÚàôÜÜºðÀ
 0,5-1,5 ¿ç
´ÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÁ` åÉ³Ý³íáñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ëª
1. ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç ½·³ÉÇ Í³í³É Ï³½ÙáÕ
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¹³ë»ñÁ ¨ (Ï³Ù) »ÝÃ³¹³ë»ñÁ,
2. ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÝ Áëï
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ, ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ,
3. ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÙμ»ñÝ Áëï ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ, é»½Ç¹»ÝïáõÃÛ³Ý,
Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ¨ (Ï³Ù) ³ÛÉ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ,
4. í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ` Áëï ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¹³ë»ñÇ:
´²ÄÆÜ I I I. Æð²ìÆÖ²Î²ÚÆÜ ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ
(μ³ó³éáõÃÛ³Ùμª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
¹ÇÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý)
6-13 ¿ç
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¶ÈàôÊ 8. Ü²Êàð¸ äÈ²Ü²ÚÆÜ Ä²Ø²Ü²Î²Þðæ²ÜÆ Üä²î²ÎÜºðÀ ºì
ÊÜ¸ÆðÜºðÀ
1-2 ¿ç
Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý`
1. Ý³Ëáñ¹ åÉ³Ý³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ Áëï ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛ³Ý,
2. Ý³Ëáñ¹ åÉ³Ý³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ Áëï ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛ³Ý:
¶ÈàôÊ 9. Ü²Êàð¸ äÈ²Ü²ÚÆÜ Ä²Ø²Ü²Î²Þðæ²ÜÆ ÊÜ¸ÆðÜºðÆ
Î²î²ðàÔ²Î²ÜÆ ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ
1. Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ý³Ëáñ¹ åÉ³Ý³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ (Ý³Ëáñ¹ Ù»Ï ï³ñí³)
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ, μ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ï³Ù áã
å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ 1-3 ¿ç:
2. ì»ñÉáõÍíáõÙ ¿ 2-5 ¿ç ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ íñ³
Ý³Ëáñ¹ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, Ý³Ëáñ¹ Ù»Ï ï³ñí³ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ ¨ ÷³ëï³óÇ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ïíÛ³É ï³ñí³ ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ß»ÕáõÙÝ»ñÇ »Ã» ß»ÕáõÙÁ Ï³½ÙáõÙ ¿
Ï³ÝË³ï»ëí³Í óáõó³ÝÇßÇ 10 ¨ ³í»ÉÇÝ å³ï×³éÝ»ñÁ, Ý³Ë³ï»ëí³Í ¨ ÷³ëï³óÇ
ãÏ³ï³ñí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ å³ï×³éÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³É Ïïñí³Íùáíª
³) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉÇ½³óáõÙÁ.
μ) ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ, ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ.
·)
ÙÇçáóÝ»ñÇ
(ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
å³ÑáõëïÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³ñÅ»ù
³ÏïÇíÝ»ñÇ)
ï»Õ³μ³ßËáõÙÁ, Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ.
¹) í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ.
») ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³μ»ñáõÃÛáõÝÁ, »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ ¨ Í³Ëë»ñÁ.
½) ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý.
¿) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á.
Á Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ï»Õ³μ³ßËáõÙÁ.
Ã) Ï³¹ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ. ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÃÇíÁ ¨ áñ³Ï³íáñáõÙÁ,
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùμ áñ³Ï³íáñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ,
³ßË³ï³ÝùÇ Ëñ³ËáõëÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ.
Å) Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¹³ë»ñáõÙ ¨ »ÝÃ³¹³ë»ñáõÙ ¹ñ³Ýó
Ù³ïáõóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ.
Å³) ßáõÏ³Û³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
3. ì»ñÉáõÍíáõÙ »Ý 1-2 ¿ç Ý³Ëáñ¹ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ
ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í
»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³ª Áëï Ñ»ï¨Û³É ³½¹»óáõÃÛ³Ý
áÉáñïÝ»ñÇª
³) ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ.
μ) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ.
·) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙª Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»Éáí
Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ í³ñù³·ÍÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ.
¹) ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý (Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ, Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ¨
å»ï³Ï³Ý ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ) ¹³ßïáõÙ:
¶ÈàôÊ 10. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü àôÄºÔ ºì ÂàôÚÈ ÎàÔØºðÀ
1 ¿ç
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¶ÉáõË 9-áõÙ Ï³ï³ñí³Í í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó í»ñ »Ý Ñ³ÝíáõÙ ¨ ³Ù÷á÷ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý áõÅ»Õ ¨ ÃáõÛÉ ÏáÕÙ»ñÁ, áñáÝù ¹ñ³Ï³Ý Ï³Ù μ³ó³ë³Ï³Ý »Ý
³½¹»É Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇ íñ³:

´²ÄÆÜ IV. ²ðî²øÆÜ ØÆæ²ì²ÚðÆ Î²ÜÊ²îºêàôØ
2-4 ¿ç
¶ÈàôÊ 11. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ²ðî²øÆÜ ØÆæ²ì²ÚðàôØ
ÐÜ²ð²ìàð ºðºìàôÚÂÜºðÆ Î²ÜÊ²îºêàôØ
1,5-3 ¿ç
1. ÜÏ³ñ³·ñ»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÛÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ,
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í éÇëÏ»ñÁ, áñáÝó Ñ»ï ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñáÕ
¿
μ³Ëí»É
åÉ³Ý³íáñíáÕ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ:
Ø³ëÝ³íáñ³å»ëª
³) ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ. ÝÏ³ñ³·ñ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³: ÜÏ³ñ³·ñ»ÉÇë Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÁ í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³Ý Ï³ÝËáñáßáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ë³Ï³·Ý»ñÇ
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ·ÝÇ ÇÝ¹»ùë ¨ ³ÛÉÝ):
μ) Ü»ñùÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ. ÝÏ³ñ³·ñ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù
Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³: ÜÏ³ñ³·ñ»ÉÇë
Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ
óáõó³ÝÇßÝ»ñ:
·) ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñáõÙ. ÝÏ³ñ³·ñíáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ëå³ëáõÙÝ»ñÁ ¨
¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³, ³Û¹
ÃíáõÙª
- Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
¹ÇñùÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ùñó³ÏÇóÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó ÝÏ³ñ³·ÇñÝ áõ
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ, Ù³ëÝ³μ³ÅÇÝÝ»ñÁ, áõÅ»Õ ¨ ÃáõÛÉ ÏáÕÙ»ñÁ, ÑÝ³ñ³íáñ í³ñù³·Í»ñÁ
¨ ³ÛÉÝ,
- ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ý»ñ¹ñí³Í Ï³Ù Ý»ñ¹ñíáÕ Ýáñ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ
ûñÇÝ³Ïª å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¹³ë»ñ, ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ýáñ
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ, ³Ïïáõ³ñÇ ÇÝëïÇïáõïÇ Ý»ñ¹ñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ.
¹ í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ:
» úñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý (Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ, Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ¨
å»ï³Ï³Ý ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ) ¹³ßïáõÙ:
2. ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ»É ÙÇ³ÛÝ í»ñáÑÇßÛ³É áÉáñïÝ»ñáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇóª ¹Çï³ñÏ»Éáí ¹ñ³Ýù áñå»ë
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù
ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ,
éÇëÏ»ñ,
ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñ:
Êáõë³÷»É
ËÇëï
í»ñ³ó³Ï³Ý
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: Êáõë³÷»É »ñ¨áõÛÃÝ»ñ ÝÏ³ñ³·ñ»Éáõóª ³é³Ýó Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý íñ³ ¹ñ³ ÑÝ³ñ³íáñ
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: ºÃ» Ýßí³Í
áÉáñïÝ»ñÇó
áñ¨¿
Ù»ÏáõÙ
½³ñ·³óáõÙÝ»ñÝ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñáí ã»Ý ³½¹»Éáõ Ýñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³ ûñÇÝ³Ïª ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ, ³å³ Ñ³ÏÇñ× Ýß»É ¹ñ³ å³ï×³éÝ»ñÁ:
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¶ÈàôÊ 12. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ²ðî²øÆÜ ØÆæ²ì²ÚðàôØ
ÐÜ²ð²ìàðàôÂÚàôÜÜºð ºì êä²èÜ²ÈÆøÜºð
0,5-1 ¿ç
¶ÉáõË 11-áõÙ Ï³ï³ñí³Í í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó í»ñ Ñ³Ý»É ¨ ³Ù÷á÷ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ áñå»ë ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ
ËáãÁÝ¹áïáÕ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñ, íï³Ý·Ý»ñ, éÇëÏ»ñ:
§´²ÄÆÜ V.1 ìºð²²ä²Ðàì²¶ðàôÂÚ²Ü Ìð²¶Æð
(³Ûë μ³ÅÇÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³é³çÇÏ³ Ù»Ï ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ)
(14 – 30 ¿ç)
¶ÈàôÊ 12.1. ìºð²²ä²Ðàì²¶ðàôÂÚ²Ü è²¼Ø²ì²ðàôÂÚàôÜ
0,5 - 1 ¿ç
êáõÛÝ μ³ÅÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ
í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï í»ñçÇÝÇë
÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³Ý÷á÷áË ÙÝ³Éáõ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÁ:
¶ÈàôÊ 12.2. êºö²Î²Ü Ø²êÜ²ÎòàôÂÚ²Ü ²è²ìºÈ²¶àôÚÜ â²öÆ
Ð²Þì²ðÎ
5 - 11 ¿ç
Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ëÇ (¨/Ï³Ù »ÝÃ³¹³ëÇ) ·Íáí
ë»÷³Ï³Ý
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
³é³í»É³·áõÛÝ
ã³÷Ç
Ñ³ßí³ñÏÁ`
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ
Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛ³Ùμ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÏÇñ³éí³Í íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ: êáõÛÝ ·ÉËáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝÇ §²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 76-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: ´³óÇ ³Û¹, ëáõÛÝ ·ÉËáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ å»ïù ¿
μ³í³ñ³ñ»Ý Ñ»ï¨Û³É ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇÝ.
1) Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñí»Ý ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý,
2) Ñ³ßí³ñÏÇ
Å³Ù³Ý³Ï
Ï³ï³ñí³Í
»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
ß»ÕáõÙÝ»ñáí
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÑÇÙÝí»Ý Ë»É³ÙÇï ¨ ÑÇÙÝ³íáñ
¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³,
3) Ñ³ßí³ñÏÇ Å³Ù³Ý³Ï ÏÇñ³éí³Í íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý
³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï,
4) Ñ³ßí³ñÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í ë»÷³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí»ïáõ ï³ñáõÙ ãå»ïù ¿ Ë³ËïÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ³ÛÉ Ý»ñùÇÝ
ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñÁ (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ):
¶ÈàôÊ 12.3. ìÜ²êÆ ²è²æ²òØ²Ü Ð²ì²Ü²Î²ÜàôÂÚ²Ü ¶Ü²Ð²îàôØ
2- 3 ¿ç
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²Ûë
·ÉËáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ
(³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ)
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÝ áõ Ï³ñ·Á:

»Ý
·Íáí

³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
³é³ÝÓÇÝ
éÇëÏ»ñÇ
íÝ³ëÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý

¶ÈàôÊ 12.4. ìºð²²ä²Ðàì²¶ðàôÂÚ²Ü ÒºìºðÀ, îºê²ÎÜºðÀ,
ºÜÂ²îºê²ÎÜºðÀ
3 - 7 ¿ç
Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ, ï»ë³ÏÝ»ñÇ, »ÝÃ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ
ÁÝïñáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ¨/Ï³Ù Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ
Ï³ï³ñí³Í ÁÝïñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
Ó¨, ï»ë³Ï Ï³Ù »ÝÃ³ï»ë³Ï Ýß»ÉÇë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ հակիրճ ë³ÑÙ³Ý»É ¹ñ³Ýó ¿áõÃÛáõÝÁ ¨
ÝÏ³ñ³·ñ»É ¹ñ³Ýó ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
²Ûë ·ÉáõËÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ
ëáõÛÝ ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ:
(Գլուխ 12.4-ը փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
¶ÈàôÊ 12.5. ìºð²²ä²Ðàì²¶àÔÜºðÆ ÀÜîðàôÂÚ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºðÀ
1- 4 ¿ç
Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇ
ÁÝïñáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ
(Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý) ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ:
²Ûë ·ÉáõËÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ
ëáõÛÝ ·áñÍ³ñ³ñ Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ:
¶ÈàôÊ 12.6. ²è²ìºÈ²¶àôÚÜ Ì²ÌÎàôÚÂÆ ²ÔÚàôê²Î
2- 4 ¿ç
²é³í»É³·áõÛÝ Í³ÍÏáõÛÃÇ ³ÕÛáõë³ÏÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ëáõÛÝ μ³ÅÝáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ëÇ ¨/Ï³Ù »ÝÃ³¹³ëÇ ·Íáí
Ï³½Ùí³Í ë»÷³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷»ñÁ: ²é³í»É³·áõÛÝ Í³ÍÏáõÛÃÇ
³ÕÛáõë³ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ëáõÛÝ Íñ³·ñÇ 16-ñ¹ ·ÉËÇ 1.6-ñ¹ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ÀÝ¹ áñáõÙ,
³Ûë ·ÉËáõÙ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý, Ã» ëáõÛÝ Ñ³í»Éí³ÍÇ ³ÕÛáõë³Ï 6-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ë»÷³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ ÇÝã
óáõó³ÝÇßÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ¿ Ñ³ßí³ñÏí³Í (ûñÇÝ³Ï` ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñ,
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ, íÝ³ë³μ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇß ¨ ³ÛÉÝ): ºÃ» ÝáõÛÝ ¹³ëÇ ¨/Ï³Ù
»ÝÃ³¹³ëÇ ·Íáí Ñ³ßí³ñÏí³Í ë»÷³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á
Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ ï³ñμ»ñ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ, ³å³ ³Ûáõë³ÏáõÙ ¹ñ³Ýù ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý
³é³ÝÓÇÝ ïáÕ»ñáí:
(Բաժին V.1-ը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)

´²ÄÆÜ V. Ðºè²ÜÎ²ð²ÚÆÜ ¼²ð¶²òàôØ
4-7 ¿ç
¶ÈàôÊ 13. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ÐÆØÜ²Î²Ü ÊÜ¸ÆðÜºðÀ
1 ¿ç
Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý åÉ³Ý³íáñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»ÉÇù
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: ÊÝ¹ÇñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ËÇëï ÏáÝÏñ»ï ¨ ¹ñ³Ýó Ï³ï³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
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ï»ë³ÝÏÛáõÝÇóª ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ã³÷»ÉÇ: ´áÉáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÕÕí³Í ÉÇÝ»Ý
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ, μË»Ý Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÇó,
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÃáõÛÉ ¨ áõÅ»Õ ÏáÕÙ»ñÇó, ³ñï³ùÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨
íï³Ý·Ý»ñÇó:
¶ÈàôÊ 14. ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ÊÜ¸ÆðÜºðÆ ÈàôÌØ²Ü
àôÔÆÜºðÀ
3-6 ¿ç
1. Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý åÉ³Ý³íáñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»ÉÇù
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
ÉáõÍÙ³Ý
Ý³Ë³ï»ëíáÕ
áõÕÇÝ»ñÁ,
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ÀÝïñí³Í áõÕÇÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³ÑáõÝã
ÉÇÝ»Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³ñ¹»Ý í»ñÉáõÍí³Í ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ý»ñùÇÝ
áõÅ»Õ ¨ ÃáõÛÉ ÏáÕÙ»ñÇÝ, ³ñï³ùÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇÝª
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí
ÃáõÛÉ
ÏáÕÙ»ñÇó
Ëáõë³÷»Éáõ
¨
áõÅ»Õ
ÏáÕÙ»ñÇ
ÏÇñ³éÙ³Ý
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ù»ç:
2. äÉ³Ý³íáñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ
»Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É ÏáÕÙ»ñáíª ï³Éáí
¹ñ³Ýó ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙ`
³)
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ï³åÇï³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ
áõÕÇÝ»ñÁ
(Ï³åÇï³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¨ μ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Çñ³Ï³Ý³óí»ÉÇù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³Ýó Çñ³ï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ,
³ñï³ùÇÝ ³ÕμÛáõñÝ»ñ, Ý»ñùÇÝ ³ÕμÛáõñÝ»ñ.
μ) ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý (ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ) ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ.
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ Í³í³ÉÁ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÁ (Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝ,
ë³Ï³·Ý»ñ ¨ ³ÛÉÝ), ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁª áõÕÕí³Í ßáõÏ³ÛÇ ³Û¹ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ¨
³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇ ï³ñμ»ñ ËÙμ»ñÇ ·ñ³íÙ³ÝÁ.
·)
ÙÇçáóÝ»ñÇ
(å³ÑáõëïÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³ñÅ»ù
³ÏïÇíÝ»ñÇ)
ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ. ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ÁÝïñíáÕ
Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ï»Õ³μ³ßËíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ (Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝ,
ïáÏáë³¹ñáõÛù ¨ ³ÛÉÝ)`
- ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ Í³í³ÉÇ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÇ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ,
- ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý Ý³Ë³ï»ëíáÕ ëË»Ù³Ý»ñÁ,
- Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ` ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»Õ³μ³ßËáõÙ ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÇ
³ñÅ»ÃÕÃ»ñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ,
- ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»Õ³μ³ßËáõÙ ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñáõÙ.
¹) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ. »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ Ï³éáõóí³ÍùÁ, ß³ÑáõÛÃ,
ß³ÑáõÃ³μ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ,
ß³Ñ³μ³ÅÇÝÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ.
») ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý
áõÕÇÝ»ñÁ.
- Ï³éáõóí³Íù, Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ, Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ, ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ μ³Å³ÝáõÙ,
- Ý»ñùÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ,
- éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ. ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ åÉ³Ý³íáñíáÕ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ éÇëÏ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ, ³Û¹ éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýó ½ëåÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ,
½ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ï»Õ³μ³ßËáõÙ ¨
í»ñ³Ï³½Ù³íáñáõÙ.
¿) Ï³¹ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ`
- Ï³¹ñ»ñÇ áõëáõóáõÙ ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ (Ýß»É ³ÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³óáõÙÝ»ñÁ, áñáÝó
·Íáí Ñ³çáñ¹ ï³ñáõÙ Ù»Í³Ý³Éáõ ¿ áñ³ÏÛ³É Ï³¹ñ»ñÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ),
- ³ßË³ï³ÝùÇ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
μ³ñÓñ³óÙ³Ý
¨
í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ.
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Á) ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í Ýáñ ¹³ë»ñÝ áõ »ÝÃ³¹³ë»ñÁ Áëï ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇ,
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ, ßáõÏ³Ý»ñÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ, áÉáñïÝ»ñÇ ¨ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁª áõÕÕí³Í
¹ñ³Ýó ³å³ÑáíÙ³ÝÁ.
Ã ßáõÏ³Û³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. Ç±Ýã ßáõÏ³Û³í³ñÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ ¿
ÏÇñ³é»Éáõ
Ï³Ù
ß»ßï³¹ñ»Éáõ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ
åÉ³Ý³íáñí³Í
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ, Ýáñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ»ñ
(³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¹³ë»ñ ¨ »ÝÃ³¹³ë»ñ) Ý»ñ¹Ý»Éáõ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ
μ³ñÓñ³óÝ»Éáõ ³å³Ñáí»Éáõ, å³Ñ³Ýç³ñÏÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ:

´²ÄÆÜ VI. Ìð²¶ðÆ Î²î²ðØ²Ü ¶Ü²Ð²îàôØ ºì ÐêÎàÔàôÂÚàôÜ
6-8 ¿ç
¶ÈàôÊ 15. Ìð²¶ðÆ ØÞ²ÎØ²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÀ ºì Ìð²¶ðÆ Î²î²ðØ²Ü
ÐêÎàÔàôÂÚàôÜÀ
1 ¿ç
Ü»ñÏ³Û³óÝ»É, Ã» ÇÝã Ï³ñ·áí ¿ Ï³ï³ñíáõÙ Íñ³·ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ, áí ¿
Ï³ï³ñáõÙ Íñ³·ñÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ, Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ, ÇÝã
·áñÍÁÝÃ³óáí ¿ ¹³ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ:
¶ÈàôÊ 16. Ìð²¶ðÆÜ ÎÆò ²ÔÚàôê²ÎÜºðÀ
5-7 ¿ç
1. Ü»ñÏ³Û³óÝ»É ëáõÛÝ Íñ³·ñÇÝ ÏÇó Ñ»ï¨Û³É ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁ էլեկտրոնային
տարբերակով ¿ùë»ÉÇ (excel) ýáñÙ³ïáí Կենտրոնական բանկի կողմից ուղարկված
պաշտպանված ֆայլերով`
1.1) ապահովագրական ընկերության կանխատեսվող հաշվեկշիռը` համաձայն սույն
հավելվածի աղյուսակ 1-ի,
1.2) ապահովագրական ընկերության եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումը`
համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 2-ի,
Ընդ
որում,
աղյուսակ
2-ում
ապահովագրավճարների
(վերաապահովագրավճարների) մեծություններն արտացոլելիս նվազեցվում են
դադարեցված պայմանագրերի գծով հետ վերադարձվող ապահովագրավճարների
(վերաապահովագրավճարների) մեծությունները:
Աղյուսակ
2-ի
«Փոփոխություն
չվաստակած
ապահովագրավճարների
պահուստում,
այդ
թվում՝»
տողում
արտացոլվում
է
չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստի մեծության փոփոխությունը՝ նվազեցված այդ
պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի չափով:
Աղյուսակ 2-ի «Այլ եկամուտներ ապահովագրության գծով» տողում արտացոլվում
են զուտ պարգևավճարները վերաապահովագրողներից, սուբրոգացիայի հետևանքով
առաջացած պահանջները, ավանդային բաղադրիչի վերագնահատումից եկամուտները,
իրական արժեքով վերաչափվող պայմանագրերի, նրանցում ներառված ածանցյալ
գործիքների վերագնահատումից եկամուտները , ապահովագրության գծով այլ
եկամուտները:
Աղյուսակ 2-ի «Այլ ծախսեր ապահովագրության գծով» տողում արտացոլվում են
ապահովագրական գործակալներին տրվող միջնորդավճարների գծով զուտ ծախսերը,
վերաապահովագրության փոխանցած ռիսկերի գծով միջնորդներին տրվող
միջնորդավճարների գծով զուտ ծախսերը, կարգավորման ծախսերը, զուտ
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պարգևավճարները
ապահովագրողներին,
ավանդային
բաղադրիչի
վերագնահատումից կորուստները, իրական արժեքով վերաչափվող պայմանագրերի,
նրանցում ներառված ածանցյալ գործիքների վերագնահատումից կորուստները,
ապահովագրության գծով այլ ծախսերը :
Աղյուսակ 2-ի «Տեխնիկական պահուստների ձևավորման զուտ ծախսեր » և
«Տեխնիկական պահուստների հակադարձումից զուտ եկամուտներ» տողերում չեն
արտացոլվում չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի և չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում վերաապահովագրողի մասնաբաժնի գծով
եկամուտները և ծախսերը:
1.3) ապահովագրական ընկերության տեխնիկական պահուստներին համարժեք
ակտիվների տեղաբաշխման կանխատեսումը` համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ
3-ի:
Ընդ որում, աղյուսակ 3-ում տեխնիկական պահուստներին համարժեք
ակտիվների մեծությունը հաշվարկելիս տեխնիկական պահուստները նվազեցվում են
տեխնիկական
պահուստներում
վերաապահովագրողի
մասնաբաժնի
չափով:
Աղյուսակը լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2007 թվականի հոկտեմբերի 2-ի «Ապահովագրական գործունեության հիմնական
տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը,
վերաապահովագրողին չարգելված համարելու չափանիշները» Կանոնակարգ 3/02-ը
հաստատելու մասին» թիվ 311 Ն որոշմամբ հաստատված «Ապահովագրական
գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և
հաշվարկման կարգը, վերաապահովագրողին չարգելված համարելու չափանիշները»
Կանոնակարգ 3/02-ով սահմանված Ն4 նորմատիվի տրամաբանությամբ,
ապահովագրական
ընկերության
ապահովագրական
և
1.4
վերաապահովագրական գումարների կանխատեսումը` համաձայն սույն հավելվածի
աղյուսակ 4-ի:
Ընդ որում, աղյուսակ 4-ում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում
կնքված և հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում դադարեցված ապահովագրության
պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրական գումարների տարբերությունը և
այդ գումարում վերաապահովագրողի մասնաբաժինը
1.5 ապահովագրական ընկերության կառավարման արդյունավետության
ցուցանիշների կանխատեսումը` համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 5-ի,
1.6) առավելագույն ծածկույթի աղյուսակը` համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ
6-ի:
1.7) ապահովագրական ընկերության կապիտալի համարժեքության նորմատիվի
կանխատեսումը` համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 7-ի:
Ընդ որում, աղյուսակ 5-ում կապիտալի համարժեքության նորմատիվին
մասնակցող տարրերը, ինչպես նաև նորմատիվի մեծությունը հաշվարկվում է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի
հոկտեմբերի 2-ի Ապահովագրական գործունեության հիմնական տնտեսական
նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը, վերաապահովագրողին
չարգելված համարելու չափանիշները» Կանոնակարգ 3/02-ը հաստատելու մասին» թիվ
311 Ն որոշմամբ հաստատված Ապահովագրական գործունեության հիմնական
տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը,
վերաապահովագրողին չարգելված համարելու չափանիշները» Կանոնակարգ 3/02-ով
սահմանված կարգով:
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(1-ին կետը լրաց. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ., լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, խմբ. 20.12.11թ.
թիվ 355Ն)
2. Ìñ³·ñÇÝ ÏÇó ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁ Éñ³óíáõÙ »Ý ÏÇë³ÙÛ³Ï³ÛÇÝ Ïïñí³Íùáíª Ñ»ï¨Û³É
³Ùë³Ãí»ñÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ ûñÇÝ³Ï, »ÝÃ³¹ñ»Ýù, Íñ³·ÇñÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ 200X Ã. ÷»ïñí³ñÇ 15-ÇÝ`
2.1 ö³ëï³óÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ Ù»ñ
ûñÇÝ³ÏáõÙª 200X-1 Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 31,
2.2 1-ÇÝ åÉ³Ý³íáñíáÕ ï³ñí³ ÑáõÉÇëÇ 1 Ù»ñ ûñÇÝ³ÏáõÙª 200X Ã. ÑáõÉÇëÇ 1,
2.3 2-ñ¹ åÉ³Ý³íáñíáÕ ï³ñí³ ÑáõÝí³ñÇ 1 Ù»ñ ûñÇÝ³ÏáõÙª 200X+1 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1,
2.4 2-ñ¹ åÉ³Ý³íáñíáÕ ï³ñí³ ÑáõÉÇëÇ 1 Ù»ñ ûñÇÝ³ÏáõÙª 200X+1 Ã. ÑáõÉÇëÇ 1,
2.5 3-ñ¹ åÉ³Ý³íáñíáÕ ï³ñí³ ÑáõÝí³ñÇ 1 Ù»ñ ûñÇÝ³ÏáõÙª 200X+2 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1,
2.6 3-ñ¹ åÉ³Ý³íáñíáÕ ï³ñí³ ÑáõÉÇëÇ 1 Ù»ñ ûñÇÝ³ÏáõÙª 200X+2 Ã. ÑáõÉÇëÇ 1,
2.7 4-ñ¹ åÉ³Ý³íáñíáÕ ï³ñí³ ÑáõÝí³ñÇ 1 Ù»ñ ûñÇÝ³ÏáõÙª 200X+3 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1:

Հավելված 10
(Հավելված 10-ը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 355 Ն որոշմամբ)
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Ð³í»Éí³Í 11
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության,
թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և
որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01

¸ÆØàôØ
àð²Î²ìàðØ²Ü øÜÜàôÂÚ²Ü ²ð¸ÚàôÜøÜºðÆ ´àÔàø²ðÎØ²Ü

´áÕáù³ñÏáÕÇ ³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ
´áÕáù³ñÏáÕÇ ³ÝÓÝ³·ñ³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ
øÝÝáõÃÛ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ûñ, ³ÙÇë, ï³ñ»ÃÇí
àñ³Ï³íáñÙ³Ý ï»ë³ÏÁ
Ð»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÇ Ñ³ëó»
´áÕáù³ñÏÙ³Ý å³ï×³é Ñ³Ý¹Çë³ó³Í ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó Ñ³ñóÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ

§ ¦ --------- 20 Ã.

¹ÇÙáÕÇ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ

(Հավելված 11-ը լրաց. 01.12.09թ. թիվ 360Ն)
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության,
թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և
որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01

Միջնորդագիր
Ղեկավարների (որակավորվող անձի) վերաբերյալ տեղեկություններ
Խնդրում ենք սույն միջնորդագրում նշված անձին գրանցել որպես ղեկավար և կից ներկայացնում
ենք նրա վերաբերյալ տեղեկությունները:

Ամրակցեք
այստեղ Ձեր
լուսանկարը:

Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե միջնորդագրում ներկայացվում են միայն
փոփոխությունները
1. Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները
(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ղեկավար դուք պետք է
հանդիսանաք: Ընդ որում` սույն միջնորդագրում «ղեկավար» հասկացությունը ներառում է նաև ֆոնդի
կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական
անձանց, ֆոնդի պահառուի աշխատակցի և ապահովագրական բրոքերների պատասխանատու
անձանց:
1.1 Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը(առկայության դեպքում)
(մասնաճյուղերի ղեկավարների համար նշել նաև ֆինանսական կազմակերպության մասնաճյուղի
անվանումը և Կենտրոնական բանկի կողմից ֆինանսական կազմակերպությանը տրված կոդը)

1.2. Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

բանկ
օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ
վարկային կազմակերպություն
ապահովագրկան ընկերություն
օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղ
ապահովագրական բրոքեր
ներդրումային ընկերություն
օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ
կարգավորվող շուկայի օպերատոր
Կենտրոնական դեպոզիտարիա
ֆոնդի կառավարիչ
օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղ
Բյուրո
Վճարահաշվարկային կազմակերպություն
Դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպություն

2. Անձնական տվյալներ
2.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն
2.2 Սեռ`

o
o

արական
իգական

2.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)
2.4 Ծննդավայր
2.5 Քաղաքացիություն
2.6 Անձնագրի համար և սերիա, ում կողմից և երբ է տրված, մինչև երբ է վավեր (առկայության դեպքում
լրացվում է նաև հին անձնագրի և գործող այլ անձնագրի համարը և սերիան)
2.7 Հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական ապահովության քարտի համարը)
(հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը)
2.8 Բնակության վայրը (մշտական և տվյալ պահին)
2.9 Հեռախոսահամար
2.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե
2.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը,
Անուն, ազգանուն, հայրանուն
Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)
3. Ղեկավար պաշտոն

2

3.1 Ղեկավար պաշտոն, որը Դուք պետք է զբաղեցնեք 1.1 կետում նշված կազմակերպությունում
o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահ (խորհրդի նախագահ)
o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ (խորհրդի անդամ),
o գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար, գործադիր մարմնի
ղեկավար)
o գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ
o տնօրինության (վարչության, գործադիր մարմնի) անդամ
o գլխավոր հաշվապահ
o գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
o ներքին աուդիտի ղեկավար
o ներքին աուդիտի անդամ
o բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների
մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար
o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահ (ղեկավար)
o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահի (ղեկավարի) տեղակալ
o վերստուգիչ ( վերստուգող ) հանձնաժողովի անդամ
o մասնաճյուղի կառավարիչ (տնօրեն)
o մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն
o մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի տեղակալ
o մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ
o օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ
o օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավար
o օպերատորի վերահսկող ծառայության անդամ
o ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ
o պատասխանատու ակտուար
o ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող
ֆիզիկական անձ
o ֆոնդի պահառուի ղեկավար
o ֆոնդի պահառուի աշխատակից
o բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատող

3.2 (3.2 ենթակետը ուժը կորցրել է 25.12.12թ. թիվ 372Ն)
3.3 Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները
որպես ղեկավար.

3.4 Եթե հանդիսանում եք բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակից, նշեք
ստորաբաժանման և պաշտոնի անվանումը
3.5. Նշեք նշված պաշտոնում Ձեր պաշտոնավարման սկիզբը, ըստ իրավասու կառավարման մարմնի
որոշման (օր/ամիս/տարի)
4.Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

3

4.1
Ուսումնակա
ն
հաստատութ
յան
անվանումը

Գտնվելու
վայրը

Սովորելու
ժամանակաշր
ջանը(--թ.ից
մինչև --թ.)

Ֆակուլտետ
ը

Մասնագիտություն
ը

Գիտական
աստիճանը

4.2 Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում
o
o
o
o

հայերեն
անգլերեն
ռուսերեն
այլ (նշել լեզուն)

4.3 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ
տվյալները. (ընդ որում, պետք է նշել փաստացի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ
տվյալները` անկախ դրանց` աշխատանքային գրքույկում ներառված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից)

Աշխատանք
ի
ընդունման
և
ազատման
ժամկետներ

Կազմակեր
պության
անվանում

Գտնվելու
վայր

Հեռախոսա
համար

Պաշտոնը,
հիմնական
պարտական
ությունները

Ազատման
հիմքերը
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4.4 Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող 3 անձանց վերաբերյալ տվյալներ (ներկայացման պահի

դրությամբ),
որոնք
անհրաժեշտության
դեպքում
կարող
են
տրամադրել
երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ, ընդ որում, այդ անձանցից մեկը պետք է
լինի Ձեր վերջին աշխատատեղից (ընդ որում, վերջին աշխատատեղ համարվում է
նախորդ կազմակերպությունը, որտեղ Դուք աշխատել եք), իսկ մյուս երկուսը չպետք է
լինեն այն կազմակերպությունից, որտեղ նախատեսում եք անցնել աշխատանքի, բայց
աշխատում են կամ աշխատել են ֆինանսական համակարգում: Եթե այդպիսի անձը
(անձինք) բացակայում է, ապա այլ նշումներ տողում նշեք երաշխավորություն
տրամադրող աձի (անձանց) բացակայության վերաբերյալ

Անուն, ազգանունը

Աշխատանքի
վայրը

Պաշտոնը

Բնակության
վայրը

Ֆինանսական
համակարգում
աշխատանքայ
ին տարիները

Հեռախոսահամա
ր,
էլ.
փոստի
հասցեն

Այլ նշումներ (այս տողը լրացվում է երաշխավորություն տրամադրող անձի (անձանց))
բացակայության դեպքում)

5. Ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկություններ
5.1 Արդյո՞ք Դուք օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ
գործունակ
o
o

Ոչ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.2 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների
համար
o Ոչ,
o Այո, (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով
հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ)
5.3 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, ապահովագրական, բանկային,
հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու
իրավունքից
o Ոչ,
o Այո, ներկայացնել մանրամասներ
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5.4 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ
o
o

Ոչ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.5 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով
ներգրավված եք որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ
o
o

Ոչ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.6 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ
նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության
o
o

Ոչ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.7 Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում կամ այլ պետություններում գործող ֆինանսական կազմակերպություններում
Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում ֆինանսական կազմակերպությունը ճանաչվել է
անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ՀՀ տարածքում
գործող ֆինանսական կազմակերպության ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի
խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:
o
o

Ոչ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.8 Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված
ֆինանսական կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր գործողությունների կամ
անգործության հետևանքով տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ
կամ սնանկ:
o
o

Ոչ
Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.9 Արդյո՞ք որպես ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր
նկատմամբ Կենտրոնական բանկի կամ տվյալ ֆինանսական կազմակերպության կողմից կիրառվել է
որևէ պատասխանատվության միջոց վերջին 1 տարվա ընթացքում
o
o

Ոչ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ
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5.10 Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից 1.2 կետում նշված ֆինանսական
կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով և
հիմքերով
o
o

Ոչ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում` որակավորման վկայականից զրկվելու
հիմքերը)

6.Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապակցվածություն

6.1 Նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն
հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում
(կապիտալում) ունեք կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից
Ընդ որում` 6.1-6.3 կետերում հաշվետու թողարկողներին վերաբերող դրույթները լրացվում են միայն
ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական
դեպոզիտարիայի, ֆոնդի պահառուների ղեկավարների, ինչպես նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ
կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց և ֆոնդի պահառուի
աշխատակցի կողմից
Ֆինանսական
կազմակերպության
(ոչ ֆինանսական
կազմակերպությու
ն հանդիսացող
հաշվետու
թողարկողի)
անվանումը

Ժամանակահատվածը
(նախկինում ունեցած
մասնակցության համար
նշել նշանակալից
մասնակից լինելու
ժամանակահատվածը)

Մասնակցությ
ան չափը (%),

Բաժնետոմ
սերի
քանակը

Ընդհանուր
գումարը
(դրամով)
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6.2 Իրազեկ լինելու դեպքում նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ
ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց
կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ վերջին 5
տարվա ընթացքում ունեցել են նշանակալից մասնակցություն
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

Ֆինանսական
կազմակերպության
(ոչ ֆինանսական
կազմակերպություն
հանդիսացող
հաշվետու
թողարկողի)
անվանումը

Ժամանակահատվածը
(նախկինում ունեցած
մասնակցության համար նշել
նշանակալից մասնակից
լինելու
ժամանակահատվածը)

Մասնակցությ
ան չափը (%)

Բաժնետոմսերի
քանակը

Ընդհանուր
գումարը
(դրամով)
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6.3 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված` ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող
ընկերություններում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները (եթե այդպիսիք
կան)
(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության
գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում`
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն
կանոնակարգում ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկությունները լրացվում են միայն ծնողների,
ամուսնու, երեխաների, քրոջ և եղբոր (եթե համատեղ տնտեսություն են վարում:

Անուն,ազգ
անուն

Ժամանակահատվա
(նախկինում
ֆինանսական
համակարգում
(հաշվետու թողարկող
ընկերություններում)
աշխատած անձանց
համար նշել
համապատասխան
ֆինանսական
կազմակերպությունում
(հաշվետու թողարկող
ընկերություններում)
աշխատելու
ժամանակահատվածը

Անձնա
գրի
համար

Փոխկապա
կցվածությա
ն ձև

Աշխատանքի
վայր

Պաշտո
ն

Հեոախոսա
համար

7.Դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ
7.1 Արդյո՞ք Դուք ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության
նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք
o
o

Ոչ ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

7.2 Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն
ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք (պատասխանել
իրազեկ լինելու դեպքում)
o
o

Ոչ ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)
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7.3 Արդյո՞ք Դուք ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների
հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ
o
o

Ոչ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ֆինանսական կազմակերպության անվանումը, գումար,
ժամկետ, այլ)

7.4. Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ ունեցել են ՀՀ տարածքում գործող
ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ (պատասխանել
իրազեկ լինելու դեպքում)
o
o

Ոչ ,
Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

8.Այլ տեղեկատվություն
8.1 Այս մասում նշվում է Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ
տվյալները, (բացառությամբ 6.3 կետում նշված անձանց)

Անուն,
ազգանուն

Անձնագրի
համար

Փոխկապակ
ցվածության
ձև

Աշխատանք
ի վայր

Պաշտոն

Բնակությա
ն վայր

Հեռախոսահա
մար

8.2 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

Կազմակերպության
անվանում

Գտնվելու վայր

Փոխկապակցվածու
թյան ձև

ՀՎՀՀ

Հեռախոսահամ
ար

9. Ձեր կարծիքով արդյոք առկա են այլ կարևոր տեղեկություններ, որոնք կցանկանայիք նշել
o
o

Ոչ
Այո,, ներկայացնել մանրամասները

10. Այլ փաստաթղթեր

10

10. 1 Այս կետը լրացվում է միայն բանկի խորհրդի անդամների կողմից.
Ծանոթացել եմ «Խորհրդի անդամների գործունեության ուղեցույց» փաստաթղթի հետ
o
o

Այո
Ոչ

11. (11-րդ կետը ուժը կորցրել է 25.12.12թ. թիվ 372 Ն որոշմամբ)
12. Հավաստիացնում եմ, որ
ա. սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական,
բ. բացակայում են ղեկավարի գրանումը մերժելու համար համապատասխան օրենքներով և կարգերով
սահմանված հիմքերը,
գ. վերոնշված անձը համապատասխանում է համապատասխան օրենքներով և կարգերով սահմանված
պահանջներին
Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրություն

Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման
մարմնի կողմից
լիազորված անձի անուն, ազգանուն

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)

Ստորագրություն

Գրանցման ներկայացված ղեկավարի ստորագրություն

----------------------------

-------------------------------

--------------------------------

---------------------------------

(Հավելված 3-ը խմբ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 10.03.09թ. թիվ 57Ն, լրաց. խմբ. 22.09.09թ.
թիվ 278Ն, լրաց., խմբ. 01.12.09թ. թիվ 360Ն, խմբ. 02.05.11թ. թիվ 120Ն, լրաց., խմբ.
20.12.11թ. թիվ 355Ն, փոխ., խմբ. 25.12.12թ. թիվ 372Ն)
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3ա

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության,
թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության
ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01

Ղեկավարների գրանցման ընթացակարգը

N

Ֆինանսական

կազմակերպությունների Ընթացակարգը

ղեկավարներ
1

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՂԵԿԱՎԱՐ, այդ թվում՝
1. Ապահովագրական ընկերության/ Օտարերկրյա
2.
3.

ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի
խորհրդի նախագահ
Ապահովագրական ընկերության/ Օտարերկրյա
ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի
խորհրդի անդամներ
Գործադիր տնօրեն

Բ
Բ
Բ

4. Գործադիր տնօրենի տեղակալ

Բ

5. Տնօրինության ղեկավար

Բ

6. Տնօրինության անդամ

Բ

7. Վարչության նախագահ

Բ

8. Վարչության անդամ

Բ

9. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության

Բ

մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն

10. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության

Բ

մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի տեղակալ

11. Ներքին աուդիտի ղեկավար

Բ

12. Ներքին աուդիտի անդամ
13. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության ներքին

Պ
Բ

աուդիտի ղեկավար

14. Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության

Պ

ներքին աուդիտի անդամ

15.

Գլխավոր հաշվապահ

Բ

16.

Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

Բ

17.

Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

Բ

18.

Օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության
մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

Բ

19.

Մասնաճյուղի տնօրեն

Պ

20.

Մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

Պ

21.

Պատասխանատու ակտուար

2

Բ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐԻ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁ այդ թվում՝

1.

Գործադիր տնօրեն

Բ

2.

Վարչության նախագահ

Բ

3.

Վարչության անդամ

Բ

4.

Գործադիր տնօրենի տեղակալ

Բ

5.

Գլխավոր հաշվապահ

Բ

6.

Ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ
իրականացնող ֆիզիկական անձ

Հավելված 3ա-ն լրաց. 25.12.12թ. թիվ 372 Ն որոշմամբ

Պ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3բ

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության,
թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության
ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ցանկ

1. Ասիական զարգացման բանկ (Asian Development Bank)
2. Միջազգային հաշվարկների բանկ (Bank of International Settlements)
3. Սևծովյան առևտրի և զարգացման բանկ (Black Sea Trade and
Development Bank)
4. Կարիբյան զարգացման բանկ (Caribbean Development Bank)
5. Կենտրոնական Ամերիկայի տնտեսական ինտեգրման բանկ (Central
American Bank of Economic Integration)
6. Լատինական Ամերիկայի զարգացման բանկ (Corporation Andina de
Fomento)
7. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ (European Bank for
Reconstruction and Development)
8. Եվրոպական հանձնաժողով (European Commission)
9. Եվրոպական ներդրումային բանկ (European Investment Bank)
10. Ներամերիկյան զարգացման բանկ (Inter-American Development Bank)
11. Միջազգային արժութային հիմնադրամ (International Monetary Fund)
12. Իսլամական զարգացման բանկ (Islamic Development Bank)
13. Սկանդինավյան զարգացման հիմնադրամ (Nordic Development Fund)
14. Սկանդինավյան ներդրումային բանկ (Nordic Investment Bank)
15. Նավթ

արտահանող

երկրների

կազմակերպության

միջազգային

զարգացման հիմնադրամ (OPEC Fund for International Development)
16. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն
(Organization for Economic Co-operation and Development)
17. Նավթանյութեր

արտահանող

երկրների

կազմակերպություն

(Organization of Petroleum-Exporting Countries)
18. Համաշխարհային բանկի խումբ (World Bank Group)
1) Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (International
Bank for Reconstruction and Development)

2) Միջազգային

զարգացման

ասոցիացիա

(International

Development Association)
3) Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (International Finance
Corporation)
4) Բազմազգ

ներդրումների

երաշխավորման

գործակալություն

(Multinational Investment Guarantee Agency)
5) Ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոն
(International Centre for Settlement of Investment Disputes)
19. Վերակառուցման բանկ (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW))
20. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության
անդամ երկրների ֆինանսական կազմակերպություններ
Հավելված 3բ-ն լրաց. 25.12.12թ. թիվ 372Ն

Ð³í»Éí³Í 4³

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության,
թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության
ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01
îºÔºÎ²Üø
²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü (úî²ðºðÎðÚ² ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü
ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü) Î²ÜàÜ²¸ð²Î²Ü Î²äÆî²ÈàôØ ÜÞ²Ü²Î²ÈÆò
Ø²êÜ²ÎòàôÂÚàôÜ Òºèø ´ºðàÔ Æð²ì²´²Ü²Î²Ü ²ÜÒÆ ìºð²´ºðÚ²È
1. Æñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ- Ù³ëÝ³ÏóÇ (Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý) ïíÛ³ÉÝ»ñ
1.1. ²Ýí³ÝáõÙÁ
1.2. ¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ,
1.3.¶ñ³ÝóÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ

í³ÛñÁ
(ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ)

1.4. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñï»Õ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ Ó»éù μ»ñ»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ.
2. Ò»éùμ»ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñ (÷³Û»ñ)
2.1. ´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (÷³Û»ñÇ) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇíÁ
·áõÙ³ñ

%

·áõÙ³ñ

%

³Û¹ ÃíáõÙª Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù ïíáÕ
2.2. Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ μ³ÅÝ»ïáÙëÇ (÷³ÛÇ) Ó»éùμ»ñÙ³Ý ·ÇÝÁ
2.3. ´³ÅÝ»ïáÙëÇ (÷³ÛÇ) ÁÝÃ³óÇÏ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ
3. Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó»éùμ»ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ
3.1. Üß»ù Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó»éùμ»ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ.

3.2. Üß»É Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ (ë»÷³Ï³Ý, ÷áË³éáõ)ª
ºÃ» Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù í³ñÏÇ ëï³óÙ³Ùμ, Éñ³óÝ»É 3.3 Ï»ïÁ

3.3. öáË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù í³ñÏÇ ëï³óÙ³Ùμ Ï³ï³ñíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ýß»Éª

³) ì³ñÏ/÷áË³éáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñáÕÇ ³ÝáõÝÁ /³Ýí³ÝáõÙÁ
μ) ¶ïÝí»Éáõ/μÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ
·) ì³ñÏÇ/ ÷áË³éáõÃÛ³Ý
·áõÙ³ñÁ

¹) ¶ñ³íÇ
³é³ñÏ³Ý

1

») ì³ñÏÇ/ ÷áË³éáõÃÛ³Ý ëï³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ

½) Æ±Ýã ³ÕμÛáõñÝ»ñÇó í³ñÏÁ/÷áË³éáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ù³ñíÇ

3.4. ºÃ» Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ó»éù ¿ μ»ñíáõÙ ³ÛÉ Ù³ëÝ³ÏóÇó ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý (áã Ã» Ï³ñ·³íáñíáÕ
ßáõÏ³ÛÇ ÙÇçáóáí), ³å³ Ýß»É.
ì³×³éùÇ/÷áË³ÝóÙ³Ý
ì³×³éùÇ/÷áË³ÝóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³
ì³×³éáÕÇ/÷áË³ÝóáÕÇ
³ÝáõÝÁ
»ÝÃ³Ï³ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ
μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ/ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
(³Ýí³ÝáõÙÁ)
ù³Ý³ÏÁ
ã³÷Á (%)

4. î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É.

Î´ ÏáÕÙÇó Ï³ñáÕ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

»Ý

Éñ³óáõóÇã

å³Ñ³Ýçí»É

Ý³¨

Ýßí³Í

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ò³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù ïíáÕ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 10 ¨ ³í»ÉÇ ïáÏáë Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñª
Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
¶ïÝí»Éáõ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ,
ã³÷Á (¹ñ³Ùáí)
í³ÛñÁ

ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý

Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
ã³÷Á (%)

5. î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ (ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ ¨ ³Ý¹³ÙÇ, ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÝÇ ¨
·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ) í»ñ³μ»ñÛ³É
²ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ,
³ÝÓÝ³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ,

ä³ßïáÝÁ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ
³ßË³ï»Éáõ ï³ñÇÝ»ñÁ
(áñáÝóÇóª Ýßí³Í
å³ßïáÝáõÙ)

´Ý³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ

6. î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓ³Ýó í»ñ³μ»ñÛ³É

öáËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏíÇ §²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦
ÐÐ ûñ»ÝùÇ 13-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
ºÃ» Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ÕÁ μ³í³ñ³ñ ã¿, û·ï³·áñÍ»ù Éñ³óáõóÇã Ã»ñÃ»ñ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, ³ÝÓÇ
³ÝáõÝÁ, ³ÝÓÝ³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ,
1.

¶ïÝí»Éáõ
(μÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ)

öáËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ

2.

2

7. ²ÛÉ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
7.1. ²ñ¹Ûá±ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ 30 ûñ Å³ÙÏ»ï³Ýó (ãÙ³ñí³Í)
²Ûá
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ:
§²Ûá¦ å³ï³ëË³ÝÇ ¹»åùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ (·áõÙ³ñ, Å³ÙÏ»ï ¨ ³ÛÉÝ):

7.2. ²ñ¹Ûá±ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ùáï μ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý
§öáÕ»ñÇ Éí³óÙ³Ý ¨ ³Ñ³μ»ÏãáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ¹»Ù
å³Ûù³ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ¹ñ³Ýó ÑÇÙ³Ý íñ³ ÁÝ¹áõÝí³Í ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í ÑÇÙù»ñÁ:
§àã¦ å³ï³ëË³ÝÇ ¹»åùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ:

²Ûá

àã

àã

7.3. ²ÛÉª Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí Ï³ñ¨áñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ

8. Ð³í³ëïÇ³óÝáõÙ »Ù, áñ ëáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ¿ ¨

³ÙμáÕç³Ï³Ý: ¶Çï³ÏóáõÙ »Ù, áñ áñ¨¿ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ï³Ù ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ï»ÕÍ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿
ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ùñ»³Ï³Ý ¨ í³ñã³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý:
ºë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ùª ÇÙ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í í»ñáÝßÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áñ¨Çó» ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ
ï»Õ»Ï³óÝ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇÝ:
îÝûñ»ÝÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ
êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ

²Ùë³ÃÇí
ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ

Î. î.

(Հավելված 4ա-ն խմբ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, լրաց., խմբ., փոխ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
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Ð³í»Éí³Í 4μ

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության,
թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության
ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01
îºÔºÎ²Üø
²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü (úî²ðºðÎðÚ² ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü
ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü) Î²ÜàÜ²¸ð²Î²Ü Î²äÆî²ÈàôØ ÜÞ²Ü²Î²ÈÆò
Ø²êÜ²ÎòàôÂÚàôÜ Òºèø ´ºðàÔ üÆ¼ÆÎ²Î²Ü ²ÜÒÆ ìºð²´ºðÚ²È
1. üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ- Ù³ëÝ³ÏóÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ
1.1. ²ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ
1.2. ê»éÁ
1.3. ÌÝÝ¹Û³Ý ï³ñ»ÃÇíÁ, ³ÙÇëÁ, ³Ùë³ÃÇíÁ
ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ
1.4. ÌÝÝ¹³í³ÛñÁ
1.5. ø³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁ
1.6. ²ÝÓÝ³·ñÇ ë»ñÇ³Ý ¨ Ñ³Ù³ñÁ __________
1.7. ´Ý³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ (Ùßï³Ï³Ý ¨ μÝ³ÏáõÃÛ³Ý ïíÛ³É å³ÑÇÝ)
1.8. Ð»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñ
1.9. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÇ Ñ³ëó»
1.10. Üß»ù Ý³ËÏÇÝáõÙ Ò»ñ áõÝ»ó³Í ÙÛáõë μáÉáñ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýù Ïñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ
²ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, Ñ³Ûñ³ÝáõÝÁ
Îñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ
ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ
1.11. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñáõÙ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ Ó»éù μ»ñ»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
2. Ò»éùμ»ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñ (÷³Û»ñ)
2.1. ´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (÷³Û»ñÇ) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇíÁ
·áõÙ³ñ

%

·áõÙ³ñ

%

³Û¹ ÃíáõÙª Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù ïíáÕ
2.2. Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ μ³ÅÝ»ïáÙëÇ (÷³ÛÇ) í³×³éùÇ ·ÇÝÁ
2.3. ´³ÅÝ»ïáÙëÇ (÷³ÛÇ) ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ

______________________

3. Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó»éùμ»ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ
3.1. Üß»ù Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó»éùμ»ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
3.2. Üß»É Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ (ë»÷³Ï³Ý, ÷áË³éáõ)ª
ºÃ» Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù í³ñÏÇ ëï³óÙ³Ùμ, Éñ³óÝ»É 3.3 Ï»ïÁ
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3.3. öáË³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù í³ñÏÇ ëï³óÙ³Ùμ Ï³ï³ñíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ýß»Éª
³) ì³ñÏ/÷áË³éáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñáÕÇ ³ÝáõÝÁ /³Ýí³ÝáõÙÁ
μ) ¶ïÝí»Éáõ/μÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ
·) ì³ñÏÇ/ ÷áË³éáõÃÛ³Ý
·áõÙ³ñÁ
») ì³ñÏÇ/ ÷áË³éáõÃÛ³Ý ëï³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ

¹) ¶ñ³íÇ ³é³ñÏ³Ý

½) Æ±Ýã ³ÕμÛáõñÝ»ñÇó í³ñÏÁ/÷áË³éáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ù³ñíÇ

3.4. ºÃ» Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ó»éù ¿ μ»ñíáõÙ ³ÛÉ Ù³ëÝ³ÏóÇó ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý (áã Ã» Ï³ñ·³íáñíáÕ
ßáõÏ³ÛÇ ÙÇçáóáí), ³å³ Ýß»É.

ì³×³éáÕÇ/÷áË³ÝóáÕÇ
(³Ýí³ÝáõÙÁ)

³ÝáõÝÁ

ì³×³éùÇ/÷áË³ÝóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³
μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ù³Ý³ÏÁ

ì³×³éùÇ/÷áË³ÝóÙ
³Ý »ÝÃ³Ï³
μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ/
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
ã³÷Á (%)

4. î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É

Î´ ÏáÕÙÇó Ï³ñáÕ »Ý Éñ³óáõóÇã å³Ñ³Ýçí»É Ý³¨ 4.1 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ò³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù ïíáÕ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 10 ¨ ³í»ÉÇ ïáÏáë Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñª
Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ
¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ
ã³÷Á (¹ñ³Ùáí)

Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛ
³Ý ã³÷Á (%)

5. ÎñÃáõÃÛáõÝ, áñ³Ï³íáñáõÙ

²Ûë Ï»ïÁ Éñ³óÝ»Éáõ ÷áË³ñ»Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÝ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ (ïå³·Çñ ¨ Ñ³Û»ñ»Ý),
áñï»Õ Ýí³½³·áõÛÝë å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ ëáõÛÝ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
5.1. àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý
³Ýí³ÝáõÙÁ

¶ïÝí»Éáõ
í³ÛñÁ

Ð³×³ËáõÙÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ (----Ã-Çó
ÙÇÝã¨ ----Ã.)

¶Çï³Ï
³Ý
³ëïÇ×³
ÝÁ

5.2 Æ±Ýã ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ »ù ïÇñ³å»ïáõÙ
6. ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ

²Ûë Ï»ïÁ Éñ³óÝ»Éáõ ÷áË³ñ»Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÝ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ (ïå³·Çñ ¨ Ñ³Û»ñ»Ý),
áñï»Õ Ýí³½³·áõÛÝë å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ ëáõÛÝ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
6.1.²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ í»ñçÇÝ 10 ï³ñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùμ
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Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ,
·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ, Ñ»é³ËáëÁ,
»ñ³ßË³íáñáÕÇ ³ÝáõÝÁ

²ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¨
³½³ïÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ

ä³ßïáÝÁ

6.2. Üß»ù Ò»½ ³ÝÓ³Ùμ ×³Ý³ãáÕª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý (ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý) Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³ßË³ïáÕ Ï³Ù ³ßË³ï³Í
³ÝÓ³Ýó í»ñ³μ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, áñáÝù, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, Ï³ñáÕ »Ý ïñ³Ù³¹ñ»É
»ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝ Ò»ñ ³ÝÓÇ í»ñ³μ»ñÛ³É (»Ã» ³Û¹åÇëÇù Ï³Ý).
²ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ

²ßË³ï³ÝùÇ í³ÛñÁ, å³ßïáÝÁ

Ð»é³ËáëÁ

7. Ø³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ÝÏ³ñ³·ñ»ù Ò»ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ áñå»ë ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇó

ºÃ» Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ÕÁ μ³í³ñ³ñ ã¿, û·ï³·áñÍ»ù Éñ³óáõóÇã Ã»ñÃ»ñ

8. î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓ³Ýó í»ñ³μ»ñÛ³É

öáËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏíÇ §²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 13-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
ºÃ» Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ÕÁ μ³í³ñ³ñ ã¿, û·ï³·áñÍ»ù Éñ³óáõóÇã Ã»ñÃ»ñ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, ³ÝÓÇ
³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, ³ÝÓÝ³·ñÇ
Ñ³Ù³ñÁ,

9. ²ÛÉ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
9.1. ²ñ¹Ûá±ù ¸áõù áõÝ»ù
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

30

¶ïÝí»Éáõ
(μÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ)

և

ավելի

ûñ

Å³ÙÏ»ï³Ýó

öáËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý
ï»ë³ÏÁ

(ãÙ³ñí³Í)

²Ûá

àã

§²Ûá¦ å³ï³ëË³ÝÇ ¹»åùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (·áõÙ³ñ, Å³ÙÏ»ï, ³ÛÉ)

9.2 ²ñ¹Ûá±ù Ò»½ Ùáï μ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý

²Ûá

àã
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§öáÕ»ñÇ Éí³óÙ³Ý ¨ ³Ñ³μ»ÏãáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ¹»Ù
å³Ûù³ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ¹ñ³Ýó ÑÇÙ³Ý íñ³ ÁÝ¹áõÝí³Í ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í ÑÇÙù»ñÁ:
§àã¦ å³ï³ëË³ÝÇ ¹»åùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ:

9.3. ²ÛÉª Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí Ï³ñ¨áñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ

10. Ð³í³ëïÇ³óÝáõÙ »Ù, áñ ëáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ¿ ¨

³ÙμáÕç³Ï³Ý: ¶Çï³ÏóáõÙ »Ù, áñ áñ¨¿ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ï³Ù ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ï»ÕÍ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿
ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ùñ»³Ï³Ý ¨ í³ñã³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý:
ºë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ùª ÇÙ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í í»ñáÝßÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áñ¨Çó» ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ
ï»Õ»Ï³óÝ»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇÝ:
êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ

²Ùë³ÃÇí
ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ

(Հավելված 4բ-ն խմբ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, փոխ., լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)

7

Հավելված 5ա
Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը կանոնակարգ 3/01-ի հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք
բերող անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց մասին
1. Նշանակալից մասնակիցը
Անվանումը
(անունը,
ազգանունը)
2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ
2.1. Անվանումը
2.2. Գտնվելու վայրը

2.3.Գրանցման ամսաթիվը

վայրը

համարը

օր/ամիս/տարի
2.4. Կազմակերպության
մասնակցություն.

անվանումը,

որում

մասնակիցն

ակնկալում

է

ձեռք

բերել

նշանակալից

3. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ
(ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել 3.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական
հաշվետվությունները)
3.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք.
Գտնվելու
Մասնակցության
Մասնակցությ
Կազմակերպության անվանումը
վայրը
չափը (դրամով)
ան չափը (%)

3.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք
Անունը, ազգանունը,
Մասնակցությ
Մասնակցության
Բնակության
անձնագրի համարը,
ան չափը (%)
չափը (դրամով)
վայրը

4. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և
անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ
Անունը, ազգանունը,
անձնագրի համարը
1.

Պաշտոնը

Կազմակերպությունում աշխատելու
տարիները (որոնցից` նշված պաշտոնում)

2.

5. Այլ տեղեկատվություն
5.1 Արդյո՞ք փոխկապակցված իրավաբանական անձն ունի 30 և ավելի օր
ժամկետանց (չմարված)
պարտավորություններ:
Այո պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

Այո

Ոչ

5.2 Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

6. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և
ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը
հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Անունը, ազգանունը
Ստորագրություն

Ամսաթիվ
օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

(Հավելված 5ա-ն խմբ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 2012.11թ. թիվ 355Ն)
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Հավելված 5 բ
Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք
բերող անձի հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց մասին
1. Նշանակալից մասնակիցը
Անվանումը,(անունը,
ազգանունը)
2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ
2.1. Անունը, ազգանունը
2.2. Բնակության վայրը

2.3.Անձնագրի համարը
2.4 Փոխկապակցվածության տեսակ
2.5. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից
մասնակցություն.
3. Այլ տեղեկատվություն
3.1. Արդյո՞ք ֆիզիկական անձն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված)
պարտավորություններ:
Այո պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

Այո

Ոչ

3.2 Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

4. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և
ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը
հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:
Անունը, ազգանունը
Ստորագրություն

Ամսաթիվ
օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

(Հավելված 5բ-ն խմբ. 01.07.08թ. թիվ 188Ն, խմբ. 20.12.11թ. թիվ 355Ն)
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 12

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության,
թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության
ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01

Ապահովագրական ընկերության կանոնադրության տիտղոսաթերթ
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
------------------------------------(ընկերության իրավասու մարմնի անվանումը)

---------------------------------

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

(իրավասու անձի պաշտոնը)

-----------------------------------------------------------------------------------

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
_______________________________________________________________
Ընկերության (ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության) լրիվ անվանումը

-------------------------

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
-------------------------------------------(ընկերության իրավասու մարմնի անվանումը)
--/--/ ----թ թիվ -------- որոշմամբ

Փոփոխված է
------------------------- --/--/---- թիվ -(իրավասու մարմնի անվանումը)

------------------------

--/--/---- թիվ --

(իրավասու մարմնի անվանումը)

------------------------ --/--/---- թիվ -(իրավասու մարմնի անվանումը)

-------------------------- --/--/---- թիվ -(իրավասու մարմնի անվանումը)

որոշմամբ

(Հավելված 12-ը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն, խմբ. 25.12.12թ. թիվ 372Ն)

Հավելված 9.1
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի հավելվածի

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԿՈՒ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ

ԲԱԺԻՆ 1. Ընդհանուր դրույթներ
Ներկայացվում

են

ապահովագրական

ընկերության

մասնաճյուղի

մասին

ընդհանուր տեղեկություններ, այդ թվում`
1. ստեղծվող մասնաճյուղի անվանումը և գտնվելու վայրը,
2. հիմնադիր

ապահովագրական

ընկերության

կողմից

նոր

մասնաճյուղի

ստեղծման նախադրյալները, նպատակները,
3. մասնաճյուղի

ակնկալվող

դերն

ու

նշանակությունը

ապահովագրական

ընկերության ընդհանուր գործունեության համատեքստում:
Այս

բաժնում

ներկայացվում

են

նաև

ապահովագրական

ընկերության

մասնաճյուղի ծրագրի մշակման հիմքում դրված հիմնական ենթադրությունները,
մշակող անձի կամ մշակման աշխատանքները կոորդինացնող անձի վերաբերյալ
տվյալներ (զբաղեցրած պաշտոնը, հեռախոսի համարը):
ԲԱԺԻՆ 2. Մասնաճյուղի գործունեության հիմնական ուղղությունները
Այս բաժնում ներկայացվում են
1.

ապահովագրության այն դասերը, որոնցով մասնաճյուղը ապահովագրական
գործունեություն է իրականացնելու,

2. ապահովագրական
լիազորությունների

ընկերության
շրջանակները,

կողմից
դրանց

մասնաճյուղին
ակնկալվող

տրված
հետագա

փոփոխությունները, մասնաճյուղի զարգացման հեռանկարները:
ԲԱԺԻՆ 3. Նպատակային շուկաների նկարագրություն, մրցունակություն
Այս բաժնում ներկայացվում են
1. մասնաճյուղի

սպասարկման

տարածքը,

պոտենցիալ

հաճախորդների

շրջանակը,
2. նպատակային շուկայում մասնաճյուղի պոտենցյալ մրցակիցները.
3. մասնաճյուղի հարաբերական առավելությունը և թերությունները մասնաճյուղի
հիմնական մրցակիցների նկատմամբ (օրինակ՝ սպասարկման որակ և այլն),

մասնաճյուղի կողմից սպասարկվող տարածքում մասնաճյուղի մրցունակության
գնահատման արդյունքները, մրցակցությանը դիմակայելու մեթոդները,
ԲԱԺԻՆ 4. Մասնաճյուղի ներքին կազմակերպական կառուցվածք, կառավարումը
Այս բաժնում ներկայացվում են
1. մասնաճյուղի ներքին կազմակերպական կառուցվածքը (սխեմատիկ տեսքով),
կառուցվածքային
ֆունկցիաները,

ստորաբաժանումների
դրանց

միջև

անվանումներն

փոխհարաբերությունները,

ու

հիմնական
մասնաճյուղի

աշխատակիցների քանակը,
2. մասնաճյուղի ղեկավարների իրավունքներն ու պարտականությունները,
3. մասնաճյուղի ներքին հսկողության համակարգը,
4. ապահովագրական

ընկերության

գլխամասի

և

մասնաճյուղի

միջև

տեղեկատվական հոսքերը՝ ներառյալ հաշվետվական համակարգը,
5. մասնաճյուղում ներքին աուդիտի իրականացման հաճախականությունը և
շրջանակները,
6. այն

բոլոր

ապահովելու
օրենքների,
ընկերության

ընթացակարգերը
մասնաճյուղի
այլ

և

միջոցառումները,

գործունեության

իրավական

ակտերի,

գործունեությունը

ուղղված

են

համապատասխանեցումը

ՀՀ

ինչպես

որոնք

նաև

կարգավորող

ապահովագրական
ներքին

ակտերի

(քաղաքականություն, կարգեր և այլ) պահանջներին,
7. մասնաճյուղի հաճախորդների բողոքներին արձագանքելու միջոցառումները:
ԲԱԺԻՆ 5. Գործարար ծրագրի իրականացման նկատմամբ հսկողությունը,
ծրագրում փոփոխությունների կատարումը
Այս բաժնում նկարագրվում է մասնաճյուղի ծրագրի իրագործմանը հետևելու
գործընթացը, ծրագրում փոփոխություններ կատարելու կարգը:
ԲԱԺԻՆ 6. Ծրագրին կից աղյուսակներ
Ներկայացնել սույն ծրագրին կից հետևյալ աղյուսակները էքսել (excel) ֆորմատով`
1. մասնաճյուղի հաշվեկշռի կանխատեսումները` համաձայն սույն հավելվածի
աղյուսակ 1-ի,
2. մասնաճյուղի եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումները` համաձայն սույն
հավելվածի աղյուսակ 2-ի:
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ

Հաշվեկշռային ցուցանիշներ

1. Ակտիվներ
1) Կանխիկ դրամական միջոցներ և
դրանց համարժեքներ
2) Բանկային և այլ հաշիվներ
3) Ապագա ժամանակաշրջանի
ծախսեր
4) Ապահովագրության գծով
կանխավճարային գումարներ
5) Ստացվելիք գումարներ
ապահովագրական ընկերության
գլխամասից
6) Ստացվելիք գումարներ ուղղակի
ապահովագրության և
համաապահովագրության գծով
7) Ստացվելիք գումարներ
վերաապահովագրության ընդունած
ռիսկերի գծով
8) Ստացվելիք գումարներ և
կանխավճարներ
վերաապահովագրության փոխանցած
ռիսկերի գծով

1-ին
պլանավորվո
ղ տարվա
հուլիսի 1
2
X

2-րդ
պլանավորվո
ղ տարվա
հունվարի 1
3
X

2-րդ
պլանավորվո
ղ տարվա
հուլիսի 1
4
X

3-րդ
պլանավորվո
ղ տարվա
հունվարի 1
5
X

3-րդ
պլանավորվո
ղ տարվա
հուլիսի 1
6
X

(հազար դրամ)
4-րդ
պլանավորվող
տարվա
հունվարի 1
7
X

9) Տեխնիկական պահուստներում
վերաապահովագրողի մասնաբաժինը,
այդ թվում`
ա. վերաապահովագրողի մասնաբաժինը
չվաստակած ապահովագրավճարների
պահուստում
բ. վերաապահովագրողի մասնաբաժինը
ներկայացված, սակայն դեռևս չկարգավորված
պահանջների պահուստում
գ. վերաապահովագրողի մասնաբաժինը տեղի
ունեցած, սակայն ապահովագրողին դեռևս
չներկայացված պահանջների պահուստում
դ. վերաապահովագրողի մասնաբաժինը
մաթեմատիկական պահուստում
ե. վերաապահովագրողի մասնաբաժինը այլ
տեխնիկական պահուստում

10)
Սուբրոգացիայի հետևանքով
առաջացած պահանջներ

11)
Ուղղակի ապահովագրության
և համաապահովագրության գծով
ստացվելիք գումարների հնարավոր
կորուստների պահուստ
12)
Վերաապահովագրության
գծով ակտիվների հնարավոր
կորուստների պահուստ
13)
Բանկային և այլ հաշիվների
հնարավոր կորուստների պահուստ
14)
Ավանդներ բանկերում
15)
Տրամադրված
փոխառություններ
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16)
Ռեպո համաձայնագրեր
17)
Արժեթղթեր (ներառյալ` ռեպո
համաձայնագրով վաճառված
արժեթղթեր)
18)
Ներդրումների հնարավոր
կորուստների պահուստ
19)
Հիմնական միջոցներ
20)
Ոչ նյութական ակտիվներ
21)
Այլ ակտիվներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
2.Պասիվներ
1) Վճարվելիք հատուցումներ, այդ
թվում`
ա. ուղղակի ապահովագրության և
համաապահովագրության պայմանագրերի գծով
բ. վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
գծով

2) Ապահովագրական ընկերության
գլխամասին փոխանցվելիք
գումարներ
3) Ապահովագրական միջնորդներին
վճարվելիք գումարներ
4) Հետ վերադարձվող
ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
ա. ուղղակի ապահովագրության և
համաապահովագրության պայմանագրերի գծով
բ. վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
գծով

5) Վերաապահովագրողներին
փոխանցվելիք
ապահովագրավճարներ
6) Համաապահովագրության գծով
վճարվելիք և փոխանցվելիք
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գումարներ
համաապահովագրողներին
7) Ներգրավված փոխառություններ,
ռեպո համաձայնագրեր և ստացված
վարկեր
8) Թողարկված արժեթղթեր
9) Տեխնիկական պահուստներ, այդ
թվում`
ա. չվաստակած ապահովագրավճարների
պահուստ
բ. ներկայացված, սակայն դեռևս
չկարգավորված պահանջների պահուստ
գ. տեղի ունեցած, սակայն ապահովագրողին
դեռևս չներկայացված պահանջների պահուստ
դ. մաթեմատիկական պահուստ
ե. այլ տեխնիկական պահուստներ

10)
Այլ պարտավորություններ
11)
Վերագնահատումից
փոփոխություններ
12)
Այլ համապարփակ եկամտի
այլ տարրեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՍԻՎՆԵՐ
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Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ
(հազար
դրամ)
1-ին
2-րդ
3-րդ
պլանավ
2-րդ
1-ին
1-ին
պլանավո
պլանավոր
3-րդ
որվող
պլան
պլանավորվող պլանա
րվող
վող
պլանավ
տարվան
ավոր
Եկամտային և ծախսային ցուցանիշներ
տարվա 1-ին
վորվող տարվա 1տարվա 1որվող
նախորդ
վող
կիսամյակ
տարի
ին
ին
տարի
ող
տարի
կիսամյակ
կիսամյակ
տարի
1
2
3
4
5
6
7
1. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

2. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1)
Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

3. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

4. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

5. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով
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1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

6. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

Առողջության ապահովագրություն

7. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1)
Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

8. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

9. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

10. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով

Ցամաքային տրանսպորտի
ապահովագրություն

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

11. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

12.Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

13. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
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1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

14. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

15. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

16. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`

Երկաթուղային տրանսպորտի ապահովագրություն

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

17.Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

18. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

19. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

20. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով

ապ
ահ
ով

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

21.Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
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1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

22. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

23. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

24. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

25. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

Ջրային փոծխադրամիջոցների
ապահովագրություն

26. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

27. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

28. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

29. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ
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30. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

Փոխադրվող գույքի (բեռների) ապահովագրություն

31. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

32. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

33. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

34. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

35. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով

Հրդեհից և բնական
աղետներից
ապահովագրություն

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

36. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

37. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ
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38. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

39. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

40. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

Գույքին հասցված այլ վնասներից ապահովագրություն

41. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

42. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

43. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

44. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

45. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով
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ավտոտրանսպորտային
միջոցների օգտագործումից
բխող պատասխանատվության

Ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող
պատասխանատվության կամավոր ապ.

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

46. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

47. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

48. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

49. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

50. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

51. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

52. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

53. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
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1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

54. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

55. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով

րծու
մից
բխո

Օդանավերի օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապ.

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

56. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

57. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

58. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

59. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

60. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

61. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
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1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

62. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

63. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

64. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

65. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով
Ընդհանուր պատասխանատվության ապ.

66. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

67. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

68. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

69. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ
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70. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

71.Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

72. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`

Վարկի ապահովագրություն

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

73. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

74. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1)
Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

75. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով

Երաշխիքի տրամադրում

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

76. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

77. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

78. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
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1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

79. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

80. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

81. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`

Ֆինանսական վնասների ապահովագրություն

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

82. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

83. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

84. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

85. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով

կա
ն
ծա
խ

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

86. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
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1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

87. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

88. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

89. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

90. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

Աջակցության ապահովագրություն

91. Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

92. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

93. Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

94. Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ
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95. Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով
96.

Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով

ապահովագրավճարներ
97. Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ
98.Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`

99.Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`
1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ

Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով

100.

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

101.

Ամուսնության,
ծննդի
ապահովագրությո
ն

Կյանքի ապահովագրություն

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

102.

Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի

վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ
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Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`

103.

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

104.

Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով

ապահովագրական հատուցումներ

Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով

105.

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

106.

Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`

Ներդրումային ակտիվներին կապվող ապահովագրություն

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրավճարներ

107.

Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի
վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`

108.

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

109.

Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով

ապահովագրական հատուցումներ

Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով

110.

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով
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111.

Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով

Կուտակային կենսաթոշակային միջոցների կառավարում

ապահովագրավճարներ
112.

Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի

վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`

113.

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

114.

Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով

ապահովագրական հատուցումներ

Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով

115.

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

116.

Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով

ապահովագրավճարներ
117.

Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի

վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`

118.

Տոնտին

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

119.

Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
ապահովագրական հատուցումներ
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Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով

120.

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

121.

Ապահովագրավճարներ, այդ թվում`

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով

ապահովագրավճարներ
122.

Վերաապահովագրավճարներ, այդ թվում`

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի

Կապիտալի հատուցման ապահովագրություն

վերաապահովագրության գծով վերաապահովագրավճարներ

Փոփոխություն չվաստակած
ապահովագրավճարների պահուստում, այդ թվում`

123.

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստի
փոփոխություն

124.

Ապահովագրական հատուցումներ, այդ թվում`

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով

ապահովագրական հատուցումներ

Վերաապահովագրողներից ստացվող
գումարներ ապահովագրական հատուցումների
գծով

125.

1) Վերաապահովագրության ընդունած ռիսկերի գծով
վերաապահովագրողներից ստացվող գումարների
ապահովագրական հատուցումների գծով

126. Այլ եկամուտներ ապահովագրության գծով
127. Այլ ծախսեր ապահովագրության գծով, այդ
թվում`
1) ապահովագրական գործակալներին տրվող
միջնորդավճարների գծով զուտ ծախսեր
2) կարգավորման ծախսեր
128. Տեխնիկական պահուստների ձևավորման
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զուտ ծախսեր
1)
2)

Տեխնիկական պահուստների ձևավորման ծախսեր
Տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի
մասնաբաժնի ձևավորման գծով եկամուտներ

129. Տեխնիկական պահուստների
հակադարձումից զուտ եկամուտներ
1)
2)

Տեխնիկական պահուստների հակադարձումից
եկամուտներ
Տեխնիկական պահուստներում վերաապահովագրողի
մասնաբաժնի նվազեցման գծով ծախսեր

130. Տոկոսային եկամուտներ, այդ թվում`
1) տոկոսային եկամուտներ ֆին. կազմակերպություններում
ներդրված ավանդների, նրանց տրամադրված
փոխառությունների և նրանց հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրերի գծով
2) տոկոսային եկամուտներ ՀՀ պետական և ՀՀ ԿԲ կողմից
թողարկված արժեթղթերից
3) տոկոսային եկամուտներ ՀՀ ոչ պետական արժեթղթերից
4) տոկոսային եկամուտներ այլ երկրների պետական և ոչ
պետական արժեթղթերից

131. Տոկոսային ծախսեր, այդ թվում`
1) տոկոսային ծախսեր ֆին. կազմակերպություններից
ներգրավված վարկերի, փոխառությունների և նրանց հետ
կնքված ռեպո համաձայնագրերի դիմաց

132. Ոչ տոկոսային եկամուտներ
133. Ոչ տոկոսային ծախսեր, այդ թվում`
1) ծախսեր անձնակազմի գծով, այդ թվում`
ա. ուսուցման (ներառյալ ուսուցման նպատակովգործուղման)
ծախսեր
2) գովազդի գծով ծախսեր
3) Բյուրոյի նկատմամբ կրեդիտորական պարտավորությունների
ձևավորման գծով ծախսեր

134. Ակտիվների հնարավոր կորուստների
պահուստին հատկացումներ
135. Ակտիվների հնարավոր կորուստների
պահուստին հատկացումների վերադարձ
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136. Շահույթ (եկամուտների և ծախսերի
տարբերություն)

Հավելված 9.1-ը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն
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Հավելված 13
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի հավելվածի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ապահովագական ընկերության (ապահովագրական բրոքերի, մասնաճյուղի)
տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները Կանոնակարգ
3/01-ի 7-րդ գլխով սահմանված պահանջներին համապատասխանելու
վերաբերյալ
Հավաստիացնում եմ, որ ------------------------------------------------------ տարածքը և
(նշել ապահովագրական ընկերության ( ապահովագրական բրոքերի, մասնաճյուղի) անվանումը)

տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները համապատասխանեցված են
Կանոնակարգ 3/01-ի 7-րդ գլխով սահմանված պահանջներին: Հայտարարում եմ
նաև, որ ապահովագրական ընկերության (ապահովագրական բրոքերի,
մասնաճյուղի) տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշների հետ
կապված փոփոխությունների դեպքերում պարտավոր եմ գրավոր տեղեկացնել
ՀՀ կենտրոնական բանկին` փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո 10
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Սույն
հայտարարությունը
արժանահավատ
է
և
ամբողջական:
Ապահովագրական ընկերությունը (ապահովագրական բրոքերը, մասնաճյուղը)
ընդունում է, որ ապահովագրական ընկերության (ապահովագրական բրոքերի,
մասնաճյուղի) կողմից սույն հայտարարության հետ կապված ցանկացած կեղծ
տեղեկատվության
ներկայացումը
ապահովագրական
ընկերության
(ապահովագրական բրոքերի, մասնաճյուղի)
և (կամ) ապահովագրական
ընկերության (ապահովագրական բրոքերի, մասնաճյուղի)
ղեկավարի
(պատասխանատու անձի) հանդեպ կարող են առաջացնել
ՀՀ օրենքով
սահմանված հետևանքներ:

Ապահովագրական ընկերության
(ապահովագրական բրոքերի, մասնաճյուղի)
գործադիր տնօրեն
(վարչության նախագահ)
ստորագրություն
ԿՏ
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Հավելված 14
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի հավելվածի

Ապահովագրական գործակալի գործառույթներ իրականացնող ֆիզիկական
անձանց թեկնածուների մասնագիտական որակավորման թեմաների ցանկը
(խորությունը)
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Ապահովագրության
հիմնական
սկզբունքները,
ապահովագրության
հիմնական հասկացությունները (խորացված)
Ապահովագրության
պայմանագրերի
կնքման
գործընթացը,
ապահովագրության պայմանագրի կնքման միջնորդության նկատմամբ
պահանջները (խորացված)
Ապահովագրության
պայմանագրերը
կարգավորող
Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությունը (խորացված)
Ապահովագրական
պատահարի
տեղի
ունենալու
դեպքում
ապահովագրական հատուցման վճարման սկզբունքները, գործընթացը
(միջանկյալ)
Ապահովագրական գործակալի իրավունքները, պարտականությունները,
ապահովագրական գործակալության պայմանագրի հիմնական դրույթները
(խորացված)
Ապահովագրական միջնորդությունը, տեսակները (խորացված)
Ապահովագրական
միջնորդային
գործունեության
կարգավորումը
(խորացված)
Ապահովագրական գաղտնիքը (խորացված)
Ապահովագրության ձևերը, տեսակները, դասերը, դրանց բնույթը,
առանձնահատկությունները (միջանկյալ)
Ապահովագրության յուրաքանչյուր դասի գծով հաճախակի հանդիպող
պայմանները, ներառյալ սահմանափակումները և բացառությունները,
ապահովագրավճարի մեծության վրա ազդող հիմնական գործոնները
(միջանկյալ)
«Ավտոտրանսպորտային
միջոցների
օգտագործումից
բխող
պատասխանատվության
պարտադիր
ապահովագրության
մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենք (միջանկյալ)
«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք (ներածական)
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Հավելված 15
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը¦» կանոնակարգ 3/01-ի հավելվածի

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ

Կենտրոնական բանկի նախագահ
_____________________________ ին
Հարգելի պարոն …………………….
Խնդրում ենք Ձեր նախնական համաձայնությունը
--------------------------------------------------------

ապահովագրական ընկերության կողմից

(ապահովագրական ընկերության լրիվ անվանումը)

_______________________ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում
(կազմակերպության լրիվ անվանումը)

______________________________________________________________________ -ի չափով
(մասնակցության ընդհանուր գումարը)

մասնակցություն ձեռք բերելու վերաբերյալ, որի արդյունքում


Ապահովագրական ընկերության մասնակցությունը ___________________________
(կազմակերպության լրիվ անվանումը)

կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում կկազմի ………………………. տոկոս



Ապահովագրական ընկերության մասնակցությունը տվյալ կազմակերպության

կանոնադրական կապիտալում կկազմի ապահովագրական ընկերության ընդհանուր
կապիտալի ………………………. տոկոսը


այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ապահովագրական ընկերության

մասնակցությունը կկազմի ապահովագրական ընկերության ընդհանուր կապիտալի
………………….. տոկոսը:

Ապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրենի
(վարչության նախագահի) անունը, ազգանունը
«____» _________ 20 թ.

Կ. Տ.
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Հավելված 16
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը¦» կանոնակարգ 3/01-ի հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Ներդրումային գործունեության հետ կապված գործարքի կամ
գործառնության վերաբերյալ
1. Իրավաբանական անձի տվյալներ
Սույն բաժինը վերաբերում է

այն իրավաբանական անձին, որի կանոնադրական կապիտալում

ապահովագրական ընկերությունը ցանկանում է ձեռք բերել մասնակցություն:

1.1. Անվանումը
1.2. Գտնվելու վայրը
1.3. Գրանցման ամսաթիվը ____________ վայրը __________ համարը ___________
(օր/ամիս/տարի)

2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)
2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը
գումար

%

գումար

%

այդ թվում` ձայնի իրավունք տվող

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) ձեռքբերման
գինը
2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ շուկայական արժեքը

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ձեռքբերման
եղանակը
3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

3.2. Եթե մասնակցությունը ձեռք է բերվում կազմակերպության
անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորող շուկայի միջոցով), ապա նշել.
Վաճառողի/փոխանցողի
անունը (անվանումը)

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի
քանակը

մասնակցից

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի/
մասնակցության չափը (%)

1.
28

2.

4. Տեղեկություններ մասնակիցների վերաբերյալ.
4.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար`
Կազմակերպության անվանումը
(Ֆիզիկական անձի անուն
ազգանունը, անձնագրի
համարը)

Գտնվելու
(բնակության)
վայրը

Մասնակցության
չափը (դրամով)

Մասնակցության
չափը (%)

1.
2.
Սույն կետում նշված անձանց համար կարող է պահանջվել լրացնել սույն կանոնակարգի
հավելված 4ա-ն և հավելված 4բ-ն::

5. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի նախագահ,
խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել կազմակերպության ղեկավարների վերաբերյալ սույն
կանոնակարգի հավելված 3-ով սահմանված որոշ տեղեկություններ:
Անունը, ազգանունը,
անձնագրի համարը

Պաշտոնը

Կազմակերպությունում աշխատելու
տարիները (որոնցից` նշված
պաշտոնում)

1.
2.

6. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության
մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն:
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր
Փոխկապակցվածության
Կազմակերպության անվանումը,
Գտնվելու
(բնակության վայրը)
տեսակը
անձի անունը, անձնագրի համարը,

1.
2.
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7. Այլ տեղեկատվություն
7.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր ժամկետանց/չմարված

Այո

Ոչ

պարտականություններ:
«Այո»պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

7.3. Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

8. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և
ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը
հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:
Ապահովագրական ընկերության
գործադիր տնօրենի (վարչության
նախագահի) անունը, ազգանունը
Ստորագրություն

Ամսաթիվ
օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

Հավելված 16-ը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն
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Հավելված 17 ա
§«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը¦» կանոնակարգ 3/01-ի հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ, ԻՆՉՊԵՍ
ՆԱԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ
ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ
1. Փոխկապակցվածության հիմքը (Այստեղ նշվում են այն անձի մասին տվյալներ, որի միջոցով իրավաբանական
անձը հանդիսանում է փոխկապակցված անձ)

Անձի անվանումը
(անունը,
ազգանունը,
անձնագրի համարը և
սերիան)
2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ (Փոխկապակցվածությունը
պետք է դիտարկվի Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ
հոդվածի համաձայն: Ընդ որում, սույն տեղեկանքի լրացման ժամանակ միևնույն ընտանիքի անդամ են
համարվում ծնողները, ամուսինը և երեխաները)
2.1. Անվանումը
2.2. Գտնվելու վայրը
2.3. Գրանցման ամսաթիվը _____________

վայրը _______________ համարը __________________

օր/ամիս/տարի

2.4.Փոխկապակցվածության տեսակ.

3. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ
(ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել 3.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական
հաշվետվությունները)
3.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք.
Մասնակցությ
Գտնվելու
Մասնակցության
Կազմակերպության անվանումը
ան չափը (%)
չափը (դրամով)
վայրը

3.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք
Անունը, ազգանունը,
Մասնակցությ
Մասնակցության
Բնակության
անձնագրի համարը,
ան չափը (%)
չափը (դրամով)
վայրը
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4. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և
անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ (ԿԲ կողմից կարող է լրացուցիչ
պահանջվել, որ կազմակերպության ղեկավարների համար լրացվի նաև սույն կանոնակարգի հավելված 3-ը)

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի համարը

Պաշտոնը

Կազմակերպությունում աշխատելու
տարիները (որոնցից՝ նշված պաշտոնում)

1.
2.

5. Այլ տեղեկատվություն
5.1 Արդյո՞ք փոխկապակցված իրավաբանական անձն ունի 30 և ավելի օր
ժամկետանց (չմարված)
պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

Այո

Ոչ

5.2 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

6. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և
ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը
հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:
Ապահովագրական ընկերության իրավասու
անձի անունը, ազգանունը
Ստորագրություն

Ամսաթիվ
օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

Հավելված 17.ա-ն լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն
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Հավելված 17 բ
§«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը»¦ կանոնակարգ 3/01-ի հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ, ԻՆՉՊԵՍ
ՆԱԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ
ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ
1. Փոխկապակցվածության հիմքը (Այստեղ նշվում են այն անձի մասին տվյալներ, որի միջոցով ֆիզիկական անձը
հանդիսանում է փոխկապակցված անձ)

Անձի անվանումը
(անունը, ազգանունը,
անձնագրի համարը
և սերիան)
2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ (Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի
Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի
համաձայն: Ընդ որում, սույն տեղեկանքի լրացման ժամանակ միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում
ծնողները, ամուսինը և երեխաները)
2.1. Անունը, ազգանունը
2.2. Բնակության վայրը

2.3.Անձնագրի համարը
2.4 Փոխկապակցվածության տեսակ

3. Այլ տեղեկատվություն
3.1. Արդյո՞ք ֆիզիկական անձն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված)
պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

Այո

Ոչ

3.2 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն
4. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և
ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը
հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:
Ապահովագրական ընկերության
իրավասու անձի անունը, ազգանունը
Ստորագրություն

Ամսաթիվ
օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

Հավելված 17բ-ն-ը լրաց. 20.12.11թ. թիվ 355Ն
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 18
«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության,
թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և
որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01

Միջնորդագիր
Ներկայացուցչության ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկություններ
Խնդրում ենք սույն միջնորդագրում նշված անձին գրանցել որպես ղեկավար և կից
ներկայացնում ենք նրա վերաբերյալ տեղեկությունները:

Ամրակցեք
այստեղ Ձեր
լուսանկարը:

Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե միջնորդագրում ներկայացվում են
միայն փոփոխությունները
1. Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները
(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ներկայացուցչության
ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք:
1.1 Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը(առկայության դեպքում)

1.2. Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ
o
o
o
o
o
o

բանկ
վարկային կազմակերպություն
ապահովագրկան ընկերություն
ներդրումային ընկերություն
վճարահաշվարկային կազմակերպություն
դրամական (փողային) փոխանցում իրականացնող կազմակերպություն

2. Անձնական տվյալներ
2.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն
2.2 Սեռ`
o
o

արական
իգական

2.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)
2.4 Ծննդավայր
2.5 Քաղաքացիություն
2.6 Անձնագրի համար և սերիա, ում կողմից և երբ է տրված, մինչև երբ է վավեր
(առկայության դեպքում լրացվում է նաև հին անձնագրի և գործող այլ անձնագրի
համարը և սերիան)
2.7 Հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական ապահովության քարտի
համարանիշը) (հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ
տեղեկանքի համարը)
2.8 Բնակության վայրը (մշտական և տվյալ պահին)
2.9 Հեռախոսահամար
2.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե
2.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու
ժամանակաշրջանը,
Անուն, ազգանուն, հայրանուն
Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)
3. Ղեկավար պաշտոն
3.1 Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության
ոլորտները որպես ղեկավար.

4.Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն
4.1
Ուսումնակ Գտնվելու
Սովորելու
Ֆակուլտե Մասնագիտությ Գիտական
ան
վայրը
ժամանակա տը
ունը
աստիճան
հաստատո
շրջանը(-ը
ւթյան
թ.ից մինչև անվանում
-թ.)
ը

4.2 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ
հետևյալ տվյալները. (ընդ որում, պետք է նշել փաստացի աշխատանքային
գործունեության վերաբերյալ տվյալները` անկախ դրանց` աշխատանքային գրքույկում
ներառված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից)
Աշխատա Կազմակե
նքի
րպության
ընդունմա անվանում
ն
և
ազատմա
ն
ժամկետն
եր

Գտնվելու
վայր

Հեռախոս
ա համար

Պաշտոնը
,
հիմնակա
ն
պարտակ
անություն
ները

Ազատման
հիմքերը

Նշել միջանկյալ չաշխատած ժամանակահատվածներում ինչո՞վ եք զբաղվել
Չաշխատած
ժամանակահատվա
ծ

Նկարագրու
թյուն

5. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը
արժանահավատ է և ամբողջական:

Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման
մարմնի կողմից
լիազորված անձի անուն, ազգանուն

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)

Ստորագրություն

Ներկայացուցչության ղեկավարի ստորագրություն

(Հավելված 18-ը լրաց. 25.12.12թ. թիվ 372Ն)
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