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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ 
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ  
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԽՈՍՔԸ

Հարգելի՛ ընթերցող,

Ամփոփելով 2017թ.-ի արդյունքները՝ ուրախու- 
թյամբ կարող ենք փաստել, որ հաշվետու տարում  
կարողացանք կյանքի կոչել բազմաթիվ կարևոր 
ծրագրեր և ավարտին հասցնել մի շարք մտա- 
հաղացումներ: Մենք հավատարիմ ենք մնացել  
մեր ռազմավարական նպատակին՝ բարձրաց- 
նել և ամրապնդել Ֆինանսական հաշտարարի  
և ֆինանսական համակարգի նկատմամբ վստա- 
հությունը, պաշտպանել սպառողների իրավունք- 
ներն ու շահերը: Մեր կողմից որդեգրված քա- 
ղաքականության արդյունքները տեսանելի են 
ամեն օր: Դա առաջին հերթին արտահայտվում 
է մեզ դիմող հաճախորդների քանակի աճով 
և ֆինանսական կազմակերպությունների հետ 
օրեցօր ամրապնդվող համագործակցությամբ:

Հաշվետու տարվա ընթացքում՝ 2017 թվականի 
հունվարի 16-ին, Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի գրասենյակի հոգաբարձուների 
խորհուրդն ընդունել է որոշում՝ Ֆինանսական 
համակարգի հաշտարարի պաշտոնին Փիրուզ 

Սարգսյանին վերանշանակելու վերաբերյալ: 
Նրա պաշտոնավարման տարիների ընթացքում  
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակը գրանցել է բազում ձեռքբերումներ, իրա- 
կանացրել մի շարք ծրագրեր՝ ապահովելով ճա- 
նաչվածություն ինչպես Հայաստանում, այնպես 
էլ միջազգային ասպարեզում:

Նշված բոլոր ձեռքբերումներն իրականություն 
են դարձել Գրասենյակի անձնակազմի պրոֆե- 
սիոնալ աշխատանքի շնորհիվ: Ուստի, ամփո- 
փելով խոսքս, ցանկանում եմ շնորհակալություն 
հայտնել բոլորին նվիրվածության և թիմային 
աշխատանքի համար: Մաղթում եմ բոլորին 
եռանդ ու նպատակասլացություն նորանոր ձեռք- 
բերումների ճանապարհին: 

Հարգանքով՝
Արկադի Խաչատրյան

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի 
գրասենյակի հոգաբարձուների

 խորհրդի նախագահ 
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  
ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ԽՈՍՔԸ

Հարգելի՛ ընթերցող,

Գոհունակությամբ պետք է նշել, որ 2017թ.-ը նշա- 
նավորվեց Գրասենյակ դիմած քաղաքացիների, 
քննած գործերի և հօգուտ հաճախորդների լուծ- 
ված վեճերի թվի աճով: Հաշվետու տարին նաև 
հագեցած էր միջոցառումներով, ծրագրերով և 
օտարերկրյա գործընկերների հետ ակտիվ հա- 
մագործակցությամբ: 

2017թ.-ին Գրասենյակ է ներկայացվել ընդհանուր  
5,020 բողոք, որոնցից 4,368-ն էին վերաբերում 
ֆինանսական համակարգին. նախորդ տարվա 
համեմատ բողոքներն աճել են 6 %-ով: 2017թ.-ին  
քննության ընդունված 1,672 գործերից թվով  
1,455-ի շրջանակներում Հաշտարարի միջնորդու- 
թյամբ հաճախորդներին ֆինանսական կազմա- 
կերպությունների կողմից հատուցվել է 181,300,801  
ՀՀ դրամ գումար: Հատկանշական է, որ դրական  
ելքով գործերի 50%-ը լուծվել է ֆինանսական կազ- 
մակերպության հետ հաշտության գալու միջոցով,  
ինչը վկայում է, որ Գրասենյակը շարունակում է  
գործընկերային հարաբերություններ հաստատել  
ֆինանսական կազմակերպությունների հետ: 

Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Գրասենյակ ներկա- 
յացված պահանջների թվի աճը մեծապես պայ- 
մանավորված է Հաշտարարի գրասենյակի գոր- 
ծունեության կարևոր ուղղություններից մեկով՝ 
«Սպառողների ֆինանսական կրթության և իրա- 
զեկվածության բարձրացման» ծրագրի իրակա- 
նացմամբ: 2017 թվականին վերոնշյալ ծրագրի 
շրջանակներում ոչ միայն իրականացվել են 
այցելություններ ՀՀ բոլոր մարզերի և Արցախի 
ավագ դպրոցներ և համալսարաններ, այլև կազ- 
մակերպվել են ոչ ֆորմալ կրթական միջոցա- 
ռումներ, որոնք բարձր գնահատանքի են արժա- 
նացել հասարակության կողմից:

Հպարտ ենք արձանագրել նաև, որ միջազգային  
կառույցները Հաշտարարի գրասենյակը դիտում  
են որպես լավագույն հաջողված փորձ հետ- 
խորհրդային երկրների շրջանում, և այդ պատ- 
ճառով Հաշտարարը բազմաթիվ հրավերներ է 
ստանում իր փորձը կիսելու վերաբերյալ:

Եզրափակելով խոսքս՝ ցանկանում եմ շնորհա- 
կալություն հայտնել մեր թիմին, քանի որ նրանց  
բոլորի միասնական ջանքերի շնորհիվ է, որ կա- 
րողանում ենք հաջողությամբ հաղթահարել բոլոր  
դժվարությունները և հասնել նորանոր հաջողու- 
թյունների: Վստահ եմ, որ մեր առջև դրված նպա- 
տակներն իրականացնելու ճիշտ ուղու վրա ենք  
և կշարունակենք գործել նույն նվիրվածությամբ:

Հարգանքով՝ 
Փիրուզ Սարգսյան

Ֆինանսական  
համակարգի հաշտարար
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ 
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՄԱՍԻՆ



Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակն անկախ կառավարման համակարգով 
կառույց է, որի հիմնադիրն է ՀՀ կենտրոնական 
բանկը: Հաշտարարի գրասենյակը կոչված է լու- 
ծելու ֆիզիկական անձ սպառողների և ֆինան- 
սական կազմակերպությունների միջև ծագած  
գույքային վեճերը: Հաշտարարի ծառայություն- 
ներն անվճար են, իսկ բողոքի քննման գործըն- 
թացը պարզ է, արագ և թափանցիկ: 

Հաշտարարի գրասենյակը ստեղծվել է 2008 թվա- 
կանի հունիսի 17-ին ընդունված «Ֆինանսական 
համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 
համաձայն: Ֆինանսական համակարգի հաշ- 
տարարն իր մասնագիտական գործունեությունը  
սկսել է 2009 թվականի հունվարի 24-ից: 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գոր- 
ծունեության նպատակներն են.

•	 Ֆինանսական	 ոլորտում	 սպառողների	 իրա- 
վունքների ու շահերի պաշտպանությունը,

•	 Սպառողների	 պահանջների	 արագ,	 արդյու- 
նավետ և անվճար քննությունը,

•	 Ֆինանսական	համակարգի	նկատմամբ	հան- 
րության վստահության բարձրացումը:

ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ 

Գրասենյակի՝ արդյունավետ գործելու և հան- 
րության վստահությունը ձեռք բերելու կարևորա- 
գույն գրավականն այն արժեքներն են, որոնք, 
որպես հիմնարար սկզբունքներ, դրված են Գրա- 
սենյակի գործունեության հիմքում: Գրասենյակն 
առաջնորդվում է հետևյալ հիմնարար արժեք- 
ներով, որոնք ամրագրված են նաև Գրասենյա- 
կի ռազմավարության մեջ. 

•	 անկողմնակալություն	պահանջի	 քննության	
ընթացքում,

•	 կողմերի	հավասարություն	կամ	կողմերի	իրա- 
վունքների հավասարակշռություն, 

•	 հաճախորդների	նկատմամբ	հոգատար	վե- 
րաբերմունք,

•	 կողմերին	հաշտեցնելու	առաջնահերթություն,
•	 գործունեության	արդյունավետություն,
•	 գործունեության	թափանցիկություն,
•	 գործընկերություն	և	կոնֆիդենցիալություն,
•	 պրոֆեսիոնալիզմ	և	թիմային	աշխատանք,
•	 միջազգային	համագործակցություն	և	նորա- 

րար լուծումներ:

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ 
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշ- 
տարարի մասին» ՀՀ օրենքի՝ Ֆինանսական հա- 
մակարգի հաշտարարի գրասենյակի կառավար- 
ման մարմիններն են.

•	 Հոգաբարձուների	խորհուրդը,	
•	 Գրասենյակի	կառավարիչը/Հաշտարարը:

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշ- 
տարարի մասին» ՀՀ օրենքի՝ Հաշտարարի գրա- 
սենյակի հիմնադրամի խորհուրդը կազմված է 
յոթ անդամներից, որոնց նշանակում է.

•	 Մեկին՝	Հայաստանի	Հանրապետության	կա- 
ռավարությունը, 

•	 Մեկին՝	Կենտրոնական	բանկի	խորհուրդը,	
•	 Մեկին՝	 սպառողների	 իրավունքները	պաշտ- 

պանող կազմակերպությունները,
•	 Չորսին՝	 կազմակերպությունների	միություն- 

ները:

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակի հոգաբարձուների խորհուրդը հաստա- 
տում է Գրասենյակի գործունեությունը կարգա- 
վորող ներքին իրավական ակտերը, լսում Հաշ- 
տարարի հաշվետվությունները, վերահսկում իր  
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որոշումների կատարման ընթացքը, Գրասենյա- 
կի ընթացիկ և ֆինանսատնտեսական գործու- 
նեությունը, հաստատում Գրասենյակի բյուջեն,  
դրա փոփոխությունները, վերահսկում բյուջեի  
կատարումը, հաստատում տարեկան ֆինան- 
սական հաշվետվությունները, ինչպես նաև իրա- 
կանացնում է օրենքով նախատեսված այլ լիա- 
զորություններ: Օրենքի համաձայն՝ հոգաբար- 
ձուների խորհուրդն իրավունք չունի միջամտել  
Հաշտարարի մասնագիտական գործունեությանը: 

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշ- 
տարարի մասին» ՀՀ օրենքի՝ Ֆինանսական հա- 
մակարգի հաշտարարը պետք է ունենա բարձ- 
րագույն կրթություն, բարձր հեղինակություն և  
առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային փորձ:  
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար չի կա- 
րող լինել այն անձը, ով վերջին երեք տարիների 
ընթացքում աշխատել է որևէ ֆինանսական կազ- 
մակերպությունում: Ֆինանսական համակարգի  
հաշտարարը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատի- 
րական գործունեությամբ, լինել որևէ կուսակ- 
ցության ղեկավար մարմնի անդամ, զբաղեցնել 
պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնա- 
կառավարման մարմիններում, առևտրային կազ- 
մակերպություններում, կատարել այլ վճարովի  
աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժա- 
կան և ստեղծագործական աշխատանքից և  
պետք է զերծ մնա իր անկախությունը և անաչա- 
ռությունը կասկածի տակ դնող գործողություն- 
ներից:

Գրասենյակն ունի նաև վերստուգիչ, ով նշանակ- 
վում է Խորհրդի կողմից և հաշվետու է նրան:

Վերստուգիչի գործունեությունն ուղղված է Գրա- 
սենյակի գործունեության անկախ և անկողմ- 
նակալ քննմանը և գնահատմանը, որն իրակա- 
նացվում է Գրասենյակի գործունեության ստու- 
գումների/ուսումնասիրությունների	միջոցով:

ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՍԱՀՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՆ  
ԵՐԿՈՒ ԽՈՒՄԲ. 

•	 Աջակցող խումբ, այն ունի ադմինիստրատիվ 
բնույթ և նրա հիմնական գործառույթն է՝ ապա- 
հովել Գրասենյակի գործունեության անխա- 
փանությունը:

•	 Պահանջներն ընդունող և քննող խումբ, որն ապա- 
հովում է Հաշտարարի Գրասենյակի՝ օրենքով  
սահմանած մասնագիտական գործունեու- 
թյան իրականացումը: 
Այն իր հերթին ներառում է.

◉ Պահանջներն ընդունող մասնագետներ, ովքեր  
հիմնականում ընդունում են հաճախորդնե- 
րին, տրամադրում են առաջնային խորհրդա- 
տվություն,

◉ Պահանջները քննող մասնագետներ, ում հիմ- 
նական գործառույթն է պահանջների քննու- 
թյունը, լուսաբանումը, Գրասենյակի իրավա- 
կան սպասարկումը, միջազգային համագոր- 
ծակցություն ապահովումը,

◉ Պահանջները քննող մասնագետներին օժանդակող  
մասնագետներ, ովքեր աջակցում են պահանջ- 
ների քննության գործընթացին, ինչպես նաև  
պատասխանատու են «Սպառողների ֆի- 
նանսական կրթության և իրազեկվածության 
բարձրացման» ծրագրի շրջանակներում 
դպրոցներ այցելությունների և ծրագրի հետ 
կապված այլ աշխատանքների կատարման 
համար:
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ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
ՔՆՆՈՂ

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ
ԸՆԴՈՒՆՈՂ

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
ՔՆՆՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻՆ 

ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ
ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆՈՂ ԵՎ
ՔՆՆՈՂ ԽՄԲԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ՀԱՇՏԱՐԱՐԱՋԱԿՑՈՂ  
ԽՈՒՄԲ

ՕԳՆԱԿԱՆ

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ
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ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  
ՕՐԱՑՈՒՅՑ



Փիրուզ Սարգսյանը վերանշանակվել է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի պաշ- 
տոնում

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի ութամյակի կապակցությամբ 
հայտարարվել է վիկտորինա

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի գործունեության ութամյակի 
ամենամյա միջոցառում:
Հայտարարվել են վիկտորինայի հաղթողների անունները

Տեղի է ունեցել հանդիպում Ղրղզստանի Խորհրդարանի և ֆինանսական համակարգի 
ներկայացուցիչների միջև: 
Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 139 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Երևանի «ԱԶՊԱԹ-ՎԵՏԵՐԱՆ» դատական փորձագիտության և 
հոգեբանության ինստիտուտի ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 142 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Երևանի Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսա- 
րանի հենակետային ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ավագ դպրոցում 

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 170 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Հյուսիսային համալսարանի ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 144 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 148 ավագ դպրոցում
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Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլ- 
տետի ուսանողների հետ:
Անցկացվել է սեմինար «Հայբուսակ»  համալսարանի ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար ՀՊՃՀ հենակետային ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար ՀՊԱՀ հենակետային ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Իջևանի թիվ 2 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Ֆրանսիական համալսարանի ուսանողների հետ 

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Անիպեմզայի և Բագրավանի միջնակարգ դպրոց- 
ների աշակերտների հետ

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Երվանդաշատի և Բագարանի միջնակարգ դպրոց- 
ների աշակերտների հետ

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Սարուխանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի աշակերտ- 
ների հետ

Հայտարարվել է վիկտորինա Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի 
կողմից կազմակերպվող ամենամյա միջազգային կոնֆերանսին մասնակցության նպա- 
տակով

«Իմ ֆինանսների ամիս» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է ծրագրի մասնա- 
կիցների այցելություն Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ
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Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Գուսանագյուղի միջնակարգ դպրոցի աշակերտ- 
ների հետ

«Իմ ֆինանսների ամիս» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է սեմինար «Ունեմ հարց 
կամ խնդիր ֆինանսական ոլորտում. ինչպե՞ս և ու՞մ դիմեմ» թեմայով:
Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Հովքի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Նոր Գեղիի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի աշակերտ- 
ների հետ

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Կաքավաձորի միջնակարգ դպրոցի աշակերտնե- 
րի հետ

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Կաթնաջուրի միջնակարգ դպրոցի աշակերտնե- 
րի հետ

«Իմ ֆինանսների ամիս» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է սեմինար «Ինչպե՞ս օգ- 
տագործել վճարային քարտերն ավելի խելացի» թեմայով:
Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Հարթագյուղի միջնակարգ դպրոցի աշակերտնե- 
րի հետ

«Իմ ֆինանսների ամիս» ծրագրի շրջանակներում այցելություն Ֆինանսական համա- 
կարգի հաշտարարի գրասենյակ: 
Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Օշականի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ

Անցկացվել է սեմինար Գավառի պետական համալսարանում

«Իմ ֆինանսների ամիս» ծրագրի շրջանակներում այցելություն Ֆինանսական համա- 
կարգի հաշտարարի գրասենյակ 

Մասնակցություն «Իմ ֆինանսների ամիս»  ծրագրի շրջանակներում ՀՀ կենտրոնական 
բանկի և «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» կազմակերպության կողմից կազ- 
մակերպված «Brain-Ring» խաղ-մրցույթին
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Մասնակցություն «Իմ ֆինանսների ամիս»  ծրագրի շրջանակներում ՀՀ կենտրոնական 
բանկի կողմից կազմակերպված ինտելեկտուալ միջհամալսարանական առաջնությանը

Մեկնարկել է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի կողմից կազմա- 
կերպվող ամենամյա 7-րդ միջազգային կոնֆերանսը՝ «Ֆինանսական Օմբուդսմենի 
Ինստիտուտն՝ ուղղված հանրության վստահության ամրապնդմանը և ֆինանսական 
միջնորդության ավելացմանը» թեմայով

Մասնակցություն «Իմ ֆինանսների ամիս» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ կենտրոնական 
բանկի կողմից կազմակերպած նկարչական մրցույթին

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է սեմինար «ՍՈՍ մանկական 
գյուղ»-ում

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է սեմինար Բյուրականում՝ Հա- 
յաստանի Ազգային Սկաուտական Շարժման կողմից կազմակերպված ճամբարում:
Հրապարակվել է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի 2016 թվակա- 
նի գործունեության հաշվետվությունը

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է սեմինար Աղվերանում՝ Ոստի- 
կանության «Արշալույս» ճամբարում

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է սեմինար «Հանքավանի Խո- 
տոր ջուր առողջարան» ՍՊԸ-ի ամառային ճամբարում 
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«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է սեմինար Փյունիք գյուղում 
գտնվող «Լուսաբաց» ճամբարում 

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է սեմինար Հանքավանի «Հեքիա- 
թային կիրճ» ճամբարում

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է սեմինար Հանքավանի «Արա- 
գած» ճամբարում

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է սեմինար Հանքավանի «Հաս- 
միկ» ճամբարում

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է սեմինար Ծաղկաձորի «Աղբյուր»  
ճամբարում

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է սեմինար «Աժդահակ» բնապահ- 
պանական կենտրոնի էկոակումբում

Անցկացվել է սեմինար ՀՊՏՀ-ի հենակետային վարժարանի Գյումրու մասնաճյուղում:
Անցկացվել է սեմինար Գյումրիի թիվ 42 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար ՀՊՏՀ-ի հենակետային վարժարանի Գյումրու մասնաճյուղում:
Անցկացվել է սեմինար Շիրակի պետական համալսարանի ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Վանաձորի թիվ 10 ավագ դպրոցում:
Անցկացվել է սեմինար Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Վանաձորի թիվ 17 ավագ դպրոցում:
Անցկացվել է սեմինար Գուգարքի Հ. Շիրազի անվան ավագ դպրոցում
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Անցկացվել է սեմինար Ստեփանավանի  Հ. Թումանյանի անվան ավագ դպրոցում:
Անցկացվել է սեմինար Տաշիրի ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Ա. Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական հատուկ 
դպրոցի Ստեփանակերտի մասնաճյուղում:
Անցկացվել է սեմինար Արցախի ազգային ագրարային համալսարանում:
Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Արցախի ֆինանսական կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչների հետ

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար Փիրուզ Սարգսյանը որպես խոսնակ մասնակ- 
ցել է Ֆինանսական օմբուդսմենների միջազգային ցանցի ամենամյա կոնֆերանսին՝ 
Info 2017-ին:
Անցկացվել է սեմինար Արցախի Մ. Մաշտոցի անվան համալսարանում:
Անցկացվել է սեմինար Ստեփանակերտի թիվ 8 ավագ դպրոցում:
Անցկացվել է սեմինար Ալավերդու թիվ 5 ավագ դպրոցում:
Անցկացվել է սեմինար Ալավերդու թիվ 8 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Արցախի պետական համալսարանում:
Անցկացվել է սեմինար Ստեփանակերտի թիվ 11 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Եղեգնաձորի ավագ դպրոցում:
Անցկացվել է սեմինար Վայքի ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Ազատեկի և Արինի միջնակարգ դպրոցների աշա- 
կերտների հետ
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Անցկացվել է սեմինար Ջերմուկի ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Ազատանի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Դարպասի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ:
Անցկացվել է սեմինար Վարդենիսի ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Վարդենիկ գյուղի կրթահամալիրում

02

03

04

05

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

14

Միջոցառումների օրացույց



Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Սարուխանի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցի աշակերտ- 
ների հետ

Անցկացվել է սեմինար Դիլիջանի ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Հրազդանի թիվ 11 հիմնական դպրոցի աշակերտ- 
ների հետ

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար Փիրուզ Սարգսյանը որպես խոսնակ մասնակ- 
ցել է ֆինանսական ծառայություններից օգտվողների շահերի պաշտպանությանը նվիր- 
ված 2-րդ միջազգային կոնֆերանսին:
Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Գանձաքարի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ:
Անցկացվել է սեմինար Ապարանի ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Գնդևազի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Պռոշյանի Պ. Ղևոնդյանի անվան միջնակարգ դպրո- 
ցի աշակերտների հետ:
Անցկացվել է սեմինար Թալինի ավագ դպրոցում

Տեղի է ունեցել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի և ՀՀ բանկերի 
մասնագետների մասնակցությամբ 5-րդ հանդիպումը 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը մասնակցել է Հայաստանում 
ֆրանսիական համալսարանի կողմից կազմակերպած աշխատանքի տոնավաճառին:
Անցկացվել է սեմինար Նոյեմբերյանի ավագ դպրոցում:
Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Ալափարսի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոցի աշա- 
կերտների հետ

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար Փիրուզ Սարգսյանը որպես խոսնակ մասնակցել է
«Սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը ֆինանսական ոլորտում. մարտա- 
հրավերները և հեռանկարները» թեմայով միջազգային կոնֆերանսին:
Անցկացվել է սեմինար Հրազդանի թիվ 10 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Նոր Հաճնի ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Ձորագյուղի ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Վեդիի ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոցում
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Անցկացվել է սեմինար Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան ավագ դպրոցում:
Անցկացվել է սեմինար Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում

Անցկացվել	է	սեմինար	Չարենցավանի	ավագ	դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Վաղարշապատի թիվ 5 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Ճամբարակի ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Ոսկետափի ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Աշտարակի թիվ 5 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Արմավիրի թիվ 1 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 29 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 83 ավագ դպրոցում

Տեղի է ունեցել հանդիպում-քննարկում ՀՀ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի  
գրասենյակի և ՀՀ ապահովագրական շուկայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ

Անցկացվել է սեմինար Արմավիրի թիվ 4 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 127 ավագ դպրոցում
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Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 105 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Վաղարշապատի Էօրնեկեան հանրակրթական դպրոցում

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 94 ավագ դպրոցում
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Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 103 ավագ դպրոցում

Անցկացվել է Հաշտարարի գրասենյակի կողմից կազմակերպած բանկային իրավուն- 
քի դատախաղ-մրցույթ Հայաստանի բուհերի ուսանողների մասնակցությամբ 

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 65 ավագ դպրոցում

Կազմակերպվել	է	միջազգային	քննարկում/կոնֆերանս	«Ֆիզիկական	անձանց	վար- 
կավորման կարգավորումը և պարտքով գերծանրաբեռնվածության կանխարգելումը» 
թեմայով 

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 119 ավագ դպրոցում:
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի հոգաբարձուների խորհուրդն 
ընդունել է «Պահանջների ընդունման և քննության» նոր ընթացակարգ

Տեղի է ունեցել հանդիպում Մոզամբիկի կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչների հետ:
Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 195 ավագ դպրոցում
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2017 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ  
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ



ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ/ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՍԵՄԻՆԱՐ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ 

Նախապես որոշված ժամանակացույցի համա- 
ձայն՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում գրա- 
սենյակի աշխատակիցները սեմինարներ են  
անցկացրել քաղաք Երևանի և ՀՀ մարզերի թվով  
57 ավագ դպրոցների 11-րդ և 12-րդ դասարան- 
ների 4169 աշակերտների համար: Մասնավո- 
րապես՝ սեմինարներ են անցկացվել Երևանի 
թիվ 139, 142, 114, 170, 148, 29, 83, 127, 105, 94, 103, 65,  
119, 195 ավագ դպրոցներում, «ԱԶՊԱԹ-ՎԵՏԵՐԱՆ»  
դատական փորձագիտության և հոգեբանու- 
թյան ինստիտուտի ավագ դպրոցում, Խ. Աբով- 
յանի անվան հենակետային ավագ դպրոցում, 
Մ. Սեբաստացի կրթահամալիրի ավագ դպրո- 
ցում, Հյուսիսային և «Հայբուսակ» համալսարան- 
ների ավագ դպրոցներում, ՀՊՃՀ հենակետային 
ավագ դպրոցում, ՀՊՃՀ և ՀՊԱՀ հենակետային 
ավագ դպրոցներում, Իջևանի թիվ 2, Գյումրիի 
թիվ 42, Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոցներում, ՀՊՏՀ-ի  
Գյումրի մասնաճյուղի հենակետային վարժա- 
րանի թվով 2 ավագ դպրոցներում, Շիրակի պե- 
տական համալսարանի ավագ դպրոցում, Վա- 
նաձորի թիվ 11 և 17 ավագ դպրոցներում, Գու- 
գարքի, Տաշիրի, Ալավերդու թիվ 5 և 8 ավագ  
դպրոցներում, Եղեգնաձորի, Վայքի, Ջերմուկի, 
Վարդենիսի ավագ դպրոցներում, Վարդենիկ 
գյուղի կրթահամալիրում, Դիլիջանի, Ապարա- 
նի, Թալինի, Նոյեմբերյանի, Հրազդանի, Նոր  
Հաճնի, Ձորագյուղի, Վեդիի, Մասիսի թիվ 5, Բյու- 
րեղավանի,	 Չարենցավանի,	 Վաղարշապատի	
թիվ 85 և Էօրնեկյանի անվան, Ճամբարակի, Ոս- 
կետափի, Աշտարակի թիվ 5, Արմավիրի թիվ 1 և 4 
ավագ դպրոցներում: 

ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ  
ՀԱՄԱլՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 

Գրասենյակի մասնագետների կողմից սեմինար- 
ներ են անցկացվել ԵՊՀ տնտեսագիտության 
և կառավարման ֆակուլտետի, Ֆրանսիական 
համալսարանի, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի, Գա- 
վառի պետական համալսարանի, Վ. Բրյուսովի  
անվան պետական լեզվահասարակագիտա- 
կան համալսարանի և Հայաստանի ազգային 
ագրարային համալսարանի թվով 250 ուսանող- 
ների հետ: 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ  
ՀՅՈՒՐԸՆԿԱլՈՒՄ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՈՒՄ  
«20 ՕՐԵՐ 20 ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ»  
ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրով 
ընտրվել են ՀՀ մարզերի 23 դպրոցներ՝ Ֆինան- 
սական համակարգի հաշտարարի գրասենյա- 
կում սեմինար-հանդիպումներ անցկացնելու  
նպատակով: Գրասենյակը ծրագրի շրջանակ- 
ներում սեմինար է անցկացրել Անիպեմզայի, 
Բագրավանի, Երվանդաշատի, Բագարանի, 
Սարուխանի թիվ 1, Գուսանագյուղի, Հովքի, Նոր  
Գեղիի, Կաքավաձորի, Կաթնաջուրի, Հարթա- 
գյուղի, Օշականի, Ազատեկի, Արինի, Ազատանի,  
Դարպասի, Սարուխանի թիվ 3, Հրազդանի Վ. Սա- 
րոյանի անվան թիվ 11, Գանձաքարի, Գնդևազի, 
Պռոշյանի Պ. Ղևոնդյանի անվան, Ալափարսի և 
Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոցների 
թվով 880 աշակերտների հետ: 

Աշակերտների համար կազմակերպվել է այ- 
ցելություն Կենտրոնական բանկի այցելուների 
կենտրոն, անցկացվել է սեմինար, ինչպես նաև  
կազմակերպվել է հյուրասիրություն և այցելու- 
թյուն Հայաստանի պատմության թանգարան: 
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«ՀԱՇՏ ճԱՄԲԱՐ» 

Սույն թվականի ամռանը «Սպառողների ֆինան- 
սական կրթության և իրազեկվածության բարձ- 
րացման» ծրագրի շրջանակներում «Հաշտ Ճամ- 
բար» խորագրի ներքո իրականացվեցին մի  
շարք կրթական միջոցառումներ 11-13 տարեկան,  
սոցիալապես անապահով երեխաների համար:  
Միջոցառումների նպատակն էր ամառային ար- 
ձակուրդի ժամանակ ոչ դասարանային պայ- 
մաններում խաղերի, մրցույթների և այլ ինտե- 
րակտիվ միջոցների օգնությամբ երեխաներին 
փոխանցել գիտելիքներ ֆինանսական ծառա- 
յությունների վերաբերյալ՝ վերջիններիս մոտ 
առաջացնելով հետաքրքրություն ֆինանսական 
համակարգի նկատմամբ: Գրասենյակի մաս- 
նագետները սեմինար-խաղեր են անցկացրել 
ամառային ճամբարներում, մասնավորապես՝ 
«ՍՈՍ» մանկական գյուղում, Հայաստանի Ազ- 
գային Սկաուտական Շարժման կողմից կազ- 
մակերպած ճամբարում, Ոստիկանության «Ար- 
շալույս» ճամբարում, Հանքավանի «Խոտոր ջուր»,  
«Լուսաբաց», «Հեքիաթային կիրճ», «Արագած», 
«Հասմիկ» ճամբարներում, Ծաղկաձորի «ԼԱՎԱ  
Աղբյուր» և Գեղարքունիք գյուղի Էկո ճամբար- 
ներում: Ծրագրին մասնակցել են թվով 941 երե- 
խաներ, ովքեր բացի ֆինանսական գիտելիք- 
ներից ստացել են նաև նվերներ Հաշտարարի  
գրասենյակի կողմից: Ծրագրի շրջանակնե- 
րում ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել ՀՀ  
կենտրոնական բանկի, Ավանդների հատուցու- 
մը երաշխավորող հիմնադրամի, «Էյչ-Էս-Բի-Սի  
Հայաստան» բանկի, «Հայբիզնեսբանկ»-ի և «Ինգո  
Արմենիա» ապահովագրական ընկերության 
ներկայացուցիչները, ովքեր իրենց ներդրումն 
են ունեցել երեխաների ֆինանսական կրթման 
և ուրախ հանգիստն ապահովելու գործում: 

Ծրագրի վերաբերյալ դրական արձագանքներն 
ու շնորհակալական նամակները փաստում են, 
որ ծրագիրը հաջողվել է և մեծ ուշադրության է 
արժանացել նաև ամառային այլ ճամբարների 
շրջանում: Ծրագրի ավարտին մեզ դիմեցին Գե- 
ղարքունիք գյուղի աշակերտները՝ իրենց գյուղում  

գործող էկո-ճամբարում ևս սեմինար անցկաց- 
նելու խնդրանքով: Գեղարքունիք գյուղի բնակիչ- 
ները գրավոր նամակով իրենց ջերմ և սրտանց  
շնորհակալությունն են հայտնել Հաշտարարի 
գրասենյակի աշխատակիցներին իրենց հրա- 
վերն ընդունելու և էկո-ճամբարի անդամներին 
այցելելու համար: Մասնավորապես նշել են, որ  
մեր կողմից կազմակերպած սեմինար-միջո- 
ցառման ընթացքում իրենք ստացել են շատ կի- 
րառելի գիտելիքներ և տեղեկատվական նյութեր,  
որոնք անհրաժեշտ կլինեն նաև իրենց ծնող- 
ներին: Նրանք շնորհակալություն էին հայտնում 
նաև անակնկալ նվերների համար, ինչն ուսում- 
նական տարվա նախաշեմին մեծ օգնություն էր 
համայնքի դպրոցականներին:

ԱՅՑԵլՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽ 

«Սպառողների ֆինանսական կրթության և իրա- 
զեկվածության բարձրացման» ծրագրի շրջա- 
նակներում սեմինարներ են անցկացվել Արցա- 
խի Հանրապետությունում, ընդ որում՝ տարբեր 
թիրախային խմբերի մասնակցությամբ: Մաս- 
նավորապես՝ սեմինարներ են անցկացվել Ստե- 
փանակերտի թիվ 8 և 11 ավագ դպրոցներում և 
Ֆիզմաթի Ստեփանակերտի մասնաճյուղում՝ 
ընդգրկելով թվով 346 աշակերտների: 

Սեմինարներ անցկացվել են նաև Արցախի պե- 
տական համալսարանի, Ազգային ագրարային 
համալսարանի և Մ.Մաշտոցի անվան համալ- 
սարանի թվով 273 ուսանողների հետ:

Հաջորդ թիրախային խումբը կազմել են Արցա- 
խի Հանրապետության ֆինանսական կազմա- 
կերպությունների և Կառավարության աշխատա- 
կիցները, որոնց ներկայացվել է Ֆինանսական 
համակարգի հաշտարարի գրասենյակի գոր- 
ծունեության, Գրասենյակում քննվող գործերի և 
նախադեպերի մասին տեղեկատվություն:
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«ԴԱՏԱԽԱՂ» 

Ուսանողների կողմից բանկային իրավունքի 
նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացման 
և տվյալ ոլորտի խորն ուսումնասիրման նպա- 
տակով Հաշտարարի գրասենյակի կողմից կազ- 
մակերպվել է բանկային իրավունքի դատախաղ  
մրցույթ: Մրցույթին մասնակցել են ութ թիմեր՝ ներ- 
կայացնելով Երևանի պետական համալսարա- 
նի, Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարա- 
նի, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարա- 
նի, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի  
և Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ-ի երևանյան մաս- 
նաճյուղի իրավագիտության ֆակուլտետները: 

Մրցույթի շրջանակներում հաղթող է ճանաչվել 
ԵՊՀ-ն ներկայացնող թիմերից մեկը: Այդ թիմից  
ընտրվել է նաև «Լավագույն բանախոս» անվա- 
նակարգի հաղթողը: Մրցանակներ են ստացել  
նաև «Լավագույն պահանջ-դիմում» անվանա- 
կարգում հաղթող ճանաչված Հայ-Ռուսական  
(Սլավոնական) համալսարանը ներկայացնող 
թիմը, «Լավագույն պատասխան» անվանա- 
կարգում՝ Հայաստանում Ֆրանսիական համալ- 
սարանը ներկայացնող թիմը: 

լՈՒՍԱԲԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

Հաշվետու տարվա ընթացքում պայմանագրեր 
են կնքվել մի շարք հեռուստաընկերությունների 
հետ՝ Հաշտարարի գրասենյակի վերաբերյալ 
տեղեկատվական հոլովակները ցուցադրելու 
նպատակով: 

ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔԻ  
ԵՎ ՍՈՑԻԱլԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱՅԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄ 

Պարբերաբար մշակվել և գրասենյակի ինտեր- 
նետային կայքում, ինչպես նաև “Facebook” և  
“Twitter” սոցիալական ցանցերում տեղադրվել  
են Գրասենյակի կողմից իրականացվող և իրա- 

կանացվելիք միջոցառումների, ինչպես նաև 
Հաշտարարի գրասենյակի գործունեությանն 
առնչվող տարաբնույթ նորություններ, Գրասեն- 
յակի ընթացիկ գործունեության վերաբերյալ 
հաշվետվություններ, պահանջների տիպային 
օրինակներ, գործարար շրջանառության սովո- 
րույթներ և այլն: 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՆՏՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ 

Գրասենյակի գործունեության վերաբերյալ երի- 
տասարդներին իրազեկելու և ուսանողությանը 
մեր աշխատանքներում ներգրավելու նպատա- 
կով 2017թ.-ին Հաշտարարի գրասենյակն ուսում- 
նական պրակտիկա է կազմակերպել թվով 22 
ուսանողների համար՝ ՀՀ տարբեր բուհ-երից:  
Պրակտիկանտներին հնարավորություն է տրվել  
ստանալ ինչպես տեսական, այնպես էլ պրակ- 
տիկ գիտելիքներ Հաշտարարի գործունեության 
և ընդհանրապես՝ ֆինանսական համակարգի 
մասին:

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  
«ԻՄ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԱՄԻՍ» ԾՐԱԳՐԻՆ 

2017 թվականի ապրիլի 1-ից մեկնարկել էր ՀՀ  
կենտրոնական բանկի նախաձեռնությամբ կազ- 
մակերպված «Իմ ֆինանսների ամիս» ծրագիրը, 
որի շրջանակներում, ի թիվս բազմաթիվ միջո- 
ցառումների, մեկ ամիս շարունակ կազմակերպ- 
վել են նաև ֆինանսական շրջագայություններ, 
որոնց ընթացքում քաղաքացիները հնարավո- 
րություն են ստացել այցելելու տարբեր ֆինան- 
սական կառույցներ, այդ թվում նաև՝ Ֆինան- 
սական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ: 
Այցելությունների ընթացքում այցելուները ծա- 
նոթացել են Գրասենյակի գործունեությանը, 
կառուցվածքին, իրականացված և իրականաց- 
վելիք ծրագրերին: Ծրագրի շրջանակներում 
Հաշտարարի գրասենյակ են հյուրընկալվել 
թվով 166 մասնակիցներ, Գրասենյակի մասնա- 
գետների կողմից անցկացվել են սեմինարներ  
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70 մասնակիցների հետ: Գրասենյակը մասնակ- 
ցել է նաև դպրոցական ֆինանսատնտեսագի- 
տական խաղ-մրցույթին, «Ի՞նչ, որտե՞ղ, ե՞րբ» ին- 
տելեկտուալ խաղին և Ծրագրի շրջանակներում 
կազմակերպված նկարչական մրցույթին՝ մաս- 
նակիցներին հանձնելով մրցանակներ Հաշտա- 
րարի գրասենյակի կողմից:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

Առաջնորդվելով միջազգային լավագույն փոր- 
ձով և ձգտելով լինել անկողմնակալ և վստա- 
հելի կառույց՝ մենք արդյունավետ կերպով գոր- 
ծունեություն ենք ծավալում ՀՀ ֆինանսական 
համակարգում՝ փորձելով բարձրացնել հան- 
րության վստահությունը ֆինանսական հա- 
մակարգում գործող կազմակերպությունների 
նկատմամբ: Մեր առջև դրված խնդրի լուծման  
նպատակով Գրասենյակը մշտապես գործըն- 
կերական հարաբերություններ է պահպանում 
ֆինանսական կազմակերպությունների հետ՝ 
ձգտելով վեճը լուծել կողմերի հաշտեցմամբ՝ գոր- 
ծի ավելի արագ ելք ապահովելու, կողմերի հա- 
մար երկուստեք նախընտրելի լուծում գտնելու 
և կազմակերպության ու նրա հաճախորդի 
միջև առկա գործարար հարաբերությունները 
պահպանելու նպատակով:

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ՍԵՄԻՆԱՐ  
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻչՆԵՐԻ ՀԵՏ 

Հաշտարարի գրասենյակի մասնագետների և 
բանկային աշխատակիցների միջև գործըն- 
կերային հարաբերությունների ամրապնդման, 
փորձի փոխանակման և ոլորտում առկա հիմ- 

նախնդիրների լուծմանն ուղղված քայլերի մշակ- 
ման նպատակով հաշվետու ժամանակա- 
հատվածում տեղի է ունեցել Ֆինանսական 
համակարգի հաշտարարի գրասենյակի և ՀՀ 
բանկերի մասնագետների մասնակցությամբ 
5-րդ հանդիպումը: Հանդիպմանը ներկա են 
գտնվել 27 մասնակիցներ՝ ներկայացնելով թվով  
15 բանկ: Հանդիպման ընթացքում ներկայացվել 
են 2016-2017թթ.-ի նախադեպային գործերը, հա- 
ճախորդների պահանջների քննության ընթաց- 
քում ի հայտ եկած խնդիրները, ինչպես նաև 
ներկայացվել է Հաշտարարի պահանջների 
ընդունման և քննության ընթացակարգի նա- 
խագիծը, անցկացվել են թիմային վարժություն- 
ներ և քննարկումներ: 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ  
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ  
ԿլՈՐ ՍԵՂԱՆ-ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Հաշտա- 
րարի նախաձեռնությամբ ք. Դիլիջանում տե- 
ղի է ունեցել ամենամյա դարձած հերթական  
հանդիպում-քննարկումը ՀՀ ապահովագրական  
շուկայի մասնակիցների հետ: Հանդիպմանը 
ներկա են գտնվել Ավտոապահովագրողների 
բյուրոյի և ապահովագրական ընկերություննե- 
րի գործադիր տնօրեններն ու ապահովագրա- 
կան բրոքերների այն մասնագետներն, ովքեր 
պատասխանատու են Հաշտարարի հետ հա- 
րաբերությունների համար: Հանդիպման ընթաց- 
քում ներկայացվել են 2016-2017թթ.-ի նախադե- 
պային գործերը, հաճախորդների պահանջնե- 
րի քննության ընթացքում ի հայտ եկած խնդիր- 
ները, բացահայտված գործարար շրջանառու- 
թյան սովորույթները, ինչպես նաև Հաշտարարի 
պահանջների ընդունման և քննության ընթա- 
ցակարգի նախագիծը և հաջորդ տարում իրա- 
կանացվելիք միջոցառումները: 
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լԱՎԱԳՈՒՅՆ  
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՂՆԵՐԸ 

Պահպանելով և շարունակելով գործունեության  
յոթ տարիների ընթացքում ձևավորված ավան- 
դույթը՝ գրասենյակի յոթամյակի կապակցու- 
թյամբ կազմակերպված միջոցառման ժամա- 
նակ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի 
կողմից ներկայացվել են «Լավագույն համագոր- 
ծակցող կազմակերպության» և «Լավագույն հա- 
մագործակցող աշխատակցի» անունները: Լա- 
վագույն համագործակցող կազմակերպություն- 
ներն ընտրելիս հիմք են ընդունվել մի շարք չա- 
փանիշներ, այդ թվում՝ գործերի քննման ընթաց- 
քում կազմակերպության համագործակցության 
որակը, քննած գործերի մեջ հաշտեցման ելքով  
գործերի տեսակարար կշիռը և այլն: Այսպես,  
2017թ.-ի արդյունքներով «Լավագույն համագոր- 
ծակցող բանկ» է ճանաչվել «Յունիբանկ» ՓԲԸ-ն,  
իսկ «Լավագույն համագործակցող ապահովա- 
գրական ընկերություն»՝ «Նաիրի Ինշուրանս» 
ԱՍՊԸ-ն:

Հաշտարարի կողմից բանկային ոլորտի և ապա- 
հովագրական ոլորտի լավագույն աշխատակցի  
պատվոգրերին արժանացել են այն աշխատա- 
կիցները, ովքեր լավագույնս օժանդակել են Հաշ- 
տարարի կողմից գործի քննությանը: Լավագույն  
համագործակցող աշխատակիցներ են ճանաչ- 
վել բանկային ոլորտում՝ «ՎՏԲ-Հայաստան 
Բանկ» ՓԲԸ-ի ընդհանուր գործերով իրավա- 
կան սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնա- 
գետ Աննա Բաղդասարյանը, ապահովագրա- 
կան ոլորտում՝ «Սիլ Ինշուրնաս» ԱՓԲԸ-ի իրա- 
վաբան Հովիկ Օհանջանյանը:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետու տարին Հաշտարարի գրասենյակի 
համար նշանավորվել է նաև միջազգային աս- 
պարեզում ունեցած ձեռքբերումներով: 2017 թվա- 
կանի ընթացքում Հաշտարարի գրասենյակը 
կազմակերպել է միջազգային կոնֆերանսներ, 
իրականացրել է հանդիպումներ միջազգային 
կառույցների հետ փորձի փոխանակման նպա- 
տակով, հյուրընկալել է մասնագետներ տարբեր  
երկրներից՝ Գրասենյակի փորձն ուսումնասիրե- 
լու նպատակով: Բացի այս՝ Հաշտարարը հրա- 
վեր է ստացել որպես խոսնակ մասնակցելու մի 
շարք միջազգային կոնֆերանսների, որտեղ 
ներկայացրել է Հաշտարարի գրասենյակի գոր- 
ծունեության սկզբունքները, առկա դժվարու- 
թյուններն ու դրանց լուծման ուղիները: 

ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  
ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակը 2017 թվականի մայիսի 25-26-ը Երևանի 
«Մարիոթ» հյուրանոցում կազմակերպել է ամե- 
նամյա 7-րդ միջազգային կոնֆերանսը՝ «Ֆինան- 
սական օմբուդսմենի ինստիտուտն ուղղված 
հանրության վստահության ամրապնդմանը և 
ֆինանսական միջնորդության ավելացմանը» 
թեմայով: Կոնֆերանսին քննարկվել են այնպի- 
սի արդիական թեմաներ, ինչպիսիք են՝ վեճերի  
այլընտրանքային լուծման եղանակների կիրա- 
ռելիությունը, կոնֆլիկտների հոգեբանությունը, 
հաշտարարությունը, միջազգային արբիտրաժը,  
աշխատանքային վեճերի լուծումը: Կոնֆերան- 
սի շրջանակներում նաև անդրադարձ է կատար- 
վել դրամական փոխանցումների ժամանակ զեղ- 
ծարար գործարքներին և ԱՊՊԱ-ի բնագավա- 
ռում մի շարք կարևոր հիմնահարցերին: Կոնֆե- 
րանսի խոսնակներ են եղել Մեծ Բրիտանիայի  
և Իռլանդիայի Ֆինանսական օմբուդսմենները, 
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հաշտարարության և արբիտրաժի բնագավառի  
մասնագետներ Մեծ Բրիտանիայից և Կիպրո- 
սից, ինչպես նաև ֆինանսական ոլորտի մաս- 
նագետներ Հայաստանից և Ռուսաստանից:

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 
«ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՐՏՔՈՎ 
ԳԵՐԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՆԽԱՐԳԵլՈՒՄԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակը 2017 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Երևա- 
նի «Մարիոթ» հյուրանոցում կազմակերպել է  
կոնֆերանս՝ «Ֆիզիկական անձանց վարկավոր- 
ման կարգավորումը և պարտքով գերծանրա- 
բեռնվածության կանխարգելումը» թեմայով:  
Կոնֆերանսին քննարկվեցին այնպիսի արդիա- 
կան թեմաներ, ինչպիսիք են՝ Հայաստանում ֆի- 
զիկական անձանց վարկավորման շուկայում 
վերջին զարգացումները, պարտքով գերծանրա- 
բեռնվածության կանխարգելումը, ֆիզիկական 
անձանց վարկավորման կարգավորումների հա- 
մեմատական վերլուծությունը, ինչպես նաև Հա- 
յաստանում և այլ երկրներում ֆիզիկական ան- 
ձանց սնանկության կարգավորումն և պրակտի- 
կան: Կոնֆերանսի խոսնակներն առաջատար 
մասնագետներ էին Հայաստանից, Ավստրա- 
լիայից, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից, 
Բելգիայից, Բուլղարիայից և Ռուսաստանից: 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ  
ՂՐՂԶՍՏԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ  
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻչՆԵՐԻ ՀԵՏ

Հաշվետու ժամանակահատվածում Ֆինանսա- 
կան համակարգի հաշտարարի գրասենյա- 
կում տեղի է ունեցել հանդիպում Ղրղզստանի 
խորհրդարանի և Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի գրասենյակի ներկայացուցիչների 
միջև: Հանդիպման նպատակը Ֆինանսական 
համակարգի հաշտարարի փորձի ուսումնասի- 

րությունն էր, քանի որ ներկայումս Ղրղզստա- 
նում քննարկվում է ֆինանսական օմբուդսմենի 
ներդրման հայեցակարգը: Հանդիպման ժամա- 
նակ հյուրերը ծանոթացել են Հաշտարարի գրա- 
սենյակի գործունեության հիմնական սկզբունք- 
ներին, գործերի ընդունման և քննման ընթացա- 
կարգերին և «Ֆինանսական համակարգի հաշ- 
տարարի մասին» ՀՀ օրենքին: 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕՄԲՈՒԴՍՄԵՆՆԵՐԻ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ 
ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻՆ՝ INFO2017-ԻՆ 

2017թ.-ի սեպտեմբերի 24-27-ը Ավստրալիայի 
Մելբուրն քաղաքում տեղի ունեցավ Ֆինան- 
սական Օմբուդսմենների միջազգային ցանցի 
ամենամյա կոնֆերանսը՝ Info 2017-ը, որին որ- 
պես խոսնակ հրավիրված էր մասնակցելու Ֆի- 
նանսական համակարգի հաշտարար Փիրուզ 
Սարգսյանը՝ ներկայացնելով զեկույց «Ինչպե՞ս 
միաժամանակ ապահովել վեճերի լուծման 
բարձր որակ և արդյունավետություն» թեմայով: 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ  
ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՆՎԻՐՎԱԾ  
2-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻՆ 

2017 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Մոսկվայում  
տեղի ունեցավ Ֆինանսական ծառայություննե- 
րից օգտվողների շահերի պաշտպանությանը 
նվիրված 2-րդ միջազգային կոնֆերանսը, որին  
որպես խոսնակ մասնակցում էր նաև Ֆինանսա- 
կան համակարգի հաշտարար Փիրուզ Սարգսյա- 
նը, ով ներկայացրեց զեկույց Հաշտարարի գրա- 
սենյակի գործունեության սկզբունքների և ար- 
դյունավետության մասին:
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ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ «ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՈլՈՐՏՈՒՄ. 
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ» 
ԹԵՄԱՅՈՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻՆ 

2017 թվականի հոկտեմբերի 19-20-ը Մոսկվայում 
տեղի ունեցավ «Սպառողների իրավունքների 
պաշտպանությունը ֆինանսական ոլորտում. 
մարտահրավերները և հեռանկարները» թեմա- 
յով միջազգային կոնֆերանսը, որին որպես 
խոսնակ մասնակցում էր նաև Ֆինանսական 
համակարգի հաշտարար Փիրուզ Սարգսյանը, 
ով ներկայացրեց Հայաստանում Հաշտարարի 
գրասենյակի գործունեության փորձը, դժվարու- 
թյունները, ձեռքբերումներն ու անցած ուղին:

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՄՈԶԱՄԲԻԿԻ  
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻչՆԵՐԻ ՀԵՏ 

2017 թվականի դեկտեմբերի 15-ին Ֆինանսական  
համակարգի հաշտարարի գրասենյակում տեղի  
ունեցավ հանդիպում Մոզամբիկի կենտրոնա- 
կան բանկի ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպ- 
ման ժամանակ հյուրերը ծանոթացան Հաշտա- 
րարի գրասենյակի գործունեության հիմնական 
սկզբունքներին, գործերի ընդունման և քննման  
ընթացակարգերին և «Ֆինանսական համա- 
կարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքին:
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2018 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵլԻՔ  
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ



ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  
ԻՆԸ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

2018թ.-ի հունվարի 24-ին լրանում է մեր Գրասենյա- 
կի գործունեության ինը տարին, ինչի կապակ- 
ցությամբ նախատեսվում է հրավիրել մամլո ասու- 
լիս: Միջոցառման ընթացքում կամփոփվի 2017 
թվականին Հաշտարարի կողմից ստացված  
բողոքների և քննված պահանջների վիճակա- 
գրությունը, ինչպես նաև իրականացված աշխա- 
տանքները: Ասուլիսի ընթացքում հայտարար- 
վելու են Հաշտարարի հետ Լավագույն համագոր- 
ծակցող կազմակերպությունների և Լավագույն 
համագործակցող աշխատակիցների անունները:

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2018 թվականին նախատեսվում է ինտենսիվո- 
րեն շարունակել «Սպառողների ֆինանսական 
կրթության/իրազեկվածության	 բարձրացման	
ծրագրի» իրականացումը: Մասնավորապես՝ 
նախատեսվում է ՀՀ մարզերի 20 ավագ դպրոց- 
ների աշակերտների հյուրընկալել Երևանում, 
ինչպես նաև դրան զուգահեռ շարունակել սեմի- 
նարների իրականացումը ՀՀ մարզերի և Երևանի  
ավագ դպրոցների աշակերտների և ուսանո- 
ղության շրջանում:

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԵՋ 
ԸՆԴԳՐԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Մեր գրասենյակը շարունակելու է իր ակտիվ 
համագործակցությունը ՀՀ կենտրոնական բան- 
կի հետ՝ Ֆինանսական կրթության ազգային 
ռազմավարության ծրագրով նախատեսված 
միջոցառումների, այդ թվում՝ «Իմ ֆինանսների 
միամսյակը» ծրագրի իրականացման գործըն- 
թացում: 

«ՀԱՇՏ ճԱՄԲԱՐ» 

Ամառային արձակուրդի ժամանակ ոչ դասա- 
րանային պայմաններում խաղերի, մրցույթների  
և ինտերակտիվ սեմինարների օգնությամբ 
երեխաներին ֆինանսական ծառայությունների 
վերաբերյալ գիտելիքներ փոխանցելու և վերջին- 
ներիս մոտ ֆինանսական համակարգի նկատ- 
մամբ հետաքրքրություն առաջացնելու նպատա- 
կով 2018 թվականին Հաշտարարի գրասենյակը 
կշարունակի «Հաշտ ճամբար» ծրագրի իրա- 
կանացումը: 

«ԴԱՏԱԽԱՂ» 

Ուսանողների կողմից բանկային իրավունքի 
նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացման 
և տվյալ ոլորտի խորն ուսումնասիրման նպա- 
տակով 2018 թվականին Հաշտարարի գրասեն- 
յակի կողմից կկազմակերպվի բանկային իրա- 
վունքի դատախաղ-մրցույթ:

լՈՒՍԱԲԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

Գալիք տարում ևս ինտենսիվորեն շարունա- 
կելու ենք լուսաբանման աշխատանքները՝ ցու- 
ցադրելով մեր կողմից պատրաստված տեղե- 
կատվական հոլովակները Հայաստանի առա- 
ջատար հեռուստաալիքներով: Նախատեսվում 
է նաև նոր հոլովակների մշակում: Ընդ որում՝ 
լուսաբանումն իրականացվելու է ոչ միայն հե- 
ռուստաընկերության, այլև սոցիալական մեդիա- 
յի միջոցով:

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ  
ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

Նախատեսում ենք կազմակերպել կլոր սեղան 
հանդիպումներ ՀՀ ֆինանսական համակար- 
գի կազմակերպությունների աշխատակիցների 
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մասնակցությամբ՝ նվիրված Գրասենյակում 
քննած պահանջների տիպային օրինակների, 
դրանց քննության արդյունքում ի հայտ եկած 
վիճահարույց խնդիրների և տարաբնույթ այլ 
հարցերի քննարկմանը: 

ԱՄԵՆԱՄՅԱ 8-ՐԴ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Հաջորդ տարի նույնպես նախատեսում ենք կազ- 
մակերպել մեր ամենամյա միջազգային կոնֆե- 
րանսը՝ «Ֆինանսական ոլորտի թվայնացումը և  
ֆինանսական համակարգի ապագան» թեմայով: 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ  
ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄ 
ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 
էլԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ

Հաճախորդների սպասարկման հարմարավե- 
տության և գործընթացի արագության ապա- 
հովման նպատակով 2018 թվականից անցում 
կկատարվի էլեկտրոնային նամակագրությանը, 
ինչը հնարավորություն կտա հաճախորդներին 
ներկայացնել	 իրենց	 խնդիրը	 և/կամ	 պահանջ- 
դիմումն էլեկտրոնային եղանակով՝ առանց 
այցելելու Ֆինանսական համակարգի հաշտա- 
րարի գրասենյակ:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Խորհրդի նախագահի խոսք

Հաշտարարի խոսք

Ֆինանսական համակարգի  
հաշտարարի գրասենյակի մասին

Միջոցառումների օրացույց

2017թ.-ին իրականացված  
ծրագրերի մասին

2018թ.-ին իրականացվելիք  
ծրագրերի մասին

Ինչպե՞ս են մեզ գնահատում

Ստացված բողոքների  
մասին վիճակագրություն

Ֆինանսական հաշվետվություն  
և աուդիտի եզրակացություն

Ամփոփված սովորույթներ  
և տիպային գործերի ներկայացում

Հաճախորդների շնորհակալական  
նամակներ

Համաձայնագիր չկնքած  
կազմակերպությունների ցանկ

2

3

4

8

18

26

30

36

56

64

98

102



ԻՆչՊԵ՞Ս ԵՆ ՄԵԶ  
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ



ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակը հաշվետու տարում իրականացրեց հե- 
տազոտություն հաճախորդների գոհունակու- 
թյան չափման, գործունեության իրականացման  
արդյունավետության գնահատման, գրասեն- 
յակի հասանելիությունը պարզելու և մի շարք  
այլ հարցերի ուսումնասիրման նպատակով: Հե- 
տազոտության թիրախային խումբը կազմել են  
2016-2017թթ. Ֆինանսական համակարգի հաշ- 
տարարի գրասենյակ դիմած հաճախորդները, 
ովքեր անմիջական մասնակցություն են ունեցել  

պահանջի քննության ամբողջ ընթացքին: Հե- 
տազոտությանը մասնակցել են Երևանի և մար- 
զերի (ներառյալ՝ Արցախի) 811 հաճախորդներ: 

Հետազոտության արդյունքներով հարցվողների  
շրջանում Հաշտարարի գրասենյակին ամենա- 
շատ տրված բնութագրիչներն են՝

•	 Պրոֆեսիոնալիզմ
•	 Հոգատարություն
•	 Դրական	իմիջ	ունեցող	կազմակերպություն
•	 Օգնելու	առաքելություն
•	 Անկողմնակալ	մոտեցում

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակին բնորոշ հատկանիշներն՝ ըստ հարցվողների

Պրոֆեսիոնալիզմ

Հոգատարություն

Դրական իմիջ ունեցող կազմակերպություն

Օգնելու առաքելություն

Անկողմնակալ մոտեցում

Արդարություն

Արագություն

Վստահություն

Խնդրի լուծում

Հաճախորդների գոհունակություն

Արդյունավետ կազմակերպություն

Անվճար կազմակերպություն

Այլ պատասխաններ

Դժվարացել են պատասխանել

Անարդյունավետ կազմակերպություն

Հաճախորդների բացասական վերաբերմունք

Ընդամենը

Բողոքն ընդունվել է 
քննության (%)

 13

 12

 11

 9

 11

 9

 6

 5

 5

 4

 2

 1

 7

 7

 1

 1

624

Բոլոր  
հարցվողները (%)

 17

 14

 14

 13

 13

 10

 7

 7

 5

 5

 2

 2

 9

 11

 3

 2

811

Բողոքը չի ընդունվել 
քննության (%)

 16

 9

 13

 18

 8

 3

 4

 7

 2

 2

 2

 2

 8

 17

 7

 3

187
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Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակին բնորոշ հատկանիշներն՝  
ըստ պահանջի արդյունքի

Պահանջը  
մերժվել է (%)

 10

 10

 17

 4

 6

 3

 4

 3

 2

 1

 5

 4

 8

 12

 18

85

Պահանջը 
բավարարվել է 
մասնակի (%)

 17

 16

 16

 15

 14

 13

 7

 5

 4

 4

 1

 1

 0

 13

 9

220

Պահանջը 
բավարարվել է 
ամբողջությամբ (%)

 17

 13

 17

 15

 13

 16

 9

 9

 9

 10

 0

 0

 0

 7

 2

172

Կողմերը եկել են 
հաշտության (%)

 15

 14

 20

 25

 8

 18

 11

 8

 8

 5

 0

 0

 1

 15

 5

79

Հոգատարություն

Դրական իմիջ ունեցող 
կազմակերպություն

Պրոֆեսիոնալիզմ

Անկողմնակալ 
մոտեցում

Օգնելու առաքելություն

Արդարություն

Արագություն

Խնդրի լուծում

Վստահություն

Հաճախորդների 
գոհունակություն

Հաճախորդների 
բացասական 
վերաբերմունք

Անարդյունավետ 
կազմակերպություն

Կողմնակալություն

Այլ պատասխաններ

Դժվարացել են 
պատասխանել

Ընդամենը
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Հասանելի է բոլորին

Հետևում է 
գաղտնիության 
սզբունքին

Պատրաստակամ է 
օգնելու հարցում

Ունի պրոֆեսիոնալ 
թիմ

Հոգատար է

Ձգտում է հաշտեցնել 
կողմերին

Կարևորում է 
հաճախորդների 
շահերը

Վստահելի կառույց է

Անկողմնակալ է

Արագ է

Հարցումների արդյունքում իմիջային բնութագ- 
րիչների համապատասխանությունը Ֆինանսա- 
կան համակարգի հաշտարարի գրասենյակին 

միջինում գնահատվել է 4.5 և բարձր: Բոլոր հարց- 
վողների կողմից ամենաբարձր գնահատակա- 
նը տրվել է հասանելիության ցուցանիշին՝ 4.9:

Բնութագրիչների համապատասխանության աստիճանը Հաշտարարի գրասենյակին (1-5 բալ)
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4.9

4.8

4.7

4.7

4.6

4.6

4.6

4.5

4.5

4.5

4.8

4.7

4.6

4.6

4.6

4.5

4.5

4.4

4.4

4.5

4.8

4.7

4.5

4.6

4.5

4.4

4.4

4.3

4.3

4.6

4.9

4.8

4.7

4.7

4.7

4.7

4.6

4.6

4.6

4.4

4.8

4.8

4.6

4.7

4.6

4.6

4.6

4.5

4.5

4.5

4.9

4.8

4.7

4.7

4.6

4.6

4.6

4.5

4.5

4.5

4.8

4.8

4.6

4.6

4.8

4.6

4.5

4.5

4.5

4.4

4.8

4.6

4.4

4.5

4.3

4.3

4.3

4.3

4.2

4.5

4.9

4.8

4.8

4.8

4.7

4.7

4.7

4.6

4.6

4.5

Տարբերությունը վիճակագրորեն նշանակալի է

Բնութագրիչը

33

Ինչպե՞ս են մեզ գնահատում



Մասնագետների սպասարկման միջին գնահա- 
տականը 5 բալային սանդղակով կազմել է 4.9,  
ընդ որում՝ ամենաբարձր գնահատական ստա- 

ցած չափանիշները համարվել են հոգատա- 
րությունը, մասնագետի բարեհամբույրությունը և 
բանիմացությունը:

Իգական

4.9

4.8

4.9

4.9

4.9

4.8

4.9

4.8

4.8

4.8

4.7

4.7

Արական

4.9

4.9

4.9

4.9

4.8

4.8

4.8

4.8

4.7

4.7

4.7

4.6

Երևան

4.9

4.9

4.9

4.9

4.8

4.7

4.8

4.9

4.7

4.7

4.7

4.6

Մարզեր

4.9

4.9

4.9

4.8

4.7

4.8

4.8

4.8

4.7

4.8

4.7

4.6

Բնութագրիչը

Մասնագետի բարեհամբույրությունը

Մասնագետի բանիմացությունը

Խոսքի գրագիտությունը

Գաղտնիություն պահպանելու կարողությունը

Ձեզ օգնելու պատրաստակամությունը

Քայլերի թափանցիկությունը (որքանով էր 
պարզաբանում քայլերը)

Մասնագետի անկողմնակալությունն  
ու անաչառությունը 

Մասնագետի օբյեկտիվությունը

Սպասարկման արագությունը

Տրամադրած տեղեկատվության 
արդյունավետությունը

Կողմերին հաշտեցնելու ձգտումը

Շահավետ լուծում առաջարկելու կարողությունը

Բոլոր  
հարցվողները

4.9

4.9

4.9

4.9

4.8

4.8

4.8

4.8

4.7

4.7

4.7

4.6
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Հետազոտության ժամանակ գնահատվել է նաև  
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակը խորհուրդ տալու հավանականությունը 
(Net promoter score. NPS = Promoters (%) - Detrac- 
tors (%)): Բոլոր հարցվողների 75%-ը նշել է, որ 
պատրաստ է խորհուրդ տալ իր ծանոթներին և  

ընկերներին օգտվել Ֆինանսական համակարգի  
հաշտարարի գրասենյակի ծառայություններից:

Խորհուրդ տալու հավանականության ինդեք- 
սը կազմել է 58% (32-ից մինչև 62-ը համարվում է 
բարձր գնահատական):
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Գրասենյակի կողմից ընդունած բողոքների և 
քննած պահանջների մասին

•	 2017թ.-ի	 ընթացքում	 Գրասենյակ	 է	 ներկա- 
յացվել ընդհանուր 5,020 բողոք, որի 87.01%-ը  
կազմում է ֆինանսական համակարգին վե- 
րաբերող բողոքների ցուցանիշը, այն է՝ 4,372  
բողոք: Ֆինանսական համակարգին վերաբե- 
րող 4,372 բողոքներից 3,061-ը օրենքի համա- 
ձայն ենթակա են եղել քննության Հաշտա- 
րարի կողմից: Ֆինանսական կազմակեր- 
պությունների դեմ ներկայացված, սակայն 
Հաշտարարի կողմից քննության ոչ ենթակա 
1,311 բողոքները կապված են եղել մինչ Հաշ- 
տարարի մասին օրենքի ուժի մեջ մտնելը 
տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ, 
որոշ պահանջների վերաբերյալ արդեն իսկ 
առկա է եղել դատարանի որոշում կամ գոր- 
ծը գտնվել է դատարանի վարույթում, որոշ  
դեպքերում էլ դիմողը, «Ֆինանսական հա- 
մակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 
համաձայն, չի հանդիսացել հաճախորդ: Մնա- 
ցած դեպքերում բողոքները կրել են ընդհա- 
նուր բնույթ և, ըստ էության, չեն պարունակել 
գույքային պահանջ:

•	 Մեզ	դիմած	բոլոր	հաճախորդներին	Գրասեն- 
յակի մասնագետները տրամադրել են խորհըր- 
դատվություն, օգնել են լրացնել կազմակեր- 
պությունների դեմ ուղղված բողոք-պահանջ- 
ներ և բացատրել են իրենց իրավունքներն ու  
պարտականությունները: 2017թ.-ին քննության  
ենթակա 3,061 բողոքներից 93-ը (3.04%) ստա- 
ցել են դրական լուծում ֆինանսական կազ- 
մակերպությունների կողմից՝ առանց Հաշտա- 
րարին գրավոր պահանջ-դիմում ներկայաց- 
նելու, այն բանից հետո, երբ հաճախորդնե- 
րը դիմել են մեզ, և մենք օգնել ենք նրանց 
լրացնել կազմակերպություններին ուղղված 
բողոք-պահանջներ: Նշենք, որ 2016թ.-ին այս  
ցուցանիշը կազմել է 9.47% (քննության ենթա- 
կա 2,989 բողոքներից 283-ը), 2015թ.-ին՝ 4.91% 
(քննության ենթակա 2,668 բողոքներից 131-ը),  
2014թ.-ին՝ 4.87% (քննության ենթակա 2,667 բո- 

ղոքներից 130-ը), 2013թ.-ին՝ 5.65% (քննության 
ենթակա 1,627 բողոքներից 92-ը), 2012թ.-ին՝ 2.73%  
(քննության ենթակա 951 բողոքներից 26-ը),  
2011թ.-ին՝ 7.80% (քննության ենթակա 551 բո- 
ղոքներից 43-ը), 2010թ.-ին՝ 14,70% (քննության 
ենթակա 450 բողոքներից 66-ը), իսկ 2009թ.-ին՝  
20,41% (քննության ենթակա 196 բողոքներից 
40-ը):

•	 Քննության	ենթակա	3,061	բողոքներից	2017թ.-ի	 
ընթացքում Գրասենյակը քննության է ընդու- 
նել 1,672 պահանջ-դիմում, որոնց 80.91%-ը  
լուծվել է հօգուտ հաճախորդի: Հօգուտ հաճա- 
խորդի լուծված պահանջների 49.60%-ը լուծ- 
վել է կողմերի հաշտությամբ: 2016թ.-ին հօգուտ  
հաճախորդի լուծված պահանջներից կող- 
մերի հաշտությամբ լուծվել էր պահանջների 
55.55%-ը, իսկ 2015թ.-ին, 2014թ.-ին, 2013թ.-ին, 
2012թ.-ին, 2011թ.-ին, 2010թ.-ին և 2009թ.-ին 
համապատասխանաբար՝ 56.32%-ը, 61.30%-ը,  
79.70%-ը, 73.36%-ը, 70.50%-ը, 59.10%-ը և 61.00%-ը:

•	 2017թ.-ին	 գումարային	 արտահայտությամբ	
Հաշտարարի միջնորդությամբ ֆինանսա- 
կան կազմակերպությունների կողմից հաճա- 
խորդներին հատուցվել է 206,720,967 ՀՀ դրամ:  
Ընդ որում՝ նշված գումարի մեջ ներառված 
չեն այն գործերը, որոնց լուծման արդյունքում  
հաճախորդներին փաստացի գումար չի հա- 
տուցվել, այլ բավարարվել է նրանց այլ պա- 
հանջ, ինչպես օրինակ՝ հօգուտ հաճախորդի 
փոփոխություն է իրականացվել վարկային 
պայմանագրում, ժամկետանց վարկի վերա- 
դասակարգում է տեղի ունեցել և այլն: 

 Ամենախոշոր հատուցումը եղել է 5,113,500 ՀՀ 
դրամ, իսկ ամենափոքր հատուցումը՝ 300 ՀՀ 
դրամ: Նշենք, որ 2016թ.-ին հաճախորդներին 
հատուցվել է 188,897,125 ՀՀ դրամ, 2015թ.-ին՝ 
198,369,625 ՀՀ դրամ, 2014թ.-ին՝ 199,147,628 ՀՀ 
դրամ, 2013թ.-ին՝ 204,578,416 ՀՀ դրամ, 2012թ.-ին՝  
134,087,137 ՀՀ դրամ, 2011թ.-ին՝ 58,137,847 ՀՀ դրամ,  
2010թ.-ին՝ 29,264,354 ՀՀ դրամ, իսկ 2009թ.-ին՝ 
26,062,886 ՀՀ դրամ: 
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•	 2017թ.-ին	Գրասենյակ	ներկայացված՝	ֆինան- 
սական կազմակերպություններին վերաբե- 
րող և Հաշտարարի քննության ենթակա 
3,061 բողոքներից քննության է ընդունվել 
1,672 պահանջ-դիմում, այսինքն՝ քննության 
ենթակա բողոքների 54.62%-ը (2016թ.-ին 2,989  
Հաշտարարի քննության ենթակա բողոքնե- 
րից քննության է ընդունվել 1,523 պահանջ-
դիմում, այսինքն՝ քննության ենթակա բողոք- 
ների 50.95%-ը, 2015թ.-ին 2,668 քննության 
ենթակա բողոքներից՝ 1,448 պահանջ-դիմում,  
այսինքն՝ քննության ենթակա բողոքների 
54.27%-ը, 2014թ.-ին 2,667 քննության ենթակա 
բողոքներից՝ 1,276 պահանջ-դիմում, այսինքն՝ 
քննության ենթակա բողոքների 47.84%-ը,  
2013թ.-ին 1,627 քննության ենթակա բողոքնե- 
րից՝ 818 պահանջ-դիմում, այսինքն՝ քննության  
ենթակա բողոքների 50.28%-ը, 2012թ.-ին 951  
քննության ենթակա բողոքներից՝ 392 պահանջ- 
դիմում, այսինքն՝ քննության ենթակա բողոք- 
ների 41.22%-ը, 2011թ.-ին՝ 551 քննության ենթակա  
բողոքներից՝ 144 պահանջ-դիմում, այսինքն՝ 
քննության ենթակա բողոքների 26.13%-ը,  
2010թ.-ին՝ 450 քննության ենթակա բողոքնե- 
րից 110 պահանջ-դիմում, այսինքն՝ քննության  
ենթակա բողոքների 24.44%-ը, իսկ 2009թ.-ին 
քննության ենթակա 196 բողոքներից քննու- 
թյան է ընդունվել 57 պահանջ-դիմում, այսինքն՝  
քննության ենթակա բողոքների 29.08%-ը):

•	 Ամփոփվող	 տարվա	 ընթացքում	 ստացված	 
բողոքների մեջ զգալի մաս են կազմել ապա- 
հովագրական ընկերությունների դեմ ներկա- 
յացված բողոքները (52.84%), որոնց մեջ ամե- 
նամեծ տեսակարար կշիռը բաժին է ընկնում  
ԱՊՊԱ-ի հետ կապված բողոքներին. ապա- 
հովագրական ընկերությունների դեմ ներկա- 
յացված ընդհանուր բողոքների 91.77%-ը: Հա- 
ճախորդների գերակշիռ մասը համաձայն չի  
եղել գնահատված վնասի չափի հետ, ինչպես  
նաև շատ են եղել բողոքները՝ կապված վնա- 
սի չհատուցման կամ հատուցման տրամադըր- 
ման ձգձգումների, ինչպես նաև հետադարձ 
պահանջի հետ:
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2017թ.-ին Գրասենյակ ներկայացված՝ ֆինանսական կազմակերպություններին 
վերաբերող բողոքների քանակն՝ ըստ եռամսյակների.
Ֆինանսական համակարգին վերաբերող բողոքների քանակ (հատ)
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2017թ.-ին Գրասենյակ ներկայացված՝ ֆինանսական կազմակերպություններին  
վերաբերող բողոքների քանակն՝ ըստ ամիսների.
Ֆինանսական համակարգին վերաբերող բողոքների քանակ (հատ)

2017թ.-ին քննության ընդունված պահանջ-դիմումների քանակն՝ ըստ եռամսյակների.
Քննված պահանջ-դիմումների քանակ

471

500

0

461 315 425

I եռամսյակ II եռամսյակ III եռամսյակ IV եռամսյակ
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2017թ.-ին քննության ընդունված պահանջ-դիմումների քանակն՝ ըստ ամիսների.
Քննված պահանջ-դիմումների քանակ
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2017թ.-ի ընթացքում ստացված ընդհանուր բողոքների քանակ, այդ թվում ՝

Ֆինանսական համակարգին վերաբերող բողոքների քանակ՝

•	 Ենթակա	չեն	քննության	Հաշտարարի	կողմից

•	 Ենթակա	են	քննության	Հաշտարարի	կողմից՝

Լուծվել են կազմակերպությանն ուղղված բողոք-պահանջի հիման վրա

Ընդունվել են քննության՝ գրավոր պահանջի ներկայացմամբ.

•	 Պահանջը	բավարարվել	է	հաշտեցման	միջոցով

•	 Պահանջը	մերժվել	է

•	 Պահանջը	մասնակի	է	բավարարվել

•	 Պահանջի	քննությունը	դադարեցվել	է

•	 Պահանջը	բավարարվել	է

•	 Պահանջի	քննությունը	մերժվել	է

5,020

4,372

1,311

3,061

93

1,672

599

285

556

177

53

2

2017թ.-ին Գրասենյակ ներկայացված՝ ֆինանսական համակարգին վերաբերող 
բողոքներն ու քննության ընդունված պահանջ-դիմումներն՝ ըստ եռամսյակների.

I եռամսյակ II եռամսյակ IV եռամսյակIII եռամսյակ

1135 471 1046 461 967 315 1224 425

2017թ.-ին Գրասենյակ 
ներկայացված՝ ֆինան- 
սական համակարգին 
վերաբերող բողոքների 
քանակ (հատ)

2017թ.-ին քննված 
պահանջ-դիմումների 
քանակ (հատ)
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Պահանջ-դիմումների քննության արդյունքները (ելքերը)՝  
տոկոսային արտահայտությամբ.

Մասնակի բավարարված պահանջներ
Մերժված պահանջներ
Քննությունը դադարեցված պահանջներ
Քննությունը մերժված պահանջներ

Հաշտեցման միջոցով բավարարված 
պահանջներ
Բավարարված պահանջներ

Հօգուտ հաճախորդի հանգուցա- 
լուծված և մերժված պահանջ- 
-դիմումների հարաբերակցություն.

Հօգուտ հաճախորդի հանգուցալուծ- 
ված պահանջ-դիմումների ելքերը՝ 
տոկոսային արտահայտությամբ.

19.09%80.91%

Հօգուտ Հաճախորդի լուծված գործերի ՏԿ
Մերժված պահանջների ՏԿ

46.06% 4.39%49.59%

Հաշտեցման միջոցով բավարարված 
պահանջներ
Մասնակի բավարարված պահանջներ
Բավարարված պահանջներ

35.83% 17.05%33.25% 10.59% 3.17% 0.12%
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Բողոքների քանակն՝ ըստ  
կազմակերպությունների տեսակների.

2017թ.-ի ընթացքում ստացված ֆինանսական կազմակերպություն- 
ների դեմ ուղղված բողոքների քանակ, այդ թվում ՝ ուղղված

Բանկերի դեմ

Ապահովագրական ընկերությունների դեմ

Վարկային կազմակերպությունների դեմ

Գրավատների դեմ

Ավտոապահովագրողների բյուրոյի դեմ

Դրամական փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների դեմ

Վարկային բյուրոյի դեմ

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դեմ

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ

4,372

1,662

2,310

176

8

30

11

9

3

163

100%

38.01%

52.84%

4.03%

0.18%

0.69%

0.25%

0.21%

0.07%

3.73%

52.84% 38.01% 4.03% 0.18%0.69% 0.25%3.73%

2017թ.-ին առանձին ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ ուղղված 
բողոքների տեսակարար կշիռները Գրասենյակ ներկայացրած ֆինանսական 
կազմակերպություններին վերաբերող բողոքների քանակի մեջ.

0.07%0.21%

Բանկերի դեմ բողոքներ
Ապահովագրական ընկերությունների  
դեմ բողոքներ
Վարկային կազմակերպությունների  
դեմ բողոքներ

Գրավատների դեմ բողոքներ
Ավտոապահովագրողների բյուրոյի  
դեմ բողոքներ
Դրամական փոխանցումներ իրականացնող 
կազմակերպությունների դեմ բողոքներ
Վարկային բյուրոյի դեմ բողոքներ
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դեմ բողոքներ
Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների 
դեմ բողոքներ
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Քննած պահանջների քանակն՝ ըստ  
կազմակերպությունների տեսակների.

2017թ.-ի ընթացքում քննության ընդունված պահանջ-դիմումների 
քանակ, այդ թվում ՝ ուղղված

Ապահովագրական ընկերությունների դեմ

Բանկերի դեմ

Ավտոապահովագրողների բյուրոյի դեմ

Վարկային կազմակերպությունների դեմ

Գրավատների դեմ

Վարկային բյուրոյի դեմ

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դեմ

Դրամական փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների դեմ

1,672

1,358

270

15

22

1

1

1

4

100%

81.22%

16.15%

0.90%

1.32%

0.06%

0.06%

0.06%

0.24%

1.32%16.15%81.22% 0.06%0.90% 0.06%0.06%

2017թ.-ին առանձին ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ ուղղված  
պահանջ-դիմումների տեսակարար կշիռները՝ քննության ընդունված ընդհանուր 
պահանջ-դիմումների մեջ.

0.24%

Ապահովագրական ընկերությունների  
դեմ պահանջներ
Բանկերի դեմ պահանջներ

Վարկային կազմակերպությունների  
դեմ պահանջներ
Ավտոապահովագրողների բյուրոյի  
դեմ պահանջներ
Գրավատների դեմ պահանջներ
Վարկային բյուրոյի դեմ պահանջներ
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դեմ 
պահանջներ
Դրամական փոխանցում իրականացնող 
կազմակերպությունների դեմ պահանջներ
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Բանկերի դեմ քննության ընդունված  
պահանջ-դիմումների բնույթը.

2017թ.-ի ընթացքում բանկերի դեմ քննության ընդունված պահանջ-
դիմումների քանակ, այդ թվում ՝ կապված

Վարկային գործառնությունների հետ

Վճարահաշվարկային գործառնությունների հետ

Ավանդային գործառնությունների հետ

Այլ

270

185

40

35

10

100%

68.52%

14.81%

12.96%

3.70%

68.52% 14.81% 12.96% 3.70%

Վարկային գործառնություններ
Վճարահաշվարկային գործառնություններ

Ավանդային գործառնություններ
Այլ
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Ապահովագրական ընկերությունների և Ավտոապահովագրողների բյուրոյի դեմ 
քննության ընդունված պահանջ-դիմումների բնույթը.

2017թ.-ի ընթացքում ապահովագրական ընկերությունների և 
Ավտոապահովագրողների բյուրոյի դեմ ուղղված՝ պահանջների 
քանակ, այդ թվում ՝

Մեքենայի ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն

Առողջության ապահովագրություն

Աջակցության ապահովագրություն

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն

Գույքի ապահովագրություն

ԱՊՊԱ (ներառյալ Բյուրո)

Կամավոր պատասխանատվության ապահովագրություն

1,373

44

27

10

2

13

1,271

6

100%

3.20%

1.97%

0.73%

0.15%

0.95%

92.57%

0.44%

0.73%3.20% 0.15%92.57% 1.97% 0.95%

Մեքենայի ԿԱՍԿՈ  
ապահովագրություն
Առողջության ապահովագրություն
Աջակցության ապահովագրություն

Դժբախտ պատահարներից 
ապահովագրություն
Գույքի ապահովագրություն
ԱՊՊԱ (ներառյալ Բյուրո)
Կամավոր պատասխանատվության 
ապահովագրություն

0.44%
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Քննած պահանջների արդյունքում  
տրված հատուցումներ.

2017թ.-ի ընթացքում հատուցումների ընդհանուր գումար,  
այդ թվում ՝

Բանկերի դեմ ուղղված պահանջների գծով հատուցումների չափ

Ապահովագրական ընկերությունների դեմ ուղղված պահանջների 
գծով հատուցումների չափ

Վարկային կազմակերպությունների դեմ ուղղված պահանջների 
գծով հատուցումների չափ

Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի դեմ ուղղված 
պահանջների գծով հատուցումների չափ

Դրամական փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների դեմ 
ուղղված պահանջների գծով հատուցումների չափ

206,720,967

36,308,102

168,138,859

670,688

1,523,318

80,000

100%

17.56%

81.34%

0.32%

0.74%

0.04%

Ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ ուղղված պահանջների քննության 
արդյունքում տրված հատուցումների տեսակարար կշիռները՝ 2017թ.-ի ընթացքում 
հաճախորդներին տրված հատուցումների ընդհանուր գումարում.

Բանկերի դեմ ուղղված պահանջ- 
ների գծով հատուցումների չափ
Ապահովագրական ընկերություն- 
ների դեմ ուղղված պահանջների  
գծով հատուցումների չափ
Վարկային կազմակերպություննե- 
րի դեմ ուղղված պահանջների  
գծով հատուցումների չափ
Հայաստանի ավտոապահովագրող- 
ների բյուրոյի դեմ ուղղված պա- 
հանջների գծով հատուցումների չափ
Դրամական փոխանցում իրակա- 
նացնող կազմակերպությունների 
դեմ ուղղված պահանջների գծով 
հատուցումների չափ

Այսպիսով, 2017 թվականի ընթացքում ՝

Քննած գործերի 80.91%-ը լուծվել է հօգուտ հաճախորդների

Հօգուտ հաճախորդների լուծված պահանջների 49.60%-ը  
լուծվել է կողմերի հաշտությամբ

Ամենախոշոր հատուցումը՝ 5,113,500 ՀՀ դրամ

Ամենափոքր հատուցումը՝ 300 ՀՀ դրամ

17.56%

81.34%

0.32%

0.74%

0.04%
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Հօգուտ հաճախորդի լուծված գործերի տեսակարար կշիռները  
ընդհանուր պահանջներում՝ ըստ տարիների.

2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ.

82

80

78

76

74

72

70

68

66

64

62

60

68.75% 67.69% 72.14% 70.44% 76.91% 77.79% 78.71% 80.91%66.4%
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2017թ.-ին առանձին կազմակերպությունների դեմ քննած պահանջներում հօգուտ 
hաճախորդի լուծված գործերի տեսակարար կշիռները. (%)

Բանկեր
Ապահովագրական ընկերություններ
Վարկային կազմակերպություններ
Ավտոապահովագրողների բյուրո

Գրավատներ
Կենտրոնական դեպոզիտարիա
Դրամական փոխանցում իրականացնող 
կազմակերպություններ

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

69.47% 82.95% 53.85% 100.0% 100.0%100.0% 100.0%
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2009-2017թթ. մի քանի համանման ցուցանիշների դինամիկ վերլուծություն.
2009-2017թթ. Գրասենյակ ներկայացված բողոքներն՝ ըստ եռամսյակների.

67

80

86

161

845

819

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

13000

185

213

249

446

850

956

1135

1224

967

1046

164

185

128

212

379

445

828

741

165

193

338

690

930

1099

1009

345

422

723

771

1054

2009թ. 
2010թ. 
2011թ. 
2012թ. 
2013թ. 
2014թ. 
2015թ. 
2016թ. 
2017թ.
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2009-2017թթ. Գրասենյակ ներկայացված բողոքները և Գրասենյակում քննած 
պահանջներն՝ ըստ տարիների.

2009թ.

378 57

2010թ.

642 110

2011թ.

803 144

2012թ.

1311 392

2013թ.

2003 818

2014թ.

3244 1276

2015թ.

3263 1448

2016թ.

4118 1523

2017թ.

4372 1672

Ֆինանսական համակարգին 
վերաբերող բողոքների քանակ (հատ)

Քննված պահանջ-դիմումների  
քանակ (հատ)

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

4500
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2009-2017թթ. Գրասենյակ ներկայացված բողոքների քանակն՝ ըստ ֆինանսական 
կազմակերպությունների.

Այլ ֆինանսական 
կազմակերպությունների դեմ բողոքներ

2009թ. 
2010թ. 
2011թ. 
2012թ. 
2013թ. 
2014թ. 
2015թ. 
2016թ. 
2017թ.

202

224

97

130

107

65

57

85

26

0 2500

Վարկային կազմակերպությունների  
դեմ բողոքներ 176

162

88

71

48

48

60

75

46

Ապահովագրական ընկերությունների  
դեմ բողոքներ 2310

2336

1964

2014

1142

689

252

63

54

Բանկերի դեմ բողոքներ

1662

1418

1114

1029

706

509

434

419

252
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2009-2017թթ. ընթացքում հաճախորդներին տրված  
հատուցումների դինամիկան՝ ըստ տարիների.
Հատուցումների ընդհանուր գումար (ՀՀ դրամ)

2009թ.

26 062 886 29 264 354

2010թ.

200 000 000

150 000 000

100 000 000

50 000 000

0

58 137 847

2011թ.

134 087 137

2012թ.

204 578 416

2013թ.

199 147 628

2014թ.

198 369 625

2015թ.

188 897 125

2016թ.

206 720 967

2017թ.

250 000 000
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Խորհրդի նախագահի խոսք

Հաշտարարի խոսք

Ֆինանսական համակարգի  
հաշտարարի գրասենյակի մասին

Միջոցառումների օրացույց

2017թ.-ին իրականացված  
ծրագրերի մասին

2018թ.-ին իրականացվելիք  
ծրագրերի մասին

Ինչպե՞ս են մեզ գնահատում

Ստացված բողոքների  
մասին վիճակագրություն

Ֆինանսական հաշվետվություն  
և աուդիտի եզրակացություն

Ամփոփված սովորույթներ  
և տիպային գործերի ներկայացում

Հաճախորդների շնորհակալական  
նամակներ

Համաձայնագիր չկնքած  
կազմակերպությունների ցանկ

2

3

4

8

18

26

30

36

56

64

98

102



ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  
ԱՈՒԴԻՏԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
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ԱՄՓՈՓՎԱԾ ՍՈՎՈՐՈՒՅԹՆԵՐ 
ԵՎ ՏԻՊԱՅԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ



ՊԱՀԱՆՋ 1 

Քարտից գումարի կանխիկացման ժամա- 
նակ առաջացած խնդիրների մասին

Հաճախորդը հանդիսանում է Բանկի քարտա- 
պաններից: 2017 թվականի մարտ ամսին Ս.Դա- 
վիթ կայարանի հարևանությամբ տեղակայված  
բանկոմատից ցանկացել է կանխիկացնել գու- 
մար, սակայն բանկոմատը հետ է վերադարձրել 
վճարային քարտը՝ առանց համապատասխան 
գումարի տրամադրման: Այնուամենայնիվ, մեկ  
րոպե սպասել է, սակայն, մտածելով, որ բանկո- 
մատում առկա չէ բավարար գումար, հեռացել է:  
Մի քանի րոպե անց Հաճախորդը ստացել է SMS  
հաղորդագրություն առ այն, որ իր հաշվեհամա- 
րից կանխիկացվել է համապատասխան գու- 
մարը: Նույն օրն իսկ Բանկին պատկանող մեկ 
այլ բանկոմատից ստուգել է հաշվի մնացորդը 
և պարզել, որ այն նվազել է կանխիկացված գու- 
մարի չափով: Խնդիրը պարզաբանելու նպա- 
տակով այցելել է Բանկի մասնաճյուղերից մեկը  
և լրացրել գործարքի բողոքարկման հայտ: Հա- 
ճախորդը նշել է, որ չի ստացել որևէ գրավոր 
բացատրություն, պարզաբանում, այլ բանավոր  
տեղեկացել է, որ խնդիրը կարող է տեխնիկա- 
կան լինել: Մի քանի օր անց Բանկից ստացել է 
հեռախոսազանգ առ այն, որ բանկոմատների 
վերծանումից բացահայտվել է, որ նշված գումա- 
րը կանխիկացվել է: Հաճախորդը բողոք-պահանջ  
է ներկայացրել Բանկին և ստացել վերջինիս 
գրավոր պատասխանը, ըստ որի՝ Բանկը մերժել 
է պահանջը:

Պահանջի վերաբերյալ Բանկը նշել է, որ համա- 
ձայն Հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայացրած  
դեբետային/հաշվարկային	 քարտ	տրամադրելու	 

և սպասարկելու դիմումի՝ բացվել է Visa Electron  
քարտային հաշիվը: Հաճախորդը Բանկի ԱԳՄ-ի  
միջոցով կատարել է կանխիկացում, որը հաշ- 
վից հաշվանցվել է: Հիմք ընդունելով վերոգրյա- 
լը՝ Բանկը մերժել է Հաճախորդի պահանջը:

Այսպիսով, պահանջի քննության ընթացքում 
ձեռք բերված փաստաթղթերի, կողմերի ներկա- 
յացրած բացատրությունների և առարկություն- 
ների, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրության պահանջ- 
ների համալիր վերլուծության արդյունքում Հաշ- 
տարարը հանգել է հետևյալին.

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի և ՀՀ կենտրո- 
նական բանկի խորհրդի կողմից ընդունված մի  
շարք նորմերի համադրված վերլուծությունից 
հետևում է, որ բանկային հաշվի պայմանագրով  
բանկը պարտավորվում է իրականացնել տար- 
բեր գործառնություններ կատարելու վերաբեր- 
յալ հաճախորդի կարգադրությունները: Այդ 
գործառնությունների թվին է պատկանում նաև  
հաշվից կանխիկ դրամական միջոցների տրա- 
մադրումը: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի հիշ- 
յալ դրույթն առավել կոնկրետացված է ՀՀ ԿԲ 
խորհրդի 04.11.2014թ. թիվ 300-Ն որոշմամբ, որի 
23-րդ կետը քարտապաններին իրավունք է տա- 
լիս իրենց դրամական միջոցների շարժը իրա- 
կանացնելու կանխիկ կամ անկանխիկ եղանա- 
կով: Քարտապանի այս իրավունքին համապա- 
տասխանում է նույն որոշմամբ բանկի համար 
սահմանված այն պարտականությունը, որ Հա- 
յաստանի Հանրապետության տարածքում գոր- 
ծող բանկերը պարտավոր են ապահովել քար- 
տային հաշվից դրամական միջոցների կանխիկ  
տրամադրման գործառնության իրականացու- 
մը: Ընդ որում, բանկը հնարավորություն ունի  
ֆինանսական գործառնությունների իրականա- 
ցումը, այդ թվում նաև՝ քարտային հաշվից կան- 
խիկ դրամական միջոցների տրամադրումն  
ապահովել նաև ավտոմատ ինքնասպասար- 
կող սարքի՝ ՖԳԻԱՍ-ի միջոցով, որի տեսակ հա- 
մարվող ավտոմատ գանձման մեքենաները նա- 
խատեսված են վճարային քարտեր կամ նույ- 
նականացման այլ միջոցներ օգտագործելով 
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դրամի կանխիկացում, դրամական փոխանցում- 
ներ, ծառայությունների դիմաց վճարումներ և  
այլ գործարքներ կատարելու համար, որոնք կա- 
րող էին իրականացվել բանկային աշխատակ- 
ցի միջոցով: Այլ կերպ ասած՝ ավտոմատ գանձ- 
ման մեքենայի միջոցով բանկն ապահովում է 
քարտային հաշվից քարտապանին կանխիկ 
դրամական միջոցների տրամադրման պար- 
տականության կատարումը:

Պահանջի քննության ընթացքում վիճարկվող  
գործարքի լոգերը ներկայացվել են բանկոմատ- 
ներ սպասարկող մի քանի մասնագետի, ովքեր,  
ուսումնասիրելով դրանք, նշել են, որ տվ յալ լո- 
գում ֆիքսված չէ հաճախորդի կողմից թղթադրամ- 
ների վերցման ինֆորմացիան։

Անդրադառնալով Բանկի կողմից նշված գու- 
մարը Հաճախորդի կողմից ստանալու փաստն  
ապացուցելու համար ներկայացված հնարավոր  
այլ ապացույցներին՝ պետք է նշել հետևյալը.

Հաճախորդի կամ որևէ երրորդ անձի կողմից գու- 
մարի վերցված լինելու փաստը պարզելու նպա- 
տակով Հաշտարարը Բանկից ստացել է գործար- 
քի կատարման տեսագրությունը, որում, սակայն,  
երևում է միայն Հաճախորդի դեմքը. ավտոմատ  
գանձման մեքենայի այն մասը, որտեղից գու- 
մարը դուրս է գալիս, և որտեղից Հաճախորդն 
այն կարող էր վերցնել, տեսագրության մեջ չի  
երևում, ինչը թույլ չի տալիս հասկանալ, թե արդ- 
յոք Հաճախորդը գումարը վերցրել է, թե ոչ: Ընդ  
որում, ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի վերը 
նշված որոշման համաձայն՝ բանկոմատի տե- 
սադիտարկման համակարգը պետք է այնպես  
տեղադրված լիներ, որ տեսագրվեին դիտարկ- 
ման համար պիտանի առնվազն երեք տեսա- 
կադրեր: Դա նշանակում է, որ նշված որոշման 
համատեքստում Բանկը պարտավոր էր ավ- 
տոմատ գանձման մեքենայի վրա տեսախցիկն 
այնպես տեղադրել, որպեսզի հնարավոր լիներ  
տեսագրության դիտարկման արդյունքում հաս- 
կանալ, թե Հաճախորդը կամ որևէ այլ անձ գու- 
մարը փաստացի վերցրել է, թե ոչ: Տեսագրու- 

թյան մեջ երևում է միայն Հաճախորդի դեմքը, 
ուստի Բանկը խախտել է ավտոմատ գանձման 
մեքենայի տեսադիտարկմանը վերաբերող պա- 
հանջները, ինչն էլ թույլ չի տալիս տեսագրության  
միջոցով պարզել գումարը վերցված լինելու հան- 
գամանքը: Այսինքն՝ ներկայացված տեսագրու- 
թյամբ նույնպես Բանկը չի ապացուցում Հաճախոր- 
դի կողմից վիճարկվող գումարը ստանալու փաստը։  
Հարկ ենք համարում նշել նաև, որ տեսագրու- 
թյան մեջ երևացող հաճախորդի դեմքի արտա- 
հայտությունը, նրա կողմից դրսևորված վարքա- 
գիծը և գործարքից րոպեներ անց բանկի մաս- 
նաճյուղում բողոքարկման դիմում ներկայաց- 
նելը նույնպես կարող են վկայել այն մասին, որ 
Հաճախորդը թղթադրամները փաստացի չի 
ստացել։ 

Միևնույն ժամանակ, Բանկի տրամադրած ավ- 
տոմատ գանձման մեքենայի ինկասացիոն ակ- 
տի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գործար- 
քը կատարելու օրվա դրությամբ առկա են եղել  
ավտոմատ գանձման մեքենայով մերժված մի  
շարք գործարքներ: Բանկի կողմից պահանջի 
քննության ընթացքում չներկայացվեց այնպի- 
սի ապացույց, որով հնարավոր կլիներ հաս- 
տատել, որ Հաճախորդի կատարած գործարքը  
ընդգրկված չէ վերոհիշյալ մերժված գործարք- 
ների մեջ, և որ Հաճախորդը փաստացի վերցրել  
է գումարը, և ավտոմատ գանձման մեքենան  
նշված գումարը հետ չի գանձել՝ այն ներառելով 
մերժված գործարքների մեջ: Մերժված գործարք- 
ների գումարը գերազանցում է Հաճախորդի իրա- 
կանացրած գործարքի գումարը և Բանկի կող- 
մից նշված գործարքը մերժված գործարքների 
թվում ընդգրկված չլինելու փաստը հավաստող 
որևէ ապացույց չի ներկայացվել, ուստի Բանկի  
կողմից ներկայացված ինկասացիոն ակտերի վեր- 
լուծությունից նույնպես հստակ չի հավաստվում 
Հաճախորդի կողմից նշված գումարի ստացման 
փաստը։

Այսպիսով, ամփոփելով վերոգրյալը՝ պետք է նշել,  
որ Հաճախորդի հաշվից գումարներ դուրս գրե- 
լու համար Բանկը պարտավոր է հիմնավորել 
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Հաճախորդի կարգադրության առկայությունը և 
տվ յալ գումարը Հաճախորդին կամ նրա կող- 
մից մատնանշված այլ անձին տրամադրելու 
փաստը։ Տվյալ դեպքում Բանկն իր կողմից ներ- 
կայացված և ոչ մի փաստաթղթով կամ նյութե- 
րով չի ապացուցում, որ Հաճախորդի կարգադրու- 
թյան հիման վրա նրա կարգադրության մեջ առ- 
կա գումարը Բանկը տրամադրել է Հաճախորդին,  
ուստի Բանկը քարտային հաշվից կանխիկ դրա- 
մական միջոցներ տրամադրելու իր պարտա- 
կանությունը խախտելով՝ անհիմն նշված գու- 
մարը ելքագրել է Հաճախորդի հաշվից։ Ելնելով  
վերոգրյալից՝ կարելի է փաստել, որ Հաշտարա- 
րին ներկայացված պահանջ-դիմումով Հաճա- 
խորդի կողմից Բանկից պահանջվող գումարը 
վերջինիս կողմից ենթակա է վերադարձման 
Հաճախորդին: 

Այսպիսով, Հաշտարարը, հիմք ընդունելով վե- 
րոգրյալը և ղեկավարվելով «Ֆինանսական հա- 
մակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ  
հոդվածի 1-ին մասով, որոշում է կայացրել բավա- 
րարել Հաճախորդի պահանջն ընդդեմ Բանկի:

ՊԱՀԱՆՋ 2

Հօգուտ երրորդ անձի ավանդի չտրամադըր- 
ման մասին

Հաճախորդն ավանդային պայմանագրի շրջա- 
նակներում հանդիսանում է երրորդ անձ՝ հօգուտ  
ում ներդրվել է ավանդ: Ավանդատուն մահա- 
ցել է, և նրա մահից հետո Հաճախորդը դիմել է  
Բանկ՝ ստանալու հօգուտ իրեն ներդրված ավան- 
դը, սակայն, ստացել է մերժում՝ հիմնավորմամբ,  
որ անհրաժեշտ է նոտարական վավերացմամբ 
ժառանգության վկայագիր ներկայացնել: Հաճա- 
խորդը համաձայն չէ Բանկի որոշման հետ, քա- 
նի որ ավանդը ներդրվել է հօգուտ իրեն և ժա- 
ռանգության հետ կապ չունի: Հաճախորդը նշել  
է, որ այժմ նա չափահաս է և ցանկանում է վերց- 
նել հօգուտ իրեն ներդրված ավանդը, հետևա- 
բար Բանկը մերժելու որևէ իրավական հիմք չու- 
նի: Ըստ Հաճախորդի՝ կնքվել է դրամային ժամ- 
կետային ավանդի պայմանագիր, որով հօգուտ  
իրեն ներդրված ավանդի գումարն ու տոկո- 
սագումարները ներդրվել են որպես ավանդ, սա- 
կայն Բանկի աշխատակիցը վստահեցրել է, որ  
դա պարզապես մանկության ավանդի երկա- 
րաձգումն է: Հաճախորդը նշել է, որ նա այժմ չի 
կարողանում հետ ստանալ իր անվամբ ներդըր- 
ված ավանդը, քանի որ, ըստ Բանկի՝ իր անունով  
գործող ավանդային պայմանագիր գոյություն  
չունի: Հաճախորդը բողոք-պահանջ է ներկա- 
յացրել Բանկին և ստացել է մերժում։ Հաշտա- 
րարին ուղղված պահանջ-դիմումով Հաճախոր- 
դը Բանկից պահանջել է վերադարձնել ավան- 
դի գումարը, ինչպես նաև վճարել հետագայում 
ավելացած տոկոսները:
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Պահանջի վերաբերյալ Բանկը նշել է, որ Բանկի  
և ավանդատուի միջև կնքվել է ֆիզիկական ան- 
ձի «Դրամային» ժամկետային ավանդի պայմա- 
նագիր։ Պայմանագրի համաձայն՝ ավանդատուն  
Բանկում իր անվամբ ներդրել է գումար որոշա- 
կի ժամկետով։ Պայմանագրի 1.5 կետի համա- 
ձայն՝ ավանդը պայմանագրով սահմանված  
ժամկետում չպահանջելու դեպքում երկարաձըգ- 
վում է նույն պայմաններով։ Բանկը նշել է, որ  
տվյալ պահին ավանդային պայմանագիրը եր- 
կարաձգված է։ Բանկը նշել է նաև, որ ավան- 
դատուն ձևակերպել է «Մանկություն» ավանդը  
հօգուտ երրորդ անձի, որը դադարել է ավան- 
դատուի պահանջով։ Գումարը վերադարձրել  
է վերջինիս, քանի որ համաձայն ՀՀ քաղաքա- 
ցիական օրենսգրքի 910 հոդվածի՝ մինչև երրորդ  
անձի կողմից ավանդատուի իրավունքներից 
օգտվելու մտադրության մասին արտահայտ- 
վելը բանկային ավանդի պայմանագիր կնքած  
անձը կարող է օգտվել ավանդի հաշվում իր  
մուծած դրամական միջոցների ավանդատուի 
իրավունքներից։ Ըստ բանկի՝ Հաճախորդը լիա- 
զորագրով ներկայացել է Բանկ՝ գործող դրամա- 
յին ավանդի գումարը ստանալու համար, սա- 
կայն լիազորագրի ժամկետը լրացած լինելու  
հիմքով գործարքը մերժվել է: Բանկը նշել է, որ  
հաշվի առնելով լիազորված անձից ստացած 
ավանդատուի մահվան վերաբերյալ տեղե- 
կատվությունը՝ աշխատակիցը տեղեկացրել է, 
որ ավանդի գումարը կարող է տրամադրվել 
միայն Հաճախորդի ժառանգներին ժառանգու- 
թյան մասին համապատասխան փաստաթուղթ 
ներկայացնելու դեպքում։ Տվյալ դեպքում, ըստ  
Բանկի՝ Հաճախորդի բողոքն անհիմն է, քանի որ  
«Մանկություն» ավանդը դադարել է, իսկ մյուս  
ավանդը կարող է տրամադրվել ժառանգու- 
թյան մասին փաստաթուղթը ներկայացնելուց 
հետո։

Նշված գրությանը կից բանկը ներկայացրել է 
Ֆիզիկական անձի «Դրամային» ժամկետային 
ավանդի պայմանագիրը, քաղվածքը, վճարման  
հանձնարարագիր, մեմորիալ օրդեր, բողոքը և 
դրան ներկայացրած Բանկի պատասխանը։

Պահանջի քննության ընթացքում պահանջը  
քննող մասնագետը Բանկին խնդրել է ներկա- 
յացնել Հաճախորդի կողմից ստորագրված մե- 
մորիալ օրդեր, որով կհավաստվի, որ հաճա- 
խորդը բանկից որևէ գումար է ստացել։ Բանկը, 
սակայն, նշել է, որ հնարավոր չէ ներկայացնել 
Հաճախորդի կողմից ստորագրված մեմորիալ 
օրդերը՝ դրա արխիվացման պատճառով։ Բան- 
կը ներկայացրել է միայն բանկի ներքին էլեկտրո- 
նային համակարգից արտատպում, որտեղ մուտ- 
քագրված տվյալի համաձայն՝ երևում է, որ գու- 
մարը հանձնվել է Հաճախորդին։

Այսպիսով, պահանջի հետ կապված փաստա- 
թղթերի և օրենսդրության պահանջների համա- 
լիր վերլուծությունը հանգել է հետևյալին. 

Տվ յալ դեպքում Բանկի և ավանդատուի միջև 
կնքվել է երկու ավանդային պայմանագիր՝ Դրա- 
մային ավանդի պայմանագիրը և Հօգուտ եր- 
րորդ անձի ավանդային պայմանագիր։ Դրա- 
մային ավանդի պայմանագիրը չի կնքվել հօգուտ  
երրորդ անձի՝ Հաճախորդի, ուստի Բանկը պար- 
տավոր էր այն վերադարձնել ավանդատուին, 
իսկ վերջինիս մահից հետո՝ նրա ժառանգնե- 
րին՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի գլուխ 70-ով  
սահմանված կարգով, ուստի Հաճախորդը տվյալ  
գումարի նկատմամբ միանձնյա պահանջ ներ- 
կայացնելու իրավունք չունի, այլ դրա նկատ- 
մամբ պետք է պահանջ ներկայացնի ավան- 
դատուի բոլոր ժառանգների հետ միասին։

Անդրադառնալով Հօգուտ երրորդ անձի ավան- 
դային պայմանագրով ներդրված ավանդն իրեն  
վերադարձնելու Հաճախորդի պահանջին՝ պետք  
է նշել հետևյալը.

Սույն պարագայում Բանկը չի ներկայացրել որևէ  
ապացույց այն մասին, որ Հօգուտ երրորդ անձի 
ավանդային պայմանագրի գործողության ժամ- 
կետի ընթացքում, ինչպես նաև դրա ժամկետի 
ավարտից հետո ավանդատուն պահանջել է  
ներդրված ավանդի գումարի վերադարձ։ Պայ- 
մանագրի ժամկետի ավարտից հետո երրորդ 
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անձը՝ Հաճախորդը ներկայացել է Բանկ՝ իր 
օգտին ներդրված գումարը ստանալու, սակայն 
Բանկը հրաժարվել է նրան տրամադրել այն՝ 
պատճառաբանելով, որ վերջինս չի հայտնել 
ավանդից օգտվելու իր իրավունքի մասին նախ- 
քան պայմանագրի ժամկետի ավարտը, իսկ  
պայմանագիրը դադարել է, բացի այդ, ավան- 
դատուն մահացել է, ուստի Հօգուտ երրորդ ան- 
ձի ավանդային պայմանագրով ներդրված գու- 
մարը պետք է վերադարձվի ավանդատուի ժա- 
ռանգներին: 

Այսպիսով, բանկի կողմից ժամկետային ավան- 
դի պայմանագրով ստանձնած պարտավորու- 
թյունը կատարելու համար անհրաժեշտ է նշված  
երկու պայմանների միաժամանակյա առկա- 
յություն՝	 ա/պայմանագրի	 ժամկետի	 ավարտ	
(եթե մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտն 
ավանդատուն չի պահանջել վերադարձնել 
ավանդի գումարը և հաշվեգրված տոկոսները),  
և	 բ/	 ավանդը	 վերադարձնելու	 ավանդատուի	 
պահանջ: Ընդ որում՝ Բանկի՝ ավանդային պայ- 
մանագրով ստանձնած պարտավորություննե- 
րը	 ենթադրում	 են՝	ա/	ավանդի	 վրա	պայմա- 
նագրով սահմանված տոկոսներ հաշվեգրելու 
պարտավորություն,	 և	 բ/ավանդը	 և	 դրա	 վրա	
հաշվեգրված տոկոսները վերադարձնելու պար- 
տավորություն: Ավանդային պայմանագրի ժամ- 
կետի ավարտին ավանդատուի կողմից ավան- 
դը և դրա վրա հաշվեգրված տոկոսները վերա- 
դարձնելու պահանջի բացակայության դեպքում  
դադարում է միայն ավանդի վրա պայմանագրով 
սահմանված տոկոսներ հաշվեգրելու՝ բանկի պար- 
տավորությունը, իսկ ավելի կոնկրետ՝ փոխվում  
է դրանց չափը. եթե պայմանագրով տոկոսների  
այլ չափ սահմանված չէ, դրանք շարունակում  
են հաշվեգրվել ցպահանջ ավանդի պայման- 
ներով, հակառակ դեպքում՝ պայմանագրով սահ- 
մանված պայմաններով: Պայմանագրի ժամկե- 
տի ավարտը և ավանդատուի կողմից ավանդի 
գումարը չպահանջելը հանդիսանում են օրեն- 
քով սահմանված այն պայմանները, որոնց առ- 
կայության դեպքում բանկին իրավունք է տրվում  
միակողմանիորեն փոփոխել՝ նվազեցնել, ավան- 

դի գումարի վրա հաշվեգրվող տոկոսների չափը  
պայմանագրի երկարաձգման դեպքում: Բանկը  
կարող է կամ օգտվել օրենքով իրեն վերապահ- 
ված՝ տոկոսները նվազեցնելու իրավունքից կամ  
հրաժարվել դրանից՝ պայմանագրով սահմանե- 
լով դրա վերաբերյալ այլ պայման: Սա օրենքով 
սահմանված այն միակ անբարենպաստ հե- 
տևանքն է, որ ավանդատուն կարող է կրել՝ պայ- 
մանագրի ժամկետի ավարտից հետո անգոր- 
ծություն դրսևորելու համար: Ավանդը և դրա  
վրա հաշվեգրված տոկոսները վերադարձնելու 
(ինչպես նաև դրանց վրա արդեն պայմանագրի 
ժամկետի ավարտից հետո ցպահանջ ավան- 
դի պայմաններով կամ պայմանագրով սահման- 
ված այլ պայմաններով տոկոսներ հաշվեգրե- 
լու)՝ բանկի պարտավորությունը դադարում է  
միայն ավանդատուի պահանջով դրանք վերա- 
դարձնելուց, այսինքն՝ ավանդային պայմանա- 
գրով ստանձնած պարտավորությունը պատ- 
շաճ կատարելուց հետո: 

Տվյալ դեպքում պետք է նշել, որ Բանկի և ավան- 
դատուի միջև կնքված Հօգուտ երրորդ անձի  
ավանդային պայմանագրի 4.1 կետով սահման- 
վել է, որ ավանդը պայմանագրով պայմանադրված  
ժամ կետում չպահանջվելու դեպքում երկարաձըգ- 
վում է նույն պայմաններով, իսկ տարեկան տոկո- 
սադրույքը սահմանվում է երկարաձգման պահին  
տվյալ ավանդի համար Բանկում գործող տոկոսա- 
դրույքը։ Այսպիսով, տվ յալ դեպքում, փաստո- 
րեն, սահմանվել է, որ պայմանագրի ժամկետի 
ավարտին ավանդը չպահանջվելու դեպքում այն  
երկարաձգվում է նույն պայմաններով, բացա- 
ռությամբ տոկոսադրույքի, որը սահմանվում է  
Բանկում տվյալ պահին տվյալ ավանդի համար  
գործող տոկոսադրույքը, ինչը նշանակում է, որ 
պայմանագրի մյուս բոլոր պայմանները, այդ 
թվում՝ այն հօգուտ երրորդ անձի ներդրված լի- 
նելը, շարունակում են գործել՝ մինչև Բանկի կող- 
մից ավանդային պայմանագրով սահմանված 
պարտավորության կատարումը։
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Հօգուտ երրորդ անձի ավանդային պայմանա- 
գրով բանկը երրորդ անձի օգտին պարտավո- 
րություն է ստանձնել՝ նրա առաջին իսկ պահան- 
ջով ավանդի գումարը և դրա վրա հաշվեգրված  
տոկոսները վերադարձնելու, եթե մինչև վերջի- 
նիս կողմից ավանդատուի՝ իր իրավունքներից 
օգտվելու ցանկության մասին բանկին հայտ- 
նելը բանկի հետ ավանդային պայմանագիր 
կնքած անձն ավանդը վերադարձնելու պահանջ  
բանկին չի ներկայացրել: Ավանդային պայմա- 
նագրում նշված երրորդ անձը, համաձայն ՀՀ քա- 
ղաքացիական օրենսգրքի 905 և 446 հոդված- 
ների, բանկին ավանդային պայմանագրից բխող  
իր իրավունքների առաջին իսկ պահանջը ներ- 
կայացնելու կամ այդ իրավունքներից օգտվելու 
իր մտադրության վերաբերյալ որևէ այլ եղա- 
նակով բանկին տեղեկացնելու պահից ձեռք է 
բերում ավանդատուի իրավունքներ, իսկ բանկի 
հետ ավանդային պայմանագիր կնքած անձը, 
եթե մինչև երրորդ անձի կողմից ավանդատուի 
իրավունքներից օգտվելու մտադրության մասին  
հայտնելը չի օգտվել ավանդատուի իր իրավունք- 
ներից, զրկվում է դրանցից՝ բանկից ավանդի 
գումարը և դրա վրա հաշվեգրված տոկոսները 
պահանջելու իրավունքը օրենքի ուժով զիջելով 
երրորդ անձին: Այսինքն՝ երրորդ անձը կարող է 
ավանդատուի իրավունքներից օգտվելու պա- 
հանջ ներկայացնել բանկին այնքան ժամանակ,  
քանի դեռ առկա են ավանդային պայմանա- 
գրից բխող չկատարված պարտավորություն- 
ներ, կամ այլ կերպ ասած՝ քանի դեռ բանկի հետ  
ավանդային պայմանագիր կնքած անձը չի պա- 
հանջել վերադարձնել ավանդի գումարը:

Քաղաքացիական օրենսգրքի 908 հոդվածի 
4-րդ մասը սահմանում է, որ օրենքով և բան- 
կային ավանդի պայմանագրով նախատես- 
ված ավանդը վերադարձնելու պարտականու- 
թյունները բանկի կողմից չկատարելու, ինչպես  
նաև ապահովման կորստի կամ դրա պայման- 
ների վատթարացման դեպքերում ավանդա- 
տուն իրավունք ունի բանկից պահանջել ան- 
հապաղ վերադարձնելու ավանդը, օրենսգրքի 
906 հոդվածի 1-ին մասով սահմանված չափով 

վճարելու դրա տոկոսները և հատուցելու պատ- 
ճառված վնասները: 

Այսպիսով, ամփոփելով վերոգրյալը, ինչպես  
նաև պահպանելով «Ֆինանսական համակար- 
գի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդ- 
վածով սահմանված ընթացակարգային կանոն- 
ների պահանջները, հիմք ընդունելով ՀՀ քաղա- 
քացիական օրենսգրքի վերը նշված հոդված- 
ների պահանջները՝ Հաշտարարը որոշում է 
կայացրել մասնակի բավարարել Հաճախորդի 
պահանջն ընդդեմ Բանկի:
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ՊԱՀԱՆՋ 3 

Քարտից գումարի կանխիկացման համար  
սահմանված սակագնի անհամաձայնու- 
թյան մասին

Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքվել է վճարա- 
յին քարտի տրամադրման և օգտագործման 
պայմանագիր, որի համաձայն Հաճախորդին  
տրամադրվել է Visa Electon վճարահաշվարկա- 
յին համակարգի քարտ: Բանկի մասնաճյուղում  
գործարք կատարելիս Բանկի աշխատակիցնե- 
րը տեղեկացրել են, որ կանխիկացման դեպ- 
քում կիրառվում է կանխիկացվող գումարի 1%-ի 
չափով սակագին: Խնդիրը պարզաբանելու  
համար Հաճախորդը Բանկից վերցրել է հաշվի 
քաղվածքն ամբողջ ժամանակահատվածի հա- 
մար և պարզել, որ բանկը մշտապես կիրառել է 
1%-ի չափով սակագին: Հաճախորդը համաձայն 
չէ Բանկի վերոնշյալ գործողությունների հետ,  
քանի որ պայմանագիր կնքելիս իրեն տեղեկաց- 
րել են, որ կանխիկացման համար սակագինը 
0.3% է: Բացի այդ՝ և՛ պայմանագրում, և՛ Բանկի 
ինտերնետային կայքում 1%-ի չափով սակագին 
սահմանված չէ: Հաճախորդը բողոք-պահանջ է 
ներկայացրել Բանկին, սակայն չի ստացել որևէ 
պատասխան:

Հաշտարարին ուղղված պահանջ-դիմումով Հա- 
ճախորդը պահանջել է, որ Բանկը հետ վճարի 
իրենից գանձված ավել գումարները:

Պահանջի վերաբերյալ Բանկը նշել է, որ Բանկի 
և Հաճախորդի միջև կնքված Վճարային քարտի 
տրամադրման և օգտագործման պայմանագրի 
2.4.3 և 3.1 կետերի համաձայն՝ Հաճախորդը ծա- 
նոթացել և համաձայնվել է Բանկին վճարել Սա- 

կագներով և Պայմանագրով սահմանված վճար- 
ներին: Պայմանագրի 2.1.1 կետով սահմանված  
է, որ Բանկն իրավասու է քարտապանի քար- 
տային հաշվից գանձել միջնորդավճարներ և  
սակագներով սահմանված այլ վճարներ: Բան- 
կը նշել է, որ Հաճախորդը համարվում է Բանկի  
ոչ ռեզիդենտ հաճախորդ, հետևաբար, վեր- 
ջինիս կողմից իրականացվող գործարքների 
նկատմամբ կիրառվում են ոչ ռեզիդենտ հա- 
ճախորդներին վճարային դեբետ քարտերի 
տրամադրման և սպասարկման պայմանները 
և սակագները, որոնք զետեղված են Բանկի 
պաշտոնական ինտերնետային կայքի՝ Անհատ- 
ներ/Քարտեր/Դեբետային	 քարտեր/Visa	 Electron	 
ենթաէջում: Բանկի կողմից կիրառված կանխի- 
կացման միջնորդավճարը գանձվել է սահման- 
ված սակագնի համաձայն, որը ինչպես Պայմա- 
նագրի կնքման պահին, այնպես էլ ներկա դրու- 
թյամբ կազմում է 1%, հետևաբար Բանկի գոր- 
ծողությունները եղել են իրավաչափ: Բանկը 
նշել է, որ Հաճախորդի պահանջն անհիմն է և 
ենթակա չէ բավարարման: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ նաև  
Օրենսգիրք) 912-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ բանկային հաշվի պայմանագրով բան- 
կը պարտավորվում է ընդունել և հաճախորդի  
(հաշվի տիրոջ) բացած հաշվի վրա մուտքագրել  
մուտք եղող դրամական միջոցները, կատարել  
հաշվից փոխանցումներ կատարելու, համա- 
պատասխան գումարներ տալու և հաշվով այլ  
գործառնություններ իրականացնելու վերաբեր- 
յալ հաճախորդի կարգադրությունները: Օրենս- 
գրքի 919-րդ հոդվածի համաձայն՝ բանկային 
հաշվի պայմանագրով նախատեսված դեպքե- 
րում հաճախորդը բանկի ծառայությունների 
դիմաց վճարում է իր հաշվով կատարվող գոր- 
ծառնությունների համար: Սույն հոդվածի 1-ին  
կետում նախատեսված՝ բանկի ծառայություն- 
ների համար վճարը բանկը կարող է յուրա- 
քանչյուր գործարքի ավարտից հետո վերցնել 
հաճախորդի հաշվում եղած միջոցներից, եթե 
այլ բան նախատեսված չէ բանկային հաշվի 
պայմանագրով:
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Պահանջի քննության ընթացքում պարզվեց, որ  
Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքվել է Վճարային  
քարտի տրամադրման և օգտագործման պայ- 
մանագիր։ Պայմանագրի 1.1-րդ կետի համա- 
ձայն՝ Պայմանագրով կարգավորվում են Բանկի  
վճարային քարտը Քարտապանի (Հաճախորդի)  
կողմից որպես վճարման միջոց օգտագործելու 
ընթացքում Բանկի և Քարտապանի (Հաճախոր- 
դի) փոխհարաբերությունները։ Պայմանագրի 
2.1.1 կետի համաձայն՝ Բանկն իրավունք ունի  
քարտի գործողության ընթացքում Քարտապա- 
նի (Հաճախորդի) քարտային հաշվից անվիճելի 
կարգով գանձել քարտի տրամադրման և քար- 
տային հաշվի սպասարկման համար միջնոր- 
դավճարները, ինչպես նաև քարտի օգտագործ- 
մամբ պայմանավորված բոլոր այլ ծախսերը՝ հա- 
մաձայն Սակագների և Պայմանագրի: Պայմա- 
նագրի 2.4.3-րդ կետի համաձայն՝ Քարտապանը 
(Հաճախորդը) պարտավորվում է վճարել Սա- 
կագներով և Պայմանագրով սահմանված վճար- 
ները, այդ թվում՝ տուժանքները՝ քարտային հաշ- 
վին գերածախսի գոյացման դեպքում։ Պայմա- 
նագրի 3.1-րդ կետի համաձայն՝ սույնով Քարտա- 
պանը (Հաճախորդը) հավաստում է, որ ծանոթ է  
Սակագներին, ստացել է Կանոնների և համա- 
պատասխան տեղեկատվական ամփոփագրի 
մեկ օրինակը, համաձայն է դրանց պահանջնե- 
րի հետ և պարտավորվում է պահպանել դրանք։

Բանկի վարչության որոշմամբ հաստատված 
Բանկի «Սակագների և դրույքների» համաձայն՝ 
ոչ ռեզիդենտ Հաճախորդների համար Visa 
Electron վճարային քարտի միջոցով Բանկի 
կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում 
գումարի կանխիկացման դեպքում սահմանվել 
է 1% միջնորդավճար։ Բանկի պաշտոնական 
կայքէջում առկա տեղեկատվության համաձայն՝  
Visa Electron վճարային քարտի միջոցով Բանկի 
կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում 
գումարի կանխիկացման դեպքում ոչ ռեզի- 
դենտ Հաճախորդների համար սույն որոշման 
կայացման օրվա դրությամբ էլ սահմանված է 
1% միջնորդավճար:

Սույն պահանջի քննության ընթացքում պարզ- 
վել է, որ Պայմանագրի կնքման համար ներկա- 
յացված դիմումում Հաճախորդն իր կարգավի- 
ճակը նշել է ոչ ռեզիդենտ, ավելին, ինչպես Հա- 
ճախորդի, այնպես էլ Բանկի տեղեկացմամբ պայ- 
մանագրի կնքման համար Հաճախորդը ներկա- 
յացրել է միայն Իրանի Իսլամական Հանրապե- 
տության կողմից տրամադրված անձնագիրը։ 
Այսինքն, Հաճախորդն իր ներկայացրած տեղե- 
կատվությամբ հիմնավորել է իր ոչ ռեզիդենտ լի- 
նելու հանգամանքը։ Նման պայմաններում Հաճա- 
խորդի համար պետք է գործեն ոչ ռեզիդենտ Հա- 
ճախորդների համար սահմանված Սակագները։

Պայմանագրի համաձայն՝ Հաճախորդը պար- 
տավոր է վճարել Սակագներով սահմանված 
վճարները, որոնց հետ ծանոթացել է Պայմա- 
նագրի կնքման ժամանակ։ Իսկ Պայմանագրի 
գործողության ամբողջ ընթացքում գործող Բան- 
կի Սակագների համաձայն՝ Visa Electron վճա- 
րային քարտի միջոցով Բանկի կանխիկացման 
կետերում և բանկոմատներում գումարի կան- 
խիկացման դեպքում ոչ ռեզիդենտ Հաճախորդ- 
ների համար սահմանված է եղել 1% միջնորդա- 
վճար, որի արդյունքում էլ Բանկը Հաճախորդից 
գանձել է 1% միջնորդավճար։

Ուստի, Հաշտարարն արձանագրում է, որ Հա- 
ճախորդի և Բանկի միջև կնքված Պայմանագրի 
և Բանկում գործող Սակագների համաձայն՝ 
Հաճախորդի կողմից Բանկի կանխիկացման 
կետերում և բանկոմատներում կանխիկացման 
յուրաքանչյուր գործարքի համար պետք է գանձ- 
վեր 1.0%-ի (մեկ) չափով միջնորդավճար: Հաշ- 
տարարը գտնում է, որ Բանկի կողմից Հաճա- 
խորդի իրավունքների խախտում թույլ չի տրվել, 
հետևաբար, Հաճախորդի պահանջն անհիմն է 
և ենթակա է մերժման:

Այսպիսով, Հաշտարարը, հիմք ընդունելով վե- 
րոգրյալը և ղեկավարվելով «Ֆինանսական հա- 
մակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ  
հոդվածի 1-ին մասով, որոշում է կայացրել մերժել  
Հաճախորդի պահանջն ընդդեմ Բանկի:
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ՊԱՀԱՆՋ 4 

Քարտային զեղծարարության մասին

Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքված պայմա- 
նագրի համաձայն Հաճախորդին տրամադրվել 
է Master Card Gold պլաստիկ քարտ: ArCa-ի կող- 
մից Հաճախորդը ստացել է կարճ հաղորդագրու- 
թյուններ, որոնց համաձայն իր հաշվով կատար- 
վել են բազմաթիվ գործարքներ, որոնց համար  
իր հաշվից գանձվել է մոտավորապես 2700 ԱՄՆ  
դոլար գումար: Նշված գործարքները Հաճա- 
խորդը նշել է, որ իր կողմից չեն կատարվել, և 
ինքը տեղյակ չէ, թե ով է կատարել: Պարզելու 
համար, թե ինչ գործարքներ են տեղի ունեցել,  
Հաճախորդը դիմում է ներկայացրել Բանկին՝  
խնդրելով պարզաբանել ստեղծված իրավի- 
ճակը և վերադարձնել գանձված գումարները: 
Ի պատասխան իր դիմումի՝ Բանկը համաձայ- 
նել է վերադարձնել 223.86 ԱՄՆ դոլար գումարը, 
իսկ մնացած գումարը՝ 2476 ԱՄՆ դոլարը վերա- 
դարձնելը մերժել է, հիմնավորելով, որ մնացած 
գործարքները կատարվել են անվտանգության 
կանոնների պահպանմամբ: Հաճախորդը նշել 
է, որ համաձայն չէ Բանկի նշված որոշման հետ,  
քանի որ մնացած գործարքները ևս ինքը չի կա- 
տարել, և իր հաշվից գումարները գանձվել են 
առանց իր գիտության և կամքի: Հաճախորդը 
բողոք-պահանջ է ներկայացրել, սակայն ստա- 
ցել է մերժողական պատասխան: 

Այսպիսով, Հաշտարարին ներկայացված պա- 
հանջ-դիմումով Հաճախորդը պահանջում է, որ  
Բանկը վճարի անհիմն կերպով գանձված գու- 
մարները՝ 2476 ԱՄՆ դոլարի չափով:

Պահանջի վերաբերյալ Բանկը նշել է, որ Բան- 
կի աշխատակիցների կողմից իրականացվել է 
Հաճախորդի կողմից ներկայացված քարտային  
գործարքների բողոքարկման դիմումի մեջ նե- 
րառված թվով 16 գործարքների ուսումնասիրու- 
թյուն, որի արդյունքում պարզվել է, որ բոլոր գոր- 
ծարքները կատարվել են բանկոմատների մի- 
ջոցով՝ պին ծածկագրի և քարտի կիրառմամբ, 
որոնք, համաձայն Master Card միջազգային վճա- 
րային համակարգի բողոքարկման կանոնների,  
չեն կարող դիտարկվել որպես զեղծարար գոր- 
ծարքներ։ Հաշվի առնելով վերը շարադրվածը՝ 
Բանկը կատարել է 15 գործարքների բողոքար- 
կում միակ հնարավոր տարբերակով՝ պատճա- 
ռաբանելով, որ քարտային գործարքները կա- 
տարվել են մագնիսական ժապավենից տվյալ- 
ների ընթերցման միջոցով, սակայն պետք է 
կատարվեին միկրոպրոցեսորից ընթերցման 
միջոցով։ Նմանատիպ բողոքարկումների քա- 
նակը սահմանափակված է 15 գործարքով (հա- 
մաձայն Master Card-ի կանոնների), այդ իսկ  
պատճառով գործարքներից մեկ հատը չէր կա- 
րող բողոքարկվել։ Բողոքարկումից հետո օտար- 
երկրյա բանկերից ստացվել են թվով 14 բողո- 
քարկված գործարքների պատասխանները, 
որտեղ պարզ երևում են, որ գործարքները կա- 
տարվել են քարտի օգտագործմամբ և պին ծած- 
կագրի ճիշտ մուտքագրմամբ, ինչպես նաև մատ- 
նանշվել է այն հանգամանքը, որ տվյալ երկիրը  
դեռևս անցում չի կատարել քարտային տվյալ- 
ների միկրոպրոցեսորից ընթերցման պարտա- 
դիր պահանջին։ Բանկը գրությանը կից ներկա- 
յացրել է դիմում-բողոքի պատճենը, Բանկի պա- 
տասխանի, քարտի տրամադրման պայմա- 
նագրի և դիմում-պարտավորագրի, քարտային 
բողոքարկման դիմումի և քաղվածքի, բողոք- 
դիմումների ընթացակարգի և այլ փաստաթղթե- 
րի պատճենները։

Հաշտարարի գրասենյակը ստացել է Բանկի 
գրությունը, որի համաձայն Բանկը հայտնել է 
հետևյալը՝
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1. Կանոնները, պայմանները նկարագրող 
առանձնացված փաստաթուղթ առկա չէ։ Բո- 
լոր դրույթները ներառված են պայմանա- 
գրում,

2. Ներկայացվել է SmartVista համակարգի քաղ- 
վածքը և գործարքների վերաբերյալ տեղե- 
կատվությունը,

3. Քարտերի սպասարկման պայմանները սահ- 
մանվում են պայմանագրի դրույթներով,

4. Բողոքարկման գործընթացի քայլերի հաջոր- 
դականության առանձնացված փաստա- 
թուղթ առկա չէ,

5. Հեռախոսազրույցի ձայնագրությունն առկա չէ,

6. Հաճախորդի քարտը թողարկվել է 2016թ. հու- 
լիս ամսին, որը վավեր է եղել մինչև 2021թ. հու- 
լիս ամիսը,

7. Գործարքները Fraud Monitoring համակարգի 
կողմից դիտարկվել են որպես կասկածելի 
գործարքներ, որոնք կատարվել են ոչ աշխա- 
տանքային ժամերին (06։50-07։30)։

8. Բանկի ծրագրում տեղի է ունեցել տեխնի- 
կական խոտան, ինչի պատճառով էլ Հա- 
ճախորդի քարտային հաշվի քաղվածքում 
5,000,000 VND-ն արտացոլվել է որպես 
50,000.00 VND։

Պահանջի քննության ընթացքում Հաշտարարի 
միջնորդությամբ բանակցություններ են սկսվել 
կողմերի միջև, ինչի արդյունքում Բանկի և Հա- 
ճախորդի միջև կնքվել է հաշտության համա- 
ձայնագիր, որով Բանկը համաձայնվել է Հաճա- 
խորդին վճարել 742 ԱՄՆ դոլար՝ որպես քարտա- 
յին զեղծարարության հետևանքով պատճառ- 
ված վնասի հատուցում։

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակի հոգաբարձուների խորհրդի 27.01.2009թ.  

թիվ 6 որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական 
համակարգի հաշտարարի գրասենյակի կողմից  
պահանջների ընդունման և քննության գործըն- 
թացը կարգավորող կանոնների»՝ «Պահանջնե- 
րի քննման գործընթացը» վերտառությամբ VII մա- 
սի 1.1 կետով սահմանված կանոնով նախատես- 
վում է, որ եթե պահանջի բնույթն այնպիսին է, 
որ բանակցությունների արդյունքում կողմերը 
գալիս են փոխհամաձայնության՝ առանց Հաշ- 
տարարի կողմից որոշում կայացնելու անհրա- 
ժեշտության, ապա գործը համարվում է փակ- 
ված միայն այն դեպքում, երբ հաճախորդը գրու- 
թյուն է ներկայացնում Հաշտարարին իր պա- 
հանջը հետ կանչելու վերաբերյալ: 

Արդյունքում՝ Հաշտարարի գրասենյակը Հաճա- 
խորդից ստացել է համապատասխան դիմում, 
համաձայն որի՝ վերջինս հրաժարվում է Հաշ- 
տարարին ուղղված իր պահանջից, քանի որ 
իր և Բանկի միջև վեճի առարկայի վերաբերյալ 
ձեռք է բերվել հաշտության համաձայնություն՝ 
742 ԱՄՆ դոլարի չափով: 

Այսպիսով՝ հաշվի առնելով վերոգրյալը և պահ- 
պանելով «Ֆինանսական համակարգի հաշ- 
տարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածով 
սահմանված ընթացակարգային կանոնների 
պահանջները, ինչպես նաև հիմք ընդունելով 
«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մա- 
սին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ  
կետը՝ Ֆինանսական համակարգի հաշտարա- 
րը որոշել է դադարեցնել պահանջի քննությունը: 
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ՊԱՀԱՆՋ 5

Վարկային պայմանագրով սահմանված 
պարտավորությունների չափի անհամա- 
ձայնության մասին

Հաճախորդը հանդիսացել է Բանկի հաճախորդ, 
և նրա կողմից պարտավորությունների կատար- 
ման կետանցում թույլ տալու պատճառով Բան- 
կը դիմել է դատական պաշտպանության, և դա- 
տարանի վճռով հօգուտ Բանկի Հաճախորդից 
բռնագանձվել է 295,199.20 ՀՀ դրամ։ Հաճախոր- 
դը նշել է, որ դատարանի կողմից տրվել է կա- 
տարողական թերթ, և ի կատարումն իր պար- 
տավորությունների՝ վճարվել է 297,000 ՀՀ դրամ։  
Հաճախորդը նշել է, որ Բանկի կողմից տրվել է  
տեղեկանք, որի համաձայն՝ նա վերոնշյալ պար- 
տավորության մասով դեռևս ունի 220,973.30 ՀՀ  
դրամ վարկի գծով պարտավորության մնա- 
ցորդ։ Հաճախորդը պարտավորությունների վե- 
րահաշվարկ կատարելու պահանջով դիմել է  
Բանկ, որին ի պատասխան՝ Բանկը մերժել է Հա- 
ճախորդի՝ պարտավորությունների վերահաշ- 
վարկ իրականացնելու պահանջը։

Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմու- 
մով Հաճախորդը պահանջել է, որ Բանկը իրա- 
կանացնի իր պարտավորությունների վերահաշ- 
վարկ և իրենից չպահանջի հավել յալ գումար,  
քանի որ դա չի բխում դատարանի վճռից, և որ  
նշված վճռով սահմանված պարտավորությունն  
իր կողմից արդեն կատարվել է։

Պահանջի վերաբերյալ Բանկը նշել է, որ ընդ- 
հանուր իրավասության դատարանի դռնբաց 
նիստում քննվել է քաղաքացիական գործ,  
որի ընթացքում դատարանը վճիռ է կայացրել 

Հաճախորդից հօգուտ Բանկի բռնագանձել 
295,199.20 ՀՀ դրամ, որից վարկի հիմնական 
պարտք 180,000 ՀՀ դրամ, վճարման ենթակա 
տոկոսներ՝ 103,734.50 ՀՀ դրամ, վճարային սահ- 
մանաչափի գերածախս՝ 1,118.50 ՀՀ դրամ, գերա- 
ծախսի դիմաց հաշվարկված տույժ 708 ՀՀ դրամ,  
պայմաններով նախատեսված այլ միջնորդա- 
վճարների գծով պարտք՝ 3,850 ՀՀ դրամ և պե- 
տական տուրքի գումար՝ 5,788.20 ՀՀ դրամ, իսկ 
180,000 ՀՀ դրամ վարկի մնացորդին հաշվեգրել 
տոկոսներ՝ մինչև պարտավորության փաստա- 
ցի կատարման օրը՝ տարեկան 48 տոկոս դրույ- 
քաչափով։

Պատասխան գրությանը կից Բանկը ներկայաց- 
րել է Հաշտարարի կողմից ներկայացված փաս- 
տաթղթերը։

Այսպիսով, պահանջի հետ կապված փաստաթըղ- 
թերի և օրենսդրության պահանջների համալիր 
վերլուծությունը հանգել է հետևյալին. 

Հաճախորդի կողմից Բանկի նկատմամբ Պայ- 
մանագրով ստանձնած պարտավորությունները  
պատշաճ չկատարելու հետևանքով Բանկը Հա- 
ճախորդի դեմ հայցադիմում է ներկայացրել Դա- 
տարան, որը վճիռ է կայացրել Բանկի հայցադի- 
մումը բավարարելու մասին։ Ընդ որում՝ Դատա- 
րանը վճռել է Հաճախորդից Բանկի օգտին բռնա- 
գանձել ընդհանուր հաշվով 295,199.20 ՀՀ դրամ,  
որից վարկի հիմնական պարտք՝ 180,000 ՀՀ դրամ,  
վճարման ենթակա տոկոսներ՝ 103,734.50 ՀՀ դրամ,  
վճարային սահմանաչափի գերածախս՝ 1,118.50 
ՀՀ դրամ, գերածախսի դիմաց հաշվարկված 
տույժ՝ 708 ՀՀ դրամ, պայմաններով նախատես- 
ված այլ միջնորդավճարների գծով պարտք՝  
3,850 ՀՀ դրամ և պետական տուրքի գումար՝  
5,788.20 ՀՀ դրամ։ Բացի այդ, Դատարանը վճռով  
սահմանել է, որ Բանկը կարող է նաև 180,000 
ՀՀ դրամ վարկի մնացորդին հաշվեգրել տո- 
կոսներ՝ մինչև պարտավորության փաստացի 
կատարման օրը՝ տարեկան 48 տոկոս դրույքա- 
չափով և նույնպես բռնագանձել այն Հաճախոր- 
դից։ Նշված վճռով բացի սահմանված գումարից՝  

75

Ամփոփված սովորույթներ և տիպային գործերի ներկայացում



295,199.20 ՀՀ դրամից, ինչպես նաև 180,000 ՀՀ  
դրամի նկատմամբ հաշվեգրվելիք 48 տոկոս  
տոկոսագումարից, Դատարանը որևէ այլ գումար,  
այդ թվում՝ վարկի կամ քարտային հաշվի սպա- 
սարկման վճար, Հաճախորդից Բանկի օգտին  
բռնագանձելու վերաբերյալ որևէ դրույթ չի սահ- 
մանել։ Սա նշանակում է, որ վերոնշյալ վճռով  
Բանկն իրավունք չունի ԴԱՀԿ-ի կողմից Հաճա- 
խորդից բռնագանձվող և Բանկին ուղղվող գու- 
մարն ուղղել որևէ այլ պարտավորության մար- 
մանը, քան սահմանված է Դատարանի վճռով։  
Բանկն իրավունք ունի ԴԱՀԿ-ի կողմից վերոնշյալ  
դատական ակտի հիման վրա Հաճախորդից 
բռնագանձվող և Բանկին փոխանցվող գումարն 
ուղղել բացառապես հիմնական բռնագանձ- 
վող գումարի՝ 295,199.20 ՀՀ դրամի, ինչպես նաև  
180,000 ՀՀ դրամի նկատմամբ տարեկան 48 տո- 
կոս հաշվեգրվող տոկոսադրույքների մարմանը՝ 
Պայմանագրով և օրենքով սահմանված հերթա- 
կանությամբ։

Այսպիսով, պահանջի հետ կապված փաստաթըղ- 
թերի ուսումնասիրությունից և իրականացված 
հաշվարկներից պարզ է դարձել, որ համաձայն 
Դատարանի կողմից կայացված վճռի և ԴԱՀԿ  
կողմից Հաճախորդից բռնագանձված գումար- 
ները Հաճախորդի պարտավորությանն ուղղե- 
լու արդյունքում Հաճախորդի պարտքը Բանկի 
նկատմամբ պետք է կազմի 206,105 ՀՀ դրամ, որից՝

1. Ժամկետանց վարկի մնացորդ՝ 30,937 ՀՀ դրամ,

2. Ժամկետանց վարկի դիմաց հաշվեգրված 
տուգանային տոկոսագումար՝ 175,167 ՀՀ դրամ։

Այսպիսով, հաշվի առնելով վերոգրյալը, ինչպես 
նաև այն, որ Բանկի կողմից ներկայացրած Հա- 
ճախորդի՝ Բանկի նկատմամբ ունեցած պար- 
տավորության չափն ավելի քիչ է կազմել, քան  
համաձայն կայացված դատական ակտի հաշ- 
վարկվել է պահանջի քննության ընթացքում, 
Հաշտարարը գտնում է, որ Բանկը Հաճախոր- 
դից չի գանձել դատարանի վճռով չսահմանված  
գումար, հետևաբար՝ այս մասով Հաճախորդի 

պահանջը չի հիմնավորվել։ Ինչ վերաբերում է 
Բանկի կողմից ներկայացրած սպասարկման 
վճարներին, ապա Բանկը դրանք իրավունք չու- 
նի Հաճախորդից բռնագանձել Դատարանի կող- 
մից կայացրած վճռի և դրա հիման վրա տրված  
կատարողական թերթի շրջանակներում։

Այսպիսով, հաշվի առնելով վերոգրյալը, ինչպես  
նաև պահպանելով «Ֆինանսական համակար- 
գի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդ- 
վածով սահմանված ընթացակարգային կանոն- 
ների պահանջները, հիմք ընդունելով ՀՀ քաղա- 
քացիական օրենսգրքի, ՀՀ քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքի դրույթները, դա- 
տարանի կողմից կայացրած վճիռը, ինչպես 
նաև առաջնորդվելով «Ֆինանսական համա- 
կարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ  
հոդվածի 1-ին կետով՝ Ֆինանսական համակար- 
գի հաշտարարը որոշել է մերժել Հաճախորդի 
պահանջն ընդդեմ Բանկի:
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ՊԱՀԱՆՋ 6

Բանկային հաշիվների քաղվածքները Հա- 
ճախորդին չուղարկելու մասին

Հաճախորդը հանդիսացել է «Ա» բանկի հաճա- 
խորդ: Հետագայում «Բ» բանկի և «Ա» բանկի 
միավորման գործարքի հետևանքով օրենքով 
սահմանված կարգով այժմ հանդիսանում է «Բ»  
բանկի հաճախորդ: Հաշվի առնելով ՀՀ օրենսդ- 
րության պահանջները և այն, որ միավորման 
արդյունքում պահպանվող բանկին են անցնում 
միացող բանկի հաճախորդների բոլոր իրավունք- 
ներն ու պարտավորությունները՝ Հաճախորդը 
պատշաճ կերպով կատարել է իր պարտակա- 
նությունները Բանկի նկատմամբ, իսկ Բանկը՝ 
ոչ: «Ա» բանկի պաշտոնական էլեկտրոնային  
փոստից Հաճախորդը յուրաքանչյուր ամիս ստա- 
ցել է իր բանկային հաշիվների քաղվածքները՝ 
«Բանկային ավանդների ներգրավման» մասին  
ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածին համապատասխան: 
Վերջին քաղվածքները, որ իրեն են ուղարկվել  
01.05.2016թ-ին Հաճախորդի՝ բանկում գրանց- 
ված էլեկտրոնային փոստին, վերաբերել են  
01.04.2016-30.04.2016 -ին (30 օր): Այս վերջին քաղ- 
վածքից հետո բանկի կողմից պաշտոնական 
էլեկտրոնային փոստից իրեն ուղարկվել են տար- 
բեր բովանդակության նամակներ (հայտարա- 
րություն, նոր բանկային պրոդուկտներ և այլն), 
և մինչ օրս Հաճախորդը չի ստացել հաջորդող 
2016թ.-ի մայիս ամսվա (30 օր) իր բանկային հա- 
շիվների քաղվածքները:

Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմումով  
Հաճախորդը պահանջել է, որ Բանկը կարճ ժա- 
մանակահատվածում վերացնի իր՝ «Բանկային 
ավանդների ներգրավման» մասին ՀՀ օրենքի 

6-րդ հոդվածով նախատեսված բանկի ծառա- 
յություններից օգտվող ավանդատուի իրավունք- 
ների խախտումը և խախտման փաստն ընդու- 
նելու և հաստատելու դեպքում իրականացնի 
«Բանկային ավանդների ներգրավման» մասին  
ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախա- 
տեսված պարտավորությունը, այն է՝ վճարի տույժ՝  
300,000 ՀՀ դրամի չափով:

Բանկը, մասնավորապես, նշել է, որ բարձրաց- 
ված խնդիրը կապված է առաջին հերթին տեխ- 
նիկական թերության հետ, որը տեղի է ունեցել 
«Ա» բանկի և «Բ» բանկի վերակազմակերպման 
գործընթացների արդյունքում, ինչպես նաև կրում  
է ձևական բնույթ, քանի որ Հաճախորդի կողմից  
միայն վարկային պայմանագրով սահմանված 
վարկի գումարի մարումներ են կատարվել այն  
հաշվով, որի համար քաղվածքներ է պահան- 
ջում Հաճախորդը՝ հստակ իմանալով իր վարկա- 
յին պայմանագրի մարման յուրաքանչյուր վճար- 
ման օրը և վճարման չափը: Այս հանգամանք- 
ներն ակնհայտ են դառնում Հաճախորդի վար- 
կային պայմանագրի և հաշվի քաղվածքների 
ուսումնասիրությունից: Վերոգրյալից ելնելով՝ 
Բանկը նշել է, որ Հաճախորդի պահանջը, որ 
բխում է «Բանկային ավանդների ներգրավման 
մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածից և 12-րդ հոդ- 
վածի 1-ին կետից, հիմնավոր չէ, քանի որ Հա- 
ճախորդն, ըստ էության, հանդիսացել է ոչ թե  
ավանդատու, այլ՝ վարկառու: Հաճախորդի պա- 
հանջը, մասնավորապես, հակասում է հիշյալ 
օրենքի նպատակին և 1-ին հոդվածին: Բանկը 
նշել է, որ ուշադրության է արժանի նաև Հաճա- 
խորդի՝ ավանդատու չհանդիսանալը հավաս- 
տող այն հանգամանքը, որ միմյանց հաջորդող  
12 ամիսների ընթացքում Հաճախորդը երբևէ  
Բանկին դիմում կամ պահանջ չի ներկայաց- 
րել իր ունեցած ավանդների, դրանց վրա հաշ- 
վեգրված տոկոսների վերաբերյալ քաղվածքներ  
ստանալու համար: Ուստի և Բանկը գտել է, որ  
Հաճախորդի ներկայացրած իրեն՝ որպես ավան- 
դատուի, «Բանկային ավանդների ներգրավման  
մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի և 12-րդ հոդ- 
վածի 1-ին մասի համաձայն 12 հատ 300,000 ՀՀ  
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դրամ կամ ընդամենը 3,600,000 ՀՀ դրամ վճա- 
րելու պահանջն անհիմն է, և միաժամանակ 
հանդիսանում է իրավունքի չարաշահում՝ նկա- 
տի ունենալով 12-րդ հոդվածի 2-րդ կետի պա- 
հանջը: Նշված հոդվածի տրամաբանությունը 
սույն գործի հանգամանքներում կրում է էական  
նշանակություն, քանի որ Հաճախորդը որևէ  
կերպ չի կրել վնասներ քաղվածքների չստա- 
նալու արդյունքում, որպիսի պայմաններում 
Բանկի կողմից 3,600,000 ՀՀ դրամ տույժի վճա- 
րումը Հաճախորդին չի կարող համարվել հա- 
մաչափ տույժ՝ պարտավորության խախտման 
կամ Հաճախորդի կրած վնասի համար: Այդու- 
հանդերձ Բանկի դիրքորոշումն է այն, որ սույն  
գործի հանգամանքներում Հաճախորդի և Բանկի  
միջև իրականում վարկային, այլ ոչ թե ավան- 
դային պայմանագրից բխող իրավահարաբե- 
րությունների առկայության հիմքով գոյություն 
չունեցող ավանդի վերաբերյալ քաղվածք չտրա- 
մադրելու համար «Բանկային ավանդների 
ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվա- 
ծի 1-ին կետով սահմանված գումարը, այն էլ 12 
անգամ, չի կարող պահանջվել Բանկից և այդ 
պահանջը բավարարվել: Բանկը միջնորդել է 
մերժել Հաճախորդի՝ Հաշտարարին ուղղված 
պահանջ-դիմումը:

Այսպիսով՝ պահանջի քննության համար էական  
նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը.

1. 01.03.2013թ. Հաճախորդի և «Ա» բանկի միջև  
կնքվել է Բանկային հաշվի բացման դիմում- 
պայմանագիր (այսուհետ՝ նաև Պայմանագիր),  
որով Հաճախորդի անունով բացվել են ՀՀ  
դրամ արժույթով ընթացիկ հաշիվ և ԱՄՆ դո- 
լար արժույթով ընթացիկ հաշիվ: Պայմա- 
նագրում որպես հաշվի բացման պատճառ և 
նպատակ է նշված «վարկի ստացում»:

2.	Պայմանագրով	 որպես	 հաշվի	 քաղվածքի/
բանկային պայմանների փոփոխված տեղե- 
կատվության ստացման եղանակ է ընտրված  
էլեկտրոնային փոստը:

3. 12.03.2013թ. Հաճախորդի և «Ա» բանկի միջև  
կնքվել է գլխավոր վարկային պայմանագի- 
րը, որի համաձայն՝ «Ա» բանկը պատրաս- 
տակամություն է հայտնել Վարկառուին մատ- 
չելի դարձնել առավելագույնը 50,000,000 
(հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ գումարի հաջորդա- 
կան վարկեր, վարկային գծեր, օվերդրաֆտ- 
ներ, երաշխիքներ, թողարկել (բացել) ակրե- 
դիտիվներ և «Ա» բանկում գործող այլ ֆինան- 
սական ծառայություններ՝ համաձայն Բան- 
կում գործող ներքին իրավական ակտերի և  
Սակագների, իսկ Վարկառուն պարտավոր- 
վում է վերադարձնել ստացված գումարը և 
տոկոսներ վճարել դրանից:

4. 19.03.2013թ. Հաճախորդի և «Ա» բանկի միջև 
կնքվել է ենթավարկային պայմանագիր, որի 
համաձայն՝ վարկառուին տրամադրվում է  
31,000 (երեսունմեկ հազար) ԱՄՆ դոլար գու- 
մարի վարկ՝ բնակարանի, շենքի (շինության) 
ձեռք բերման նպատակով: 

5. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ  
հաստատվել և գրանցվել է «Բ» բանկի (Պահ- 
պանվող բանկ) և «Ա» բանկի (Միացող բանկ)  
միացման պայմանագիրը, իսկ 10.05.2016թ. 
ՀՀ կենտրոնական բանկը գրանցել է «Բ» բան- 
կի և «Ա» բանկի փոխանցման ակտը և «Բ»  
բանկի նոր խմբագրությամբ կանոնադրու- 
թյունը, որի համաձայն «Բ» բանկը կհանդի- 
սանա «Ա» բանկի իրավահաջորդը: ՀՀ կենտ- 
րոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ ուժը 
կորցրած է ճանաչվել «Ա» բանկի բանկային 
գործունեության լիցենզիան: 

6. Բանկի կողմից Հաճախորդին ուղարկված 
հաղորդագրության համաձայն՝ «Ա» բանկը  
«Բ» բանկին միացնելու միջոցով վերակազ- 
մակերպվելուց հետո Հաճախորդի «Ա» բան- 
կում գործող բանկային հաշվեհամարները 
տեղափոխվելու են «Բ» բանկ: 
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7. Բանկի կողմից չի ներկայացվել ապացույց 
01.05.2016թ.-ից մինչև 30.05.2017թ.՝ պահանջը  
Հաշտարարին ներկայացնելու օրը, Հաճա- 
խորդին հաշվի քաղվածք տրամադրելու 
մասին: 

8. Բանկի կողմից ներկայացված քաղվածքնե- 
րի համաձայն հաշվետու ժամանակաշրջան 
է համարվում յուրաքանչյուր ամսվա 1-ից  
մինչև տվյալ ամսվա վերջին օրը: 2016թ.-ի  
մայիսի 1-ից հետո մինչև 2017թ. ապրիլի 30-ը  
յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջա- 
նում կատարվել են դեբետագրումներ և կրե- 
դիտագրումներ: 

9. Հաճախորդը 15.05.2017թ.-ին Բանկին ներկա- 
յացրել է բողոք-պահանջ՝ նշելով, որ չի ստա- 
ցել 2016թ. մայիս ամսվա (30 օր) իր բանկային  
հաշիվների քաղվածքները: Բողոք-պահան- 
ջով Հաճախորդը պահանջել է վերացնել իր՝  
«Բանկային ավանդների ներգրավման» մա- 
սին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածով նախատես- 
ված բանկի ծառայություններից օգտվող 
ավանդատուի իրավունքների խախտումը  
և խախտման փաստն ընդունելու և հաստա- 
տելու դեպքում իրականացնի «Բանկային 
ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրեն- 
քի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված  
պարտավորությունը: Բանկը Հաճախորդի 
բողոք-պահանջը մերժել է: 

10. Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դի- 
մումով Հաճախորդը պահանջել է, որ Բանկը  
կարճ ժամանակահատվածում վերացնի իր՝  
«Բանկային ավանդների ներգրավման» մա- 
սին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածով նախատես- 
ված բանկի ծառայություններից օգտվող 
ավանդատուի իրավունքների խախտումը 
և խախտման փաստն ընդունելու և հաստա- 
տելու դեպքում իրականացնի «Բանկային 
ավանդների ներգրավման» մասին ՀՀ օրեն- 
քի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատես- 
ված պարտավորությունը, այն է՝ վճարի տույժ՝  
300,000 ՀՀ դրամի չափով:

Այսպիսով՝ պահանջի հետ կապված փաստա- 
թղթերի, կողմերի ներկայացրած բացատրու- 
թյունների և առարկությունների, ինչպես նաև 
ՀՀ օրենսդրության պահանջների համալիր վեր- 
լուծությունից Հաշտարարը հանգել է հետևյալին.

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ նաև  
Օրենսգիրք) 345-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ պարտավորության ուժով մի անձը (պար- 
տապանը) պարտավոր է մեկ այլ անձի (պար- 
տատիրոջ) օգտին կատարել որոշակի գործո- 
ղություն. այն է՝ վճարել դրամ, հանձնել գույք, կա- 
տարել աշխատանք, մատուցել ծառայություն և 
այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողու- 
թյուն կատարելուց, իսկ պարտատերն իրավունք  
ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր  
պարտականությունը: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի  
համաձայն՝ պարտավորությունները ծագում են  
պայմանագրից, վնաս պատճառելու հետևան- 
քով և սույն օրենսգրքում նշված այլ հիմքերից:

Օրենսգրքի 347-րդ հոդվածի համաձայն՝ պար- 
տավորությունները պետք է կատարվեն պատ- 
շաճ՝ պարտավորության պայմաններին, օրեն- 
քին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին 
համապատասխան, իսկ նման պայմանների ու  
պահանջների բացակայության դեպքում՝ գոր- 
ծարար շրջանառության սովորույթներին կամ 
սովորաբար ներկայացվող այլ պահանջներին 
համապատասխան:

Օրենսգրքի 408-րդ հոդվածի համաձայն՝ պար- 
տավորության խախտում է համարվում այն չկա- 
տարելը կամ անպատշաճ (կետանցով, ապրանք- 
ների, աշխատանքների և ծառայությունների թե- 
րություններով կամ պարտավորության բովան- 
դակությամբ որոշվող այլ պայմանների խախտ- 
մամբ) կատարելը:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 369-րդ հոդ- 
վածի համաձայն՝ տուժանք (տուգանք, տույժ) է 
համարվում օրենքով կամ պայմանագրով որոշ- 
ված այն դրամական գումարը, որը պարտա- 
պանը պարտավոր է վճարել պարտատիրոջը՝ 
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պարտավորությունը չկատարելու կամ անպատ- 
շաճ կատարելու դեպքում՝ ներառյալ կատարման  
կետանցի դեպքում: Տուժանք վճարելու պահան- 
ջով պարտատերը պարտավոր չէ ապացուցել,  
որ իրեն վնաս է պատճառվել: Նույն հոդվածի  
2-րդ մասի համաձայն՝ տուժանքով ապահով- 
վում է միայն իրական պահանջը: Նույն հոդ- 
վածի 3-րդ մասի համաձայն՝ պարտատերն 
իրավունք չունի պահանջել վճարելու տուժանք, 
եթե պարտապանը պատասխանատվություն 
չի կրում պարտավորությունը չկատարելու կամ 
անպատշաճ կատարելու համար:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 371-րդ հոդ- 
վածի 1-ին մասի համաձայն՝  պարտատերն 
իրավունք ունի պահանջել վճարելու օրենքով 
սահմանված տուժանքը (օրինական տուժան- 
քը), անկախ այն բանից, կողմերի համաձայնու- 
թյամբ նախատեսված է այն վճարելու պարտա- 
կանություն, թե՝ ոչ: ՀՀ քաղաքացիական օրենս- 
գրքի 372-րդ հոդվածի համաձայն՝ եթե վճարման  
ենթակա տուժանքն ակնհայտորեն անհամա- 
չափ է պարտավորության խախտման հետևանք- 
ներին, դատարանն իրավունք ունի պակասեց- 
նել այն: 

«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին»  
ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ նաև Օրենք) 12-րդ հոդվա- 
ծի 1-ին մասի համաձայն՝ բանկի ծառայություն- 
ներից օգտվող ավանդատուի իրավունքների 
խախտման փաստը հաստատվելու դեպքում 
բանկը պարտավոր է ավանդատուին 30 օրվա 
ընթացքում վճարել երեք հարյուր հազար դրամ: 
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն հոդ- 
վածի 1-ին մասը չի կարող մեկնաբանվել որպես  
վնասների հատուցում պահանջելու ավանդա- 
տուի իրավունքը սահմանափակող կամ բացա- 
ռող դրույթ:

Տուժանքը հանդիսանում է լրացուցիչ պարտա- 
վորություն, որն ուղղված է հիմնական պարտա- 
վորության պատշաճ կատարումն ապահովե- 
լուն: Տուժանքի հատուցում ստանալու իրավունք  
ունեցող պարտավորության կողմի օրինական 

ակնկալիքը չի կարող լինել միայն մյուս կողմին 
պատասխանատվության ենթարկելը, այլ նաև 
պարտավորության պատշաճ կատարմանը 
հասնելը և հետագայում պարտավորության 
խախտման դեպքերը կանխելը: Բացի այդ, տու- 
ժանքը չպետք է ուղղվի պարտատիրոջ շահույթ 
ստանալուն կամ միայն մյուս կողմին վնաս 
պատճառելուն: ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր 
29.02.2008թ.	թիվ	3-27/ՏԴ	գործով	կայացված	որոշ- 
մամբ արտահայտել է հետևյալ տեսակետը. 
տուժանքը նպատակաուղղված է ապահովելու 
պարտապանի կողմից պարտավորության կա- 
տարումը, իսկ դրա չկատարման կամ անպատ- 
շաճ կատարման դեպքում նրա համար նախա- 
տեսել գույքային անբարենպաստ հետևանքներ՝  
դրամական պատասխանատվություն, իսկ դա- 
տարանը կոչված է ապահովելու սահմանված 
տուժանքի չափի և պարտավորության խախտ- 
ման հետևանքների ողջամիտ հարաբերակ- 
ցությունը։ 

Տվ յալ դեպքում «Բանկային ավանդների ներ- 
գրավման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված 
է օրինական տուժանք, որի էությունը հանգում է 
հետևյալին. բանկի ծառայություններից օգտվող 
ավանդատուի իրավունքների խախտման փաս- 
տը հաստատվելու դեպքում բանկը վճարում է 
տուժանք 300,000 ՀՀ դրամի չափով: 

Օրենսգրքի 887-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա- 
ձայն՝ վարկային պայմանագրով բանկը կամ այլ  
վարկային կազմակերպությունը (վարկատուն) 
պարտավորվում է պայմանագրով նախատես- 
ված չափերով և պայմաններով դրամական 
միջոցներ (վարկ) տրամադրել փոխառուին, իսկ 
փոխառուն պարտավորվում է վերադարձնել 
ստացված գումարը և տոկոսներ վճարել դրանից: 

«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» 
ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի 
համաձայն՝ բանկային ավանդ են համարվում՝ 
բանկային ավանդը կամ բանկային հաշվում 
առկա դրամական միջոցները: Նույն հոդվածի 
նույն մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ ավանդային 
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Ամփոփված սովորույթներ և տիպային գործերի ներկայացում



պայմանագիրը սույն օրենքով սահմանված 
ավանդը ներգրավելու նպատակով կնքված 
պայմանագիր է: 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի  
2-րդ մասի համաձայն՝ իրավաբանական անձի՝ 
այլ իրավաբանական անձի միանալու դեպքում  
միացած իրավաբանական անձի իրավունքները  
և պարտականություններն անցնում են վերջի- 
նիս՝ փոխանցման ակտին համապատասխան:

Վերը նշված նորմերից բխում է, որ բանկային 
հաշվին առկա դրամական միջոցները նույնպես  
համարվում են բանկային ավանդ, ուստի բան- 
կային հաշվի պայմանագիրն, որի վրա մուտ- 
քագրվելու են դրամական միջոցներ, նույնպես 
համարվում է ավանդային պայմանագիր: Միակ  
չափանիշը պայմանագիրն ավանդային որա- 
կելու համար այն է, որ պայմանագիրը պետք է  
կնքված լինի ավանդ ներգրավելու նպատակով:  
Տվյալ դեպքում «Ա» բանկի և Հաճախորդի միջև 
առկա են եղել բանկային հաշվի և վարկային 
հարաբերություններ: «Ա» բանկի «Բ» բանկին 
միանալու արդյունքում Հաճախորդի բանկային 
հաշվի և վարկային պայմանագրերից բխող 
իրավունքները և պարտականությունները փո- 
խանցվել են «Բ» բանկին: Բանկի և Հաճախորդի  
միջև առկա բանկային հաշվի պայմանագրով 
բացվել են երկու հաշիվներ՝ ՀՀ դրամով և ԱՄՆ 
դոլարով, որոնք չեն համարվում վարկային հա- 
շիվներ, այսինքն՝ այդ հաշիվները նախատես- 
ված չեն միայն Հաճախորդին տրամադրված 
վարկի սպասարկման համար: Այլ կերպ ասած՝  
Բանկում բացված Հաճախորդի հաշիվները կա- 
րող են ծառայել ավանդի ներգրավման համար,  
ինչպես նաև կողմերի միջև առկա վարկային 
հարաբերություններով վճարումներ կատարե- 
լուն և այլն: Ուստի Բանկի այն պնդումը, որ այս  
գործով կողմերի միջև առկա չեն ավանդային  
պայմանագրից բխող իրավահարաբերություն- 
ներ, այլ միայն վարկային, չի համապատաս- 
խանում գործի փաստերին, և Հաշտարարը հաս- 
տատված է համարում, որ կողմերի միջև առկա 
են ավանդային հարաբերություններ: 

Հաջորդ իրավական հարցն այն է, թե արդյոք 
տվյալ իրավիճակում Բանկը խախտել է Հաճա- 
խորդի իրավունքները, մասնավորապես՝ պար- 
տավոր էր տրամադրել հաշվի քաղվածքներ և 
չի տրամադրել: 

Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 
բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նա- 
խատեսված դեպքի, բանկը պարտավոր է առնը- 
վազն երեսնօրյա պարբերականությամբ ավան- 
դատուին տրամադրել ավանդատուի՝ բանկում  
առկա յուրաքանչյուր հաշվի վերաբերյալ հաշվի քաղ- 
վածք, որում հստակ և առանց որևէ շփոթեցուցիչ,  
խրթին կամ մոլորեցնող ձևակերպումների ներ- 
կայացվում են՝ 1. յուրաքանչյուր օրվա կտրված- 
քով հաշվի դեբետագրումները, կրեդիտագրում- 
ները և հաշվի մնացորդը, 2. վաստակած տա- 
րեկան տոկոսային եկամտաբերության չափը, 
3. ստացված տոկոսի գումարը, 4. գանձված սա- 
կագները և տուժանքները, 5. հաշվետու ժամանա- 
կաշրջանի օրերի քանակը: Նույն հոդվածի 2-րդ  
մասի համաձայն՝ բանկը պարտավոր չէ ավան- 
դատուին հաշվի քաղվածք տրամադրել, եթե 
հաշվետու ժամանակաշրջանում բանկը տվյալ 
հաշիվը չի դեբետագրել կամ կրեդիտագրել: 

Նույն հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ սույն հոդ- 
վածով նախատեսված քաղվածքներն ավան- 
դատուին տրամադրվում են գրավոր եղանա- 
կով՝ փոստային կապի միջոցով, բացառությամբ  
այն դեպքի, երբ ավանդատուն իր գրավոր, այդ  
թվում՝ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված  
դիմումի հիման վրա հրաժարվել է հաշվի քաղ- 
վածքները փոստային կապի միջոցով ստանա- 
լու իրավունքից՝ հաշվի քաղվածքներն էլեկտրո- 
նային կամ կապի այլ միջոցներով կամ բանկի 
տարածքում առձեռն ստանալու պայմանով: 
Հաշվի քաղվածքներն էլեկտրոնային կամ կա- 
պի այլ միջոցներով կամ բանկի տարածքում 
առձեռն ստանալու ավանդատուի իրավունքը  
սահմանափակող պայմանը կամ համաձայնու- 
թյունն առոչինչ է: Ընդ որում, բանկն իրավունք 
չունի ավանդատուին պարտադրելու, այդ թվում՝  
ավանդատուի համար ոչ բարենպաստ իրավի- 
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ճակ ստեղծելու, որ ավանդատուն հրաժարվի 
հաշվի քաղվածքները փոստային կապով ստա- 
նալու իր իրավունքից:

Վերը նշված նորմերից բխում է, որ բոլոր դեպ- 
քերում բանկը պարտավոր է երեսնօրյա պարբե- 
րականությամբ տրամադրել հաշվի քաղվածք,  
որը պետք է պարունակի Օրենքով նախատես- 
ված տեղեկությունները, բացառությամբ այն 
դեպքի, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում 
բանկը տվյալ հաշիվը չի դեբետագրել կամ կրե- 
դիտագրել: Սույն գործի փաստերի համաձայն 
Բանկը Հաճախորդի երկու հաշիվների համար  
էլ հաշվետու ժամանակաշրջան է համարել յու- 
րաքանչյուր ամսվա 1-ից մինչև տվյալ ամսվա 
վերջին օրը: Ընդ որում՝ 01.05.2016թ.-ից մինչև  
30.04.2017թ. յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանա- 
կաշրջանում Հաճախորդի երկու հաշիվներով 
էլ կատարվել են դեբետագրումներ և կրեդիտա- 
գրումներ, ուստի Բանկը պարտավոր է տրա- 
մադրել հաշվի քաղվածքներ յուրաքանչյուր հաշ- 
վետու ժամանակաշրջանի համար: Պայմանագ- 
րով որպես հաշվի քաղվածքի ստացման եղա- 
նակ է ընտրված էլեկտրոնային փոստը: Բանկը 
չի ներկայացրել որևէ ապացույց Հաճախորդի 
էլեկտրոնային հասցեին հաշվի քաղվածքներն 
ուղարկելու մասին, բացի այդ՝ Հաշտարարին 
ներկայացված պատասխան գրությամբ չի հեր- 
քել քաղվածքների չուղարկման փաստը, ուստի 
Հաշտարարը հաստատված է համարում, որ  
Հաճախորդին 01.05.2016թ.-ից մինչև 30.04.2017թ. 
ընկած ժամանակահատվածում երեսնօրյա 
պարբերականությամբ պետք է ուղարկվեին 
բանկային հաշվի քաղվածքներ, սակայն դրանք  
չեն ուղարկվել Պայմանագրով սահմանված 
կարգով՝ Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի 
հասցեին: Այսինքն՝ խախտվել են ավանդատուի՝ 
հաշվի քաղվածք ստանալու իրավունքը, ինչպի- 
սի պայմաններում Բանկը պետք է վճարի Հա- 
ճախորդին տուժանք՝ 300,000 ՀՀ դրամի չափով:

Քանի որ Հաճախորդը Բանկի դեմ ներկայաց- 
րել է 12 առանձին պահանջներ յուրաքանչյուր 
ամսվա քաղվածքը չուղարկելու համար առան- 

ձին 300,000 ՀՀ դրամ վճարելու մասին, իսկ սույն  
պահանջ-դիմումով պահանջում է միայն մայիս  
ամսվա բանկային հաշվի քաղվածքը չտրա- 
մադրելու համար 300,000 ՀՀ դրամ, Հաշտա- 
րարն անհրաժեշտ է համարում անդրադառնալ 
այն հարցին, թե տվ յալ դեպքում Հաճախորդն 
իրավունք ունի ստանալու 300,000 ՀՀ դրամ յու- 
րաքանչյուր հաշվի քաղվածքը չստանալու հա- 
մար, թե բոլոր հաշվի քաղվածքների չուղարկ- 
ման փաստը հաստատվելու դեպքում ենթակա 
է վճարման մեկ ընդհանուր 300,000 ՀՀ դրամ:

Այդ իրավական հարցի պարզաբանման համար  
անհրաժեշտ է վերլուծության ենթարկել «Բանկա- 
յին ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրեն- 
քի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված  
գումարի գանձման էությունը և իրավակարգա- 
վորմամբ ամրագրված օրենսդրի իրական կամքը:

«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին»  
ՀՀ օրենքը նախատեսում է բանկերի համար պա- 
տասխանատվության երկու տեսակ ավանդա- 
տուի իրավունքների խախտման համար, որոն- 
ցից մեկը պետության առջև, իսկ մյուսը՝ ավան- 
դատուի: Այսպես՝ «Բանկային ավանդների ներ- 
գրավման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին  
մասի համաձայն՝ Բանկի կողմից սույն օրենքի 
և դրա հիման վրա ընդունված այլ իրավական 
ակտերի պահանջները խախտելու համար Կենտ- 
րոնական բանկը կարող է նշանակել տուգանք՝

1) հարյուր հազար դրամի չափով, եթե խախտ- 
մանը նախորդող 365 օրվա ընթացքում բանկը  
նշված պահանջների խախտում թույլ չի տվել.

2) երկու հարյուր հազար դրամի չափով, եթե  
խախտմանը նախորդող 365 օրվա ընթացքում  
բանկը թույլ է տվել նշված պահանջների մեկ  
խախտում.

3) հինգ հարյուր հազար դրամի չափով, եթե  
խախտմանը նախորդող 365 օրվա ընթացքում  
բանկը թույլ է տվել նշված պահանջների եր- 
կու և ավելի խախտում:
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Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ տուգան- 
քը գանձվում է Կենտրոնական բանկի հայցով՝ 
դատարանի վճռով այն դեպքում, երբ բանկը 
համաձայն չէ տուգանքի նշանակման կամ տու- 
գանքի չափի հետ: Տուգանքը գանձվում է՝ հօգուտ  
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյու- 
ջեի եկամուտների: Նույն հոդվածի 4-րդ մասը 
նախատեսում է՝ սույն օրենքի կիրառման նպա- 
տակով սույն օրենքի և դրա հիման վրա ընդուն- 
ված այլ ակտերի յուրաքանչյուր պահանջի մի 
քանի խախտումներ թույլ տալու դեպքում յուրա- 
քանչյուր խախտում համարվում է առանձին խախ- 
տում: Սույն հոդվածով սահմանված պատասխա- 
նատվության միջոցները Կենտրոնական բանկը  
կիրառում է «Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հան- 
րապետության օրենքով սահմանված կարգով:

«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին»  
ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝  
բանկի ծառայություններից օգտվող ավանդա- 
տուի իրավունքների խախտման փաստը հաս- 
տատվելու դեպքում բանկը պարտավոր է ավան- 
դատուին 30 օրվա ընթացքում վճարել երեք հար- 
յուր հազար դրամ: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի 
համաձայն՝ սույն հոդվածի 1-ին մասը չի կարող 
մեկնաբանվել որպես վնասների հատուցում 
պահանջելու ավանդատուի իրավունքը սահմա- 
նափակող կամ բացառող դրույթ:

Վերը նշված նորմերի համակարգային մեկ- 
նաբանությունից բխում է, որ պետության առջև 
բանկի պատասխանատվությունը սահմանվել է 
հետևյալ սկզբունքով՝ հաշվի առնելով Օրենքով և  
դրա հիման վրա ընդունված ակտերի պահանջ- 
ների խախտման քանակը, իսկ ավանդատուի 
առջև պատասխանատվությունը նախատես- 
ված է ավանդատու իրավունքների խախտման 
փաստը հաստատվելու ուժով, այսինքն՝ վերջին  
դեպքում էական չէ, թե իրավունքների խախտու- 
մը քանի անգամ է տեղի ունեցել, խախտումը  
եղել է տևական ժամանակ, թե մեկանգամյա, 
ընդհատումներով, թե անընդհատ, բանկն ավան- 
դատուին վճարում է երեք հարյուր հազար դրամ  

այդ խախտումների փաստի հաստատման դեպ- 
քում: Քաղաքացիաիրավական հարաբերություն- 
ների սուբյեկտների կողմից պարտավորության 
չկատարման կամ այն ոչ պատշաճ կատարելու 
դեպքում անհրաժեշտություն է առաջանում իրա- 
վախախտողի նկատմամբ կիրառել այնպիսի 
միջոցներ, որոնք ապահովելով պատշաճ ներ- 
գործություն՝ իրավունքի սուբյեկտներին հարկադ- 
րեն կատարելու ստանձնած պարտավորություն- 
ները, ինչպես նաև կանխեն պարտավորության հե- 
տագա խախտումները: Տվ յալ դեպքում իրավա- 
կարգավորման նպատակն ուղղված է ավանդա- 
տուի իրավունքների խախտման փաստը հաս- 
տատվելու դեպքում Բանկին պարտավորության  
կատարմանը պարտադրելուն և հետագայում 
պարտավորության խախտումները կանխելուն: 
Այսինքն՝ ավանդատուի իրավունքների խախտ- 
ման փաստը հաստատվելու դեպքում 300,000 
ՀՀ դրամ Հաճախորդի օգտին բռնագանձվելու 
դեպքում Հաճախորդն այլևս չի կարող պահան- 
ջել մինչ այդ տեղի ունեցած այլ խախտումների 
համար նախատեսված 300,000 ՀՀ դրամ գումար,  
այլ միայն խախտման փաստը հաստատվելուց 
հետո, եթե տեղի ունենա նոր խախտում, ապա  
ավանդատուն իրավունք կունենա պահան- 
ջելու 300,000 ՀՀ դրամ: Այլ կերպ ասած՝ Հաշ- 
տարարի, դատարանի կամ արբիտրաժի կող- 
մից ավանդատուի իրավունքների խախտման 
փաստը հաստատվելուց և նրա օգտին բանկից  
300,000 ՀՀ դրամ բռնագանձելուց հետո ավան- 
դատուն իրավունք կունենա պահանջել նորից  
300,000 ՀՀ դրամի չափով օրինական տուժան- 
քը միայն վերը նշված մարմինների որոշում- 
ներից հետո տեղի ունեցած խախտումների հա- 
մար, իսկ նախորդ խախտումների համար տույժ 
այլևս չի կարող պահանջել, քանի որ բանկը ար- 
դեն իսկ տուգանվել է: Ընդ որում՝ էական չէ, թե վե- 
ճը քննող մարմինն անդրադարձել է այս կամ այն  
իրավունքի խախտմանը, թե՝ ոչ, խախտման փաս- 
տը հաստատվել է մեկ կամ մի քանի իրավունքի  
խախտման ուժով, այլ կարևոր է խախտման փաս- 
տի հաստատումը, որից հետո միայն նոր խախտ- 
ման փաստի հաստատման դեպքում բանկը 
կարող է ենթարկվել պատասխանատվության: 
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ՊԱՀԱՆՋ 7

Վնասի չափի անհամաձայնության և կե- 
տանցված օրերի համար տույժի կիրառման 
մասին

Տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 
պատահար, որի արդյունքում սեփականության 
իրավունքով Հաճախորդին պատկանող «Opel  
Vectra 1.8» մակնիշի ավտոմեքենային պատ- 
ճառվել է վնաս: Պատահարի վայր են ժամանել 
ՃՈ աշխատակիցները և արձանագրել դեպքը,  
որի հիման վրա վարչական վարույթ է իրակա- 
նացվել, սակայն հետագայում վարչական վա- 
րույթի իրականացումը կարճվել է: Ստանալով  
Փորձագետի եզրակացությունը՝ Հաճախորդը 
հայտային դիմում է ներկայացրել Ընկերությանը  
և օրենքով սահմանված ժամկետում չի ստացել 
որևէ գրավոր փաստաթուղթ պահանջի վերա- 
բերյալ: Խնդրի լուծման համար Հաճախորդը  
բողոք-պահանջ է ներկայացրել Ընկերություն  
և ստացել պատասխան, որի համաձայն Ընկե- 
րությունը կայացրել է ապահովագրական հա- 
տուցման որոշում, և որպես ապահովագրական 
հատուցում, վճարել է 46,500 ՀՀ դրամ, ինչի հետ 
Հաճախորդը համաձայն չէ: Վերջինս նշել է, որ 
հանդիսանում է տվյալ պատահարի լիարժեք 
տուժող կողմ, և իր կողմից չեն կատարվել այն- 
պիսի գործողություններ, որոնք կարող էին հա- 
կասել ՃԵԿ-ի կանոններին: 

Հաշտարարին ուղղված պահանջ-դիմումով 
Հաճախորդը պահանջում է, որ Ընկերությունը 
հատուցի ավտոմեքենային պատճառված վնա- 
սը, որը կազմում է 120,000 ՀՀ դրամ, ինչպես նաև  
տրամադրի կետանցման օրերի համար Պայ- 
մաններով նախատեսված տույժերը:

Սույն պահանջի քննությամբ պարզվեց, որ 
խախտվել է Հաճախորդի՝ հաշվի քաղվածք 
ստանալու իրավունքը, սակայն այն խախտվել 
է ոչ թե մեկ անգամ, այլ տասներկու անգամ, 
քանի որ իրար հաջորդող տասներկու հաշվե- 
տու ժամանակաշրջաններում Հաճախորդին 
չեն տրամադրվել հաշվի քաղվածքներ Պայմա- 
նագրով սահմանված ձևով: Այս դեպքում Հաշ- 
տարարը գտնում է, որ չի կարող Հաճախորդի 
պահանջը բավարարվել՝ տասներկու անգամ 
300,000 ՀՀ դրամ բռնագանձելով, քանի որ 
Հաշտարարի կողմից մեկ անգամ միևնույն 
ավանդատուի իրավունքի խախտման փաստը 
հաստատվելու դեպքում, անձն իրավունք ունի 
ստանալու ընդամենը 300,000 ՀՀ դրամ գումար՝ 
անկախ այն հանգամանքից, թե Հաճախորդը 
ներկայացրել է մեկ պահանջ, թե տասներկու: 

Ամփոփելով՝ նշենք, որ բանկային հաշվի քաղ- 
վածք չուղարկելով հաստատվում է Հաճախորդի՝  
որպես ավանդատուի իրավունքների խախտման  
փաստը, և Բանկը պետք է վճարի Հաճախորդին  
300,000 ՀՀ դրամ գումար:

Այսպիսով՝ Հաշտարարը, հաշվի առնելով վերոգըր- 
յալը և ղեկավարվելով «Ֆինանսական համա- 
կարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ  
հոդվածի 1-ին մասով, որոշում է կայացրել բավա- 
րարել Հաճախորդի պահանջն ընդդեմ Բանկի:
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Պահանջի վերաբերյալ Ընկերությունը նշել է, որ 
«Opel Vectra 1.8» մակնիշի և «VAZ 2107» մակնիշի 
ավտոմեքենաների մասնակցությամբ տեղի ունե- 
ցած ՃՏՊ-ի առնչությամբ Հաճախորդի կողմից  
Ընկերությանն է ներկայացվել գույքին պատճառ- 
ված վնասների գծով ապահովագրական հա- 
տուցում ստանալու վերաբերյալ դիմում: Դիմու- 
մի հիման վրա կազմվել է ավտոտրանսպորտա- 
յին միջոցին պատճառված վնասի գնահատման  
հաշվետվությունը, համաձայն որի «Opel Vectra 1.8»  
մակնիշի ավտոմեքենային պատճառված վնա- 
սը գնահատվել է 93,000 ՀՀ դրամ: Հիմք ընդունե- 
լով ՀՀ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո»  
ՊՈԱԿ-ի կողմից կազմված եզրակացությունը՝  
Ընկերության կողմից կազմվել է ապահովա- 
գրական հատուցում վճարելու վերաբերյալ որո- 
շում, համաձայն որի «Opel Vectra 1.8» մակնիշի 
ավտոմեքենայի սեփականատիրոջը, որպես 
ապահովագրական հատուցում, վճարվել է 
46,500 ՀՀ դրամ: Ընկերություն ներկայացվել է  
բողոք-պահանջ, որի պատասխանն Ընկերու- 
թյունը ներկայացրել է գրությանը կից:

Այսպիսով, պահանջի հետ կապված փաս- 
տաթղթերի, առկա նյութերի և օրենսդրության 
պահանջների համալիր վերլուծությունը հան- 
գեցրել է հետևյալին.

Տեղի է ունեցել «Opel Vectra 1.8» մակնիշի և «VAZ  
2107» մակնիշի ավտոմեքենաների փոխներգոր- 
ծություն, ուստի տվյալ պարագայում անհրա- 
ժեշտ է ղեկավարվել Օրենսգրքի 1058-րդ հոդվա- 
ծով սահմանված՝ վնասի հատուցման համար  
պատասխանատվության ընդհանուր հիմքերով:

Ընկերությունը պարտավոր է ԱՊՊԱ պայմա- 
նագրով սահմանված պատահար տեղի ունե- 
նալու դեպքում տուժողին հատուցել վերջինիս 
և/կամ	նրա	գույքին	պատճառված	վնասները:	
Ընդ որում, Ընկերության կողմից տրվող հատու- 
ցումը պետք է բավարար լինի վնասված գույքի՝ 
մինչև պատահարի պահն առկա փաստացի 
վիճակը վերականգնելու համար:

Հայտային դիմումի ներկայացման օրվա դրու- 
թյամբ գործող «Հայաստանի Ավտոապահո- 
վագրողների բյուրո» ԻԱՄ խորհրդի կողմից 
հաստատված RL 1-001 կանոնների (այսուհետ՝ 
նաև Կանոններ) 94 կետի համաձայն՝ ԴՍԱ-ն 
մերժում կամ սույն գլխով նախատեսված դեպ- 
քերում համապատասխան չափով նվազեցնում 
է ապահովագրական հատուցման վճարումը, 
եթե՝ ... 5) պատահարի առաջացման մեջ առկա է տու- 
ժողի կամ տուժողի ավտոտրանսպորտային միջոցը 
տիրապետող անձի ոչ դիտավորյալ մեղքը, որի դեպ- 
քում հատուցումը նվազեցվում է տվ յալ տուժողի գույ- 
քին պատճառված վնասների՝ ա. 100%-ի չափով, եթե  
վերջինս տվ յալ պատահարում միակ մեղավորն է, 
բ. 50%-ի չափով, եթե պատահարում առկա է նաև 
այլ անձանց մեղքը:

Տվյալ պարագայում Ընկերության կողմից առանց  
պատճառների փորձաքննության նշանակելու 
հիմք է ընդունվել ՃՈ կողմից նշանակված և ՀՀ  
«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի  
կողմից կազմված ՃՏՊ առաջացման պատճառ- 
ների փորձաքննություն իրականացնող փորձա- 
գետի եզրակացությունը, և կայացվել է Հաճա- 
խորդին պատճառված վնասի 50%-ի չափով 
ապահովագրական հատուցում վճարելու վերա- 
բերյալ որոշում:

Անդրադառնալով առանց պատճառների փոր- 
ձաքննություն նշանակելու և որոշում կայացնե- 
լու հարցին՝ Հաշտարարն անհրաժեշտ է համա- 
րում ընդգծել հետևյալը. 

Սույն դեպքում կիրառելի է Ստանդարտ հատուցման 
գործընթաց 2-ը, քանի որ դեպքը չի բավարարում 
Պարզեցված հատուցման գործընթացի բոլոր պայ- 
մաններին և ապահովագրական պատահարի գծով 
իրականացվել է վարչական վարույթ: Ընդ որում, 
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վարչական 
վարույթ իրականացնող մարմինն իր որոշման մեջ  
չի անդրադարձել մեղավորության հարցին, ուստի 
տեղի ունեցած ԱՊՊԱ պատահարում անձի մեղա- 
վորության աստիճանը պետք է որոշվեր պատճառ- 
ների փորձագետի կողմից՝ Հավելված 7-ի համաձայն:
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Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Հաշտարարը գտնում  
է, որ Հաճախորդի պահանջը՝ մեքենային պատ- 
ճառված վնասի դիմաց ապահովագրական հա- 
տուցում ստանալու մասով ենթակա է բավարար- 
ման «Opel Vectra 1.8» մակնիշի ավտոմեքենային 
պատճառված վնասի 50%-ի՝ 55,000 ՀՀ դրամ, և 
արդեն հատուցված գումարի՝ 46,500 ՀՀ դրամ, 
տարբերության՝ 8,500 ՀՀ դրամի չափով:

Անդրադառնալով տույժերի մասով հաճախորդի  
կողմից ներկայացված պահանջին՝ Հաշտարարն  
անհրաժեշտ է համարում ընդգծել հետևյալը.

Սույն դեպքում Հաճախորդի կողմից Ընկերու- 
թյուն է ներկայացվել տեղի ունեցած պատահարի  
արդյունքում իրեն սեփականության իրավունքով  
պատկանող «Opel Vectra 1.8» մակնիշի մեքենա- 
յին պատճառված վնասի դիմաց ապահովա- 
գրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ 
դիմում, որի հիման վրա Ընկերության կողմից 
վնասի փորձաքննությունը նշանակվել է և պատ- 
վեր ստացած փորձագետն ապահովել է վնասի  
փորձաքննության իրականացումը: Պատճառ- 
ների փորձաքննություն Ընկերությունը չի նշա- 
նակել, սակայն ստանդարտ հատուցման գործ- 
ընթաց 2-ի դեպքում պետք է նշանակեր դիմումը  
ստանալուց հետո 1 օրվա ընթացքում, այսինքն՝ 
մինչև հատուցումը վճարելու փաթեթի մասին Հա- 
ճախորդին ծանուցելը կետանցել է պատճառնե- 
րի փորձաքննության նշանակման ժամկետը  
16 օրով: Ընկերությունը կայացրել է Ապահովա- 
գրական հատուցումը վճարելու վերաբերյալ որո- 
շումը և Ապահովագրական հատուցումը վճա- 
րելու փաթեթի մասին Հաճախորդին հատուց- 
ման դիմումում վկայակոչված էլեկտրոնային 
հասցեին ուղարկելու միջոցով ծանուցել է, որը 
պետք է ապահովեր պատճառների և վնասի 
փորձաքննության արդյունքների ծանուցումը 
ստանալուց հետո, որպիսի պայմաններում Ապա- 
հովագրական հատուցումը վճարելու փաթեթի 
մասին ծանուցման ժամկետ չի կետանցվել: 

Այսպիսով, սույն դեպքում բոլոր գործողու- 
թյունների համար սահմանված ժամկետների 

Այսպիսով, վերոնշյալ կարգավորումների համաձայն,  
Ընկերությունը պարտավոր էր նշանակել պատճառ- 
ների փորձաքննություն և դրա արդյունքներով կա- 
յացներ որոշում:

Ելնելով վերոնշյալից և հաշվի առնելով այն հան- 
գամանքը, որ Հաճախորդը Հաշտարարին ներ- 
կայացված պահանջ-դիմով հայտնել է իր ան- 
համաձայնությունը մեղավորության հարցի վե- 
րաբերյալ՝ Հաշտարարը պահանջի քննությանը 
ներգրավել է մասնագետ պատճառների փոր- 
ձաքննություն իրականացնելու համար և հա- 
մաձայն «Փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի  
կողմից իրականացված ՃՏՊ առաջացման 
պատճառների փորձաքննություն իրականաց- 
նող փորձագետի եզրակացության՝ ինչպես «OPEL  
VECTRA» մակնիշի ավտոմոբիլի վարորդը, այն- 
պես էլ «ՎԱԶ-2107» մակնիշի ավտոմոբիլի վա- 
րորդը ճանաչվել են պատահարում մեղավոր:  
Նշվածից բխում է, որ պատահարի առաջաց- 
ման մեջ առկա է ինչպես տուժողի՝ Հաճախորդի 
ոչ դիտավորյալ մեղքը, այնպես էլ այլ անձի՝ վթա- 
րին մասնակից մյուս վարորդի մեղքը, որի դեպ- 
քում հատուցումը պետք է նվազեցվի Հաճախորդի  
գույքին պատճառված վնասների 50%-ի չափով: 

Ելնելով վերոնշյալից և հաշվի առնելով այն Պայ- 
մանների 94-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահան- 
ջը՝ Հաշտարարն արձանագրում է, որ Հաճախոր- 
դին պատճառված վնասի դիմաց Ընկերությու- 
նը 50%-ի չափով ապահովագրական հատուցում  
վճարելու պարտականություն ունի:

Հաճախորդն անհամաձայնություն է հայտնել 
նաև Ընկերության կողմից իրականացված ավ- 
տոմեքենային պատճառված վնասի գնահատ- 
ման արդյունքների վերաբերյալ, որի համաձայն՝  
«Opel Vectra 1.8» մակնիշի ավտոմեքենային պատ- 
ճառված վնասի չափը գնահատվել էր 93,000 ՀՀ  
դրամ: Ուստի Հաշտարարը պատվիրակել է վնա- 
սի գնահատման փորձաքննություն: Ստացված 
եզրակացության համաձայն՝ «Opel Vectra 1.8»  
մակնիշի ավտոմեքենային պատճառված վնա- 
սի չափը կարող է կազմել 110,000 ՀՀ դրամ:
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կետանցված օրերի քանակը 7 և ավելի է, մաս- 
նավորապես 16 օր կետանցվել է պատճառների  
փորձաքննության նշանակումը, որպիսի պայ- 
մաններում 16 օր կետանցի դիմաց հաշվեգըր- 
վող տույժի գումարը կազմում է 28,800 ՀՀ դրամ  
(16x1,800=28,800), սակայն Ընկերության կողմից  
վճարման ենթակա տույժի գումարը Պայման- 
ների 102-րդ կետի համաձայն չի կարող պակաս  
լինել 50,000 ՀՀ դրամից: Ելնելով վերոնշյալից՝ 
Հաշտարարն անհրաժեշտ է համարում ընդգծել,  
որ Ընկերության կողմից Հաճախորդին վճար- 
ման ենթակա ընդհանուր գումարը կազմում է 
58,500 ՀՀ դրամ, որից 50,000 ՀՀ դրամը՝ որպես 
տույժի գումար, իսկ 8,500 ՀՀ դրամը՝ որպես մե- 
քենային պատճառված վնասի դիմաց հավել- 
յալ ապահովագրական հատուցման գումար:

Սույն դեպքում հաշվի առնելով այն հանգա- 
մանքը, որ բոլոր գործողությունների համար 
սահմանված ժամկետների կետանցված օրերի 
քանակը 7 և ավելի է, ուստի Հաշտարարը, հաշ- 
վի առնելով վերոգրյալը և ղեկավարվելով «Ֆի- 
նանսական համակարգի հաշտարարի մասին» 
ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասով, որոշել է 
Հաճախորդի պահանջը բավարարել մասնակի՝ 
58,500 ՀՀ դրամի չափով:

ՊԱՀԱՆՋ 8

Առողջության ապահովագրության շրջա- 
նակներում ապահովագրական հատուց- 
ման մերժման մասին

Բանկի և Ընկերության միջև կնքվել է Առողջության 
ապահովագրության պայմանագիր, որի համա- 
ձայն Հաճախորդը հանդիսացել է Ապահովագըր- 
ված անձ: Նաիրի ԲԿ-ում կատարվել են մի շարք  
հետազոտություններ և նշվել է, որ չորս ամիս անց  
պետք է կրկին իրականացվի հետազոտություն: 

Հաճախորդը նշել է, որ Ընկերության հետ կնքվել  
է նոր պայմանագիր: Հաճախորդը պարանոցի 
հատվածում սուր ծակոցներ ունենալու խնդրով  
զանգահարել է Ընկերություն՝ մի փոքր վաղ հե- 
տազոտությունն իրականացնելու համար, սա- 
կայն բանավոր կերպով ստացել է մերժում: Իզ- 
միրլյան ԲԿ-ում և Հայ-Ամերիկյան առողջության  
կենտրոնում իրականացվել են հետազոտու- 
թյուններ, որոնց համար Հաճախորդը կատարել 
է համապատասխանաբար 10,000 ՀՀ դրամի և  
7,500 ՀՀ դրամի վճարումներ: Հաճախորդը դի- 
մում է ներկայացրել Ընկերության գործակալ  
«Գարանտ Ասիսթանս» ՍՊԸ-ին և ստացել մեր- 
ժում: Հաճախորդը համաձայն չէ տվյալ դիրքորոշ- 
ման հետ, քանի որ նշված զննությունը մասնագե- 
տի նշանակումն է, ինչը ենթակա է հատուցման: 

Հաշտարարին ներկայացված իր պահանջով 
Հաճախորդն Ընկերությունից պահանջել է տրա- 
մադրել ապահովագրական հատուցում՝ 17,500 
ՀՀ դրամը:

Պահանջի վերաբերյալ Ընկերությունը նշել է, 
որ Ընկերության և Հաճախորդի միջև կնքվել է 
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ձայնեցված այլ հաստատություն դիմելն՝ առող- 
ջական վիճակի վատթարացման, վնասվածքի, 
թունավորման, առողջության պահպանման և 
բժշկական օգնության ցուցաբերման կարիք  
ունեցող այլ իրավիճակների կապակցությամբ։ 
Վկայագրին կից «Առողջության ապահովագրու- 
թյան ծրագիր» Հավելված 2-ի 10.4 կետի համա- 
ձայն՝ Առողջության ապահովագրության ծրագ- 
րով որպես ապահովագրական պատահար 
չեն դիտվում և փոխհատուցման ենթակա չեն 
ապահովագրվելու պահին անձի մոտ առկա 
էնդոկրին համակարգի հիվանդություննները։ 
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նշված 
պայմանագրի կնքման պահին՝ Հաճախորդի 
մոտ արդեն իսկ առկա է եղել էնդոկրին համա- 
կարգի հիվանդություն, ուստի ակնհայտ է, որ  
սույն պայմանագրի շրջանակներում Հաճա- 
խորդի կողմից կատարված ծախսը ենթակա չէ 
հատուցման։

Ինչ վերաբերում է Ընկերության և Բանկի միջև  
կնքված Կամավոր բժշկական ապահովագրու- 
թյան վկայագրի շրջանակներում իրականաց- 
ված ծախսի հատուցմանը՝ պետք է նշել, որ Վկա- 
յագրին կից «Առողջության ապահովագրության 
ծրագիր» Հավելված 2-ի 1.2 կետի համաձայն՝  
Ծրագրի շրջանակներում որպես ապահովագ- 
րական պատահար դիտվում են և ենթակա են 
փոխհատուցման նեղ մասնագիտական ամբու- 
լատոր խորհրդատվություն անհետաձգելի և պլա- 
նային դեպքերում։ Նույն ծրագրի 2-րդ կետի հա- 
մաձայն՝ հատուցման ենթակա են սուր, անհե- 
տաձգելի և պլանային դեպքերում ախտորոշման  
և բուժման ընթացքի վերահսկման նպատակով,  
բժշկի ցուցումով իրականացվող լաբորատոր և 
գործիքային՝ Ծրագրով նախատեսված հետա- 
զոտությունները։ 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Ընկերությունը հա- 
տուցել է պայմանագրի գործողության ընթաց- 
քում իրականացված հետազոտությունների և  
բուժման ծախսերը։ Ինչ վերաբերում է Հաճա- 
խորդի այն պնդմանը, որ նշված պայմանագրի 
գործողության ավարտից հետո իրականացված 

Առողջության կամավոր ապահովագրության 
վկայագիրը՝ առողջության ապահովագրության 
Հիմնական A ծրագրով։ Ընկերությունը նշել է, որ  
համաձայն այդ ծրագրի «Ապահովագրական 
հատուցման բացառություններ» բաժնի 10.4 կետի՝ 
առողջության ապահովագրության ծրագրով որ- 
պես ապահովագրական պատահար չեն դիտ- 
վում և փոխհատուցման ենթակա չեն ապահո- 
վագրվելու պահին անձի մոտ առկա էնդոկրին  
համակարգի հիվանդությունները։ Հաճախոր- 
դին հատուցվել են նախկինում իրականացված 
խորհրդատվության և լաբորատոր-գործիքային 
հետազոտությունների ծախսերը, քանի որ այդ 
պայմանագրի կնքման պահին նա չի ունեցել 
էնդոկրին համակարգի հայտնաբերված հիվան- 
դություն և այնուհետև կնքվել է նոր պայմանա- 
գիր և ապահովագրվելու պահին հաճախորդի 
մոտ արդեն առկա է եղել էնդոկրին համակար- 
գի հիվանդություն՝ հանգուցավոր խպիպ, որի  
կապակցությամբ իրականացվող խորհրդատ- 
վությունների, հետազոտությունների և բուժման 
համար իրականացված ծախսերը հատուցման 
ենթակա չեն։ Ընկերությունը նշել է, որ նշված 
հիմնավորմամբ էլ Հաճախորդի կողմից ներկա- 
յացված դիմում-բողոքները մերժվել են։ Ընկե- 
րությունն իր գրությանը կից ներկայացրել է պա- 
հանջված փաստաթղթերը։

Պահանջի հետ կապված փաստաթղթերի, կող- 
մերի ներկայացրած փաստարկների, ինչպես 
նաև օրենսդրության պահանջների համալիր 
վերլուծությունը հանգել է հետևյալին.

Ընկերության և Բանկի միջև կնքված Կամավոր  
բժշկական ապահովագրության վկայագրին 
կից գործող «Կամավոր բժշկական ապահովագ- 
րության պայմաններ» Հավելված 4-ի 3.2 կետի 
համաձայն՝ ապահովագրական պատահար է 
հանդիսանում ապահովագրված անձի՝ Պայմա- 
նագրին/Վկայագրի	 պայմանների	 համաձայն	
և դրա գործողության ժամանակահատվածում 
փաստացի հաստատված բժշկական հաստա- 
տություն	 և/կամ	պայմանագրով/վկայագրով	նա- 
խատեսված կամ ապահովագրողի հետ համա- 
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հետազոտությունները նույնպես ենթակա են 
հատուցման, ապա պետք է նշել հետևյալը. վկա- 
յագրին կից գործող «Կամավոր բժշկական ապա- 
հովագրության պայմաններ» Հավելված 4-ի 9.12  
կետի համաձայն՝ ապահովագրողի կողմից չեն  
հատուցվում այն ծախսերը, որոնք Ապահովա- 
դիրը (Ապահովագրված անձը) կրել է Պայմա- 
նագրի/Վկայագրի	 գործողության	 ժամկետի	
ավարտից	հետո	կամ	մինչև	Պայմանագրի/Վկա- 
յագրի ուժի մեջ մտնելը տեղի ունեցած ապա- 
հովագրական պատահարի նշաններ ունեցող  
իրադարձությունների հետ կապված։ Ապահո- 
վագրողը	հատուցում	 է	Պայմանագրի/Վկայագրի	 
գործողության ժամկետի ընթացքում տեղի ունե- 
ցած պատահարների հետ կապված Պայմա- 
նագրի/Վկայագրի	 գործողության	 ժամկետի	
ավարտից հետո իրականացված ծախսերը, 
որոնք կատարվել են մինչև Ապահովագրված 
անձի կյանքին վտանգի վերացման պահը, եթե  
ապահովագրության	 Պայմանագրով/Վկայագ- 
րով այլ բան նախատեսված չէ։

Տվ յալ դեպքում, հաշվի առնելով այն հանգա- 
մանքը, որ կնքված Վկայագրով այլ բան սահ- 
մանված չէ, վերոնշյալ Պայմանների համաձայն՝  
ապահովագրության պայմանագրի գործողու- 
թյան ժամկետից հետո իրականացված ծախսե- 
րը ենթակա չեն հատուցման՝ անկախ նրանից, 
որ ապահովագրական պատահարը տեղի է 
ունեցել ապահովագրության պայմանագրի գոր- 
ծողության ընթացքում։ 

Այսպիսով, Հաշտարարը, հաշվի առնելով վե- 
րոգրյալը և պահպանելով «Ֆինանսական հա- 
մակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ  
հոդվածով սահմանված ընթացակարգային 
կանոնների պահանջները, հիմք ընդունելով 
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, կնքված ապա- 
հովագրության պայմանագրի վերոնշյալ դրույթ- 
ները, ինչպես նաև ղեկավարվելով «Ֆինանսա- 
կան համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրեն- 
քի 14-րդ հոդվածի 1-ին կետով՝ Ֆինանսական 
համակարգի հաշտարարը որոշել է մերժել Հա- 
ճախորդի պահանջն ընդդեմ Ընկերության:

ՊԱՀԱՆՋ 9

Ապահովագրական հատուցման մերժման 
մասին

Տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 
պատահար՝ երեք ավտոմեքենայի մասնակցու- 
թյամբ, որի արդյունքում վնաս է պատճառվել 
սեփականության իրավունքով Հաճախորդին 
պատկանող «Opel Vectra» մակնիշի տրանսպոր- 
տային միջոցին: Հաճախորդը հատուցման դի- 
մում է ներկայացրել Ընկերություն: Ընկերու- 
թյունն իրականացրել է ապրանքագիտական 
փորձաքննություն, որի արդյունքում ավտոմե- 
քենային պատճառված վնասը գնահատվել է  
180,000 ՀՀ դրամ: Իրականացվել է նաև պատ- 
ճառի փորձաքննություն, որի համաձայն վթա- 
րում մեղավոր է ճանաչվել Hyundai Tucson մակ- 
նիշի ավտոմեքենան: Իսկ Հաճախորդի մեքե- 
նան և վթարի մասնակից մյուս՝ Mercedes-Benz 
մակնիշի ավտոմեքենան վթարում ճանաչվել 
են անմեղ: Վերոնշյալ փորձաքննության հիման 
վրա Ընկերությունը կայացրել է հատուցումը 
մերժելու մասին որոշում՝ պատճառաբանելով, 
որ մեղավոր ավտոմեքենայի սեփականատերն 
անհայտ է: Հաճախորդը համաձայն չէ պատճա- 
ռի փորձաքննության եզրակացության և Ընկե- 
րության՝ հատուցումը մերժելու մասին որոշման 
հետ, քանի որ նախ վթարում մասնակի մեղա- 
վոր է նաև Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքե- 
նան, և երկրորդ Hyundai Tucson մակնիշի ավտո- 
մեքենայի պետհամարանիշը ևս հայտնի է, քա- 
նի որ այն պարզ երևում է վթարի տեսաձայնագ- 
րությունում: Այսպիսով, քանի որ հայտնի է Hyundai  
Tucson մակնիշի ավտոմեքենայի պետհամարա- 
նիշը, կարող է պարզվել նաև դրա սեփակա- 
նատերը, հետևաբար հատուցման մերժումը  
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1-ին կետի 1-ին ենթակետը, ինպես նաև այն, որ  
վերոնշյալ պատահարում մեղավոր է համար- 
վում «Hyundai» մակնիշի անհայտ համարանիշի 
մեքենայի վարորդը, և ներկայացվել է միայն 
գույքին պատճառված վնասների գծով հատու- 
ցում ստանալու վերաբերյալ դիմում, ուստի կա- 
յացվել է մերժման որոշում: Ընկերություն ներ- 
կայացվել է բողոք-պահանջ, որի պատասխանը  
ներկայացվել է Հաշտարարին: 

Այսպիսով՝ պահանջի հետ կապված փաստա- 
թղթերի, առկա նյութերի և ՀՀ օրենսդրության 
պահանջների համալիր վերլուծությունը հան- 
գեցրել է հետևյալին.

Եթե փորձաքննությամբ հաստատվում է, որ 
վնասը պատճառվել է ավտոտրանսպորտա- 
յին միջոցի օգտագործմամբ, որի վերաբերյալ 
կնքված չէ ԱՊՊԱ պայմանագիր, ապա Բյուրոն 
երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին կա- 
տարում է հատուցումը: Սակայն, եթե վնաս 
պատճառած ավտոտրանսպորտային միջոցը 
կամ դրա վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքե- 
լու պարտականություն ունեցող անձն անհայտ 
է, ապա այս դեպքում Բյուրոն Երաշխավորման 
ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցում է միայն 
տուժած անձանց պատճառված անձնական 
վնասները։ Վերը նշված հոդվածից հետևում է, 
որ Բյուրոն չի հատուցում տուժողի գույքային 
վնասները, եթե ապացուցվում է, որ վնաս պատճա- 
ռած ավտոտրանսպորտային միջոցը կամ դրա վերա- 
բերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու պարտականու- 
թյուն ունեցող անձն անհայտ է:

Համաձայն «Հայաստանի ապահովագրողների 
բյուրո» ԻԱՄ կողմից հաստատված RL-001 ԱՊՊԱ  
ընդհանուր պայմանների 16-րդ գլխի 84-րդ կետի՝  
դիմում ստացած ընկերությունը, եթե պարզում է, 
որ վնաս պատճառած ավտոտրանսպորտային 
միջոցի վերաբերյալ կնքված չէ ԱՊՊԱ պայմա- 
նագիր, պետք է հատուցի պատճառված վնասը՝  
գործելով Բյուրոյի անունից:

վնաս պատճառած ավտոմեքենայի սեփակա- 
նատիրոջ անհայտ լինելու հիմքով՝ անհիմն է: 

Հաշտարարին ներկայացված պահանջով Հա- 
ճախորդը պահանջել է, որ Ընկերությունը կա- 
տարի ամբողջական ապահովագրական հա- 
տուցում տվյալ պատահարի արդյունքում ավ- 
տոմեքենային պատճառված վնասի՝ 180,000 ՀՀ 
դրամի չափով: 

Պահանջի վերաբերյալ Ընկերությունը նշել է,  
որ տեղի է ունեցել պատահար, որի ժամանակ 
միմյանց են բախվել «Opel Vectra 2.0 I» մակնիշի, 
«Mercedes-Benz» մակնիշի և «Hyundai» մակնիշի 
անհայտ համարանիշի ավտոմեքենաները: Պա- 
տահարի արդյունքում մասնակից ավտոմեքե- 
նաներին պատճառվել է գույքային վնաս: Տուժո- 
ղի կողմից Ընկերություն է ներկայացվել գույքին  
պատճառված վնասների գծով ապահովագրա- 
կան հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմում,  
որի հիման վրա կազմվել է ավտոտրանսպոր- 
տային միջոցին պատճառված վնասի գնա- 
հատման հաշվետվությունը, համաձայն որի 
«Opel Vectra 2.0 I» մակնիշի ավտոմեքենային 
պատճառված վնասը գնահատվել է 180,000 ՀՀ  
դրամ: Ընկերությունը դիմել է ՀՀ «Փորձագիտա- 
կան կենտրոն» ՊՈԱԿ՝ պատահարի վերաբեր- 
յալ փորձաքննություն անցկացնելու համար:  
Փորձագետի եզրակացության համաձայն՝ պա- 
տահարում մեղավոր է «Hyundai» մակնիշի ան- 
հայտ համարանիշի ավտոմեքենան: Համա- 
ձայն «Հայաստանի ավտոապահովագրողների 
բյուրո» ԻԱՄ կողմից հաստատված RL-001 ԱՊՊԱ  
ընդհանուր պայմանների 16-րդ գլխի 84-րդ կե- 
տի՝ տվյալ իրավիճակում ԴՍԱ է հանդիսանում  
Ընկերությունը, իսկ ՀՊԱ է հանդիսանում «Հա- 
յաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո»  
ԻԱՄ-ը, ուստի Ընկերությունն ապահովագրա- 
կան գործի կարգավորումն իրականացնում է  
«Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո»  
ԻԱՄ-ի անունից: Հիմք ընդունելով «Ավտոտրանս- 
պորտային միջոցների օգտագործումից բխող  
պատասխանատվության պարտադիր ապահո- 
վագրության մասին» ՀՀ օրենքի 49-րդ հոդվածի  
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Սույն դեպքում Ընկերությունը, գործելով Բյու- 
րոյի անունից, մերժել է հատուցման վճարումը՝ 
հիմք ընդունելով այն հանգամանքները, որ վնաս  
պատճառած ավտոմեքենան անհայտ է, և տու- 
ժողին պատճառված վնասը գույքային է: Պետք  
է նշել, որ Օրենքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասը 
սահմանում է, որ Բյուրոն չի հատուցում պատ- 
ճառված գույքային վնասը, երբ վնաս պատճա- 
ռած ավտոտրանսպորտային միջոցը կամ դրա  
վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու պար- 
տականություն ունեցող անձն անհայտ է: Տվյալ  
դեպքում Բյուրոն, ինչպես նաև վերջինիս անու- 
նից հանդես եկող Ընկերությունը նշված հիմքով  
ապահովագրական հատուցման վճարումը մեր- 
ժելու համար պետք է ապացուցեն, որ տվ յալ  
ավտոմեքենան կամ դրա վերաբերյալ ԱՊՊԱ 
պայմանագիր կնքելու պարտականություն ունե- 
ցող անձն անհայտ է։ Ընկերության կողմից 
սույն դեպքով անհրաժեշտ միջոցներ չեն ձեռ- 
նարկվել վնաս պատճառած ավտոմեքենան 
կամ դրա համար ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու 
պարտավորություն ունեցող անձին պարզելու 
համար և, հետևաբար, չի ապացուցվել վնաս 
պատճառած ավտոմեքենայի կամ դրա վերա- 
բերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու պարտա- 
կանություն ունեցող անձի անհայտ լինելը: Բացի  
այդ, Հաշտարարի կողմից իրականացված պա- 
հանջի քննության արդյունքում պարզվել է, որ 
պատահարում մեղավոր «Hyundai» մակնիշի 
ավտոմեքենային ամրակցված հաշվառման  
համարանիշերը գտնվում են Լեռնային Ղարա- 
բաղի Հանրապետության ոստիկանության հաշ- 
վեկշռում։ Այսպիսով, պահանջի քննության ընթաց- 
քում ձեռք է բերվել ապացույց այն մասին, որ հաշ- 
վառման համարանիշն իրական է և գտնվում է ԼՂՀ 
ոստիկանության հաշվեկշռում, իսկ թե կոնկրետ ով 
է վարել այդ համարանիշներով ավտոմեքենան 
տվյալ օրվա դրությամբ (հաշվի առնելով այն  
հանգամանքը, որ համարանիշը ծառայողա- 
կան համարանիշ է), հնարավոր է պարզել՝ ԼՂՀ 
ոստիկանություն հարցում անելով և կոնկրետ 
վնաս պատճառած անձին հայտնաբերելով։ 

Հաշտարարը, հաշվի առնելով վերոգրյալը և 
ղեկավարվելով «Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 
1-ին մասով, որոշել է բավարարել Հաճախորդի 
պահանջն ընդդեմ Ընկերության: 
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ՊԱՀԱՆՋ 10

Առողջության ապահովագրության շրջա- 
նակներում ապահովագրական հատուց- 
ման մերժման մասին

Համաձայն ներկայացված պահանջի՝ Հաճա- 
խորդն առողջության կամավոր ապահովագրու- 
թյան պայմանագրով հանդիսանում է Ընկերու- 
թյան կողմից ապահովագրված անձ: Առողջու- 
թյան վատթարացման պատճառով Հաճախորդը  
տեղափոխվել է «Էրեբունի» ԲԿ, որտեղ հետազոտ- 
վել և ստացել է ստացիոնար կոնսերվատիվ բու- 
ժում: Ընկերության կողմից հատուցվել է հետազո- 
տությունների համար ծախսված գումարը, սակայն  
ստացիոնար բուժման և դրա մեջ ներառված 
դեղորայքի գումարը չի հատուցվել այն հիմքով, 
որ Հաճախորդը հանդիսանում է 3-րդ կարգի հաշ- 
մանդամ: Ընկերությունը տեղեկացրել է, որ եթե 
բժշկական կենտրոնը պետական պատվերի 
շրջանակներում չտրամադրի անվճար ստացիո- 
նար բուժում, ապա Ընկերությունը կհատուցի, 
սակայն այժմ չի հատուցվում:

Հաճախորդը վճարել է 215,000 ՀՀ դրամ բուժման  
ծախսերը, որոնք պետք է Ընկերության կողմից հա- 
տուցվեն: Հաճախորդն Ընկերությանը ներկայաց- 
րել է բողոք-պահանջ, սակայն, ստացել է մերժում:

Պահանջի վերաբերյալ Ընկերությունը նշել է, որ  
Հաճախորդի լիազորված անձն Ընկերությանը 
ներկայացրել է ապահովագրական հատուցում 
ստանալու վերաբերյալ հարցաթեթիկ-դիմում, 
որին ի պատասխան՝ Ընկերության կողմից կա- 
յացվել է ապահովագրական հատուցումը մեր- 
ժելու վերաբերյալ որոշումը՝ հիմք ընդունելով 
այն հանգամանքը, որ դիմումում ներկայացված 

դեպքը չի հանդիսանում ապահովագրական 
պատահար։ Ընկերությունն իր գրությանը կից 
ներկայացրել է Ընկերության հետ կնքված վկա- 
յագրի պատճենը, ապահովագրական հատու- 
ցում ստանալու վերաբերյալ դիմումի պատճենը,  
Հաճախորդի բուժման հետ կապված փաստաթըղ- 
թերը, բողոք-պահանջը և դրա պատասխանի 
պատճենը, ապահովագրական հատուցումը 
մերժելու մասին որոշման պատճենը։ Հաշվի առ- 
նելով Ընկերության գրությանը կից ներկայաց- 
րած փաստաթղթերում առկա Ընկերության 
պնդումները՝ պահանջը քննող մասնագետը 
խնդրել է Ընկերությանը ներկայացնել ապացույց- 
ներ առ այն, որ վերջինիս մոտ ախտորոշված 
բոլոր հիվանդություններն ընդգրկված են պե- 
տական պատվերի ծրագրում, ինչպես նաև սահ- 
մանված համավճարի չափի մասին համապա- 
տասխան ապացույց, ինչպես նաև ներկայացնել  
Հաճախորդի մոտ ախտորոշված հիվանդության  
և բուժման հետ կապված «Էրեբունի» բժշկական  
կենտրոն Ընկերության կողմից ներկայացված 
բոլոր հարցումներն ու ստացված պատասխան- 
ները։ Ի պատասխան նշված էլեկտրոնային գրու- 
թյան՝ Ընկերությունը հայտնել է, որ ոչ թե ախտո- 
րոշված բոլոր հիվանդություններն են ընդգրկված 
պետական պատվերի ծրագրում, այլ հաշմանդամ 
հանդիսանալը հիմք է, որ ծառայությունները 
մատուցվեն պետական պատվերի շրջանակ- 
ներում՝ «ՀՀ-ում Հաշմանդամների սոցիալական 
պաշտպանության մասին» ՀՀ Օրենքի 11-րդ Հոդ- 
վածի հիմքով (Հաշմանդամներին երաշխավոր- 
վում է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին  
որակյալ անվճար բժշկական օգնություն պետա- 
կան բժշկական հիմնարկներում)։ Ընկերությունը  
նշել է, որ Ընկերության և Հաճախորդի միջև գոր- 
ծող Պայմանագրի 3-րդ Հավելվածի 8-րդ կետի  
8.23 ենթակետի նկարագրության համաձայն՝ 
«Պետական պատվերի ծրագրում ընդգրկված հի- 
վանդությունների, իրավիճակների ախտորոշում և  
բուժում (հեմոդիալիզ և այլն), փոխհատուցումը իրա- 
կանացվում է համավճարի մասով»: Եթե Հաշման- 
դամություն ունեցող անձն ունի ստացիոնար 
բուժման անհրաժեշտություն, դա ոչ այլ բան է, 
քան «Պետական պատվերի ծրագրում ընդգրկված 
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իրավիճակ»: Իսկ «փոխհատուցումը իրականացվում 
է համավճարի մասով» միտքը չի վերաբերում Հա- 
ճախորդի դեպքին, այլ վերաբերում է հատուկ 
ախտորոշումներին, երբ պետական պատվերի 
շրջանակներում ֆինանսավորվում է ծախսի մի  
մասը, իսկ մնացածը՝ համավճարի չափով: Հե- 
տևաբար, սահմանված համավճարի չափի մա- 
սին համապատասխան ապացույց ներկայացնելը  
Հաճախորդի դեպքի հետ կապ չունի:

Այսպիսով, պահանջի հետ կապված փաստաթըղ- 
թերի և օրենսդրության պահանջների համալիր 
վերլուծությունը հանգել է հետևյալին. 

Հաշվի առնելով Ընկերության կողմից կայացված  
որոշման մեջ առկա բժշկական պնդումները՝ 
Հաշտարարը որոշում է կայացրել պահանջի 
քննությանը մասնագետ ներգրավելու մասին, 
ում կողմից նշվել է, որ Հաճախորդի կողմից 
ստացված բուժումն ուղղված է եղել ոչ թե քրո- 
նիկ հիվանդության կամ տարիքային փոփոխու- 
թյան բուժմանը, այլ Հաճախորդի մոտ առկա վատ 
վիճակից նրան դուրս բերելուն, որն առաջացել էր լու- 
ծի և փսխման հետևանքով ջրազրկումից։ Ընդ որում՝  
Հաճախորդի մոտ առկա վիճակը, ըստ մասնագե- 
տի, կարելի է համարել նաև անհետաձգելի ստա- 
ցիոնար բուժման կարիք ունեցող։ Նշված պնդման  
դեմ, ըստ էության, Ընկերությունը չի առարկել, 
այլ պարզապես նշել է, որ խնդիրը որ ոչ թե ախ- 
տորոշումն է, այլ պետական պատվերի շրջա- 
նակներում հաշմանդամության կարգ ունենալը,  
ուստի Հաճախորդը պետք է հերթագրվեր, և սպա- 
սեր իր բուժմանը, ինչը խոսում է ոչ սուր վիճակի 
մասին, այդպես էլ նշվել է տեղեկանքում, իսկ 
եթե իսկապես վիճակը եղել է սուր (ինչպես 
նշվում է պահանջի քննությանը ներգրավված 
փորձագետի կողմից), ապա սպասարկող բժշկա- 
կան կենտրոնը պարտավոր էր բուժօգնությունը 
կազմակերպել անհապաղ, պետական պատ- 
վերի շրջանակներում: 

Այսպիսով, հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ սույն 
պահանջի քննության համար անհրաժեշտ է 
պարզաբանել՝

•	 արդյո՞ք	Հաճախորդի	մոտ	ախտորոշված	հի- 
վանդությունը/վիճակը	ընդգրկված	է	պետա- 
կան պատվերի ծրագրում, թե ոչ,

•	 եթե	այո,	ինչքա՞ն	է	կազմում	պետական	ծրագ- 
րով սահմանված համավճարի՝ անձի գծով 
վճարվելիք մասի չափը։

Ուսումնասիրված նորմերից բխում է, որ Հաճա- 
խորդին մատուցվել են այնպիսի բժշկական ծա- 
ռայություններ, որոնք չեն համարվում նորագույն  
և թանկարժեք տեխնոլոգիաներով մատուցվող 
բժշկական ծառայություններ, ուստի, հաշվի 
առնելով այն հանգամանքը, որ Հաճախորդը 
հանդիսանում է 3-րդ խմբի հաշմանդամություն 
ունեցող անձ, անկախ նրա մոտ առկա սուր կամ  
քրոնիկ վիճակից՝ նրա բուժումը պետք է Կա- 
ռավարության վերոնշյալ որոշմամբ սահման- 
ված կարգով իրականացվեր պետական պատ- 
վերի շրջանակում, ինչը նշանակում է, որ Հա- 
ճախորդի կողմից ստացած բուժումն ընգրկված 
է պետական պատվերի շրջանակում, և կնքված  
Պայմանագրի Հավելված 3-ի 8.23 կետի համա- 
ձայն՝ նրա կողմից կատարված ծախսերի հատու- 
ցումն Ընկերության կողմից ենթակա է մերժման։

Այսպիսով, Հաշտարարը, հաշվի առնելով վե- 
րոգրյալը և պահպանելով «Ֆինանսական հա- 
մակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ  
հոդվածով սահմանված ընթացակարգային 
կանոնների պահանջները, հիմք ընդունելով 
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, կնքված ապա- 
հովագրության պայմանագրի վերոնշյալ դրույթ- 
ները, ՀՀ Կառավարության 2013թ դեկտեմբերի 
26-ի թիվ 1515-Ն որոշմամբ հաստատված «Պետու- 
թյան կողմից երաշխավորված անվճար և ար- 
տոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և 
սպասարկման մասին» որոշումը, ինչպես նաև 
ղեկավարվելով «Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 
1-ին մասով Հաշտարարը որոշել է մերժել Հաճա- 
խորդի պահանջն ընդդեմ Ընկերության:
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Վարկի սպասարկման վճարների չափի ան- 
համաձայնության մասին

Հաճախորդի և Վարկային կազմակերպության 
(այսուհետ՝ Կազմակերպություն) միջև կնքվել է 
վարկային պայմանագիր, որի համաձայն՝ վար- 
կի գումարը կազմել է 1,500,000 ՀՀ դրամ՝ տարե- 
կան 24% տոկոսադրույքով, տարեկան փաստա- 
ցի 66.9665% տոկոսադրույքով: Հաճախորդը 
կատարել է վարկի վաղաժամկետ մարումներ 
և պահանջ-դիմումը ներկայացնելու պահին 
մարել է գրեթե 1,140,000 ՀՀ դրամ վարկի մայր 
գումար, ինչպես նաև համապատասխան տոկո- 
սագումարները: Խնդիր է առաջանում կապված  
ամսական սպասարկման վճարների հետ: Պայ- 
մանագրի 1.8 կետի համաձայն՝ Հաճախորդը  
Կազմակերպությանը վճարում է ամսական վճար  
վարկի գումարի 1.1%-ի չափով, որը կազմում է 
ամսական 16,500 ՀՀ դրամ: Ըստ Հաճախորդի՝  
նա վճարման ժամանակացույցով նախատես- 
ված վճարումները վաղաժամկետ է կատարել, 
և իր վարկի գումարը նվազել է, սակայն այս ողջ  
ընթացքում Կազմակերպության կողմից դա 
հաշվի չի առնվել և անկախ վարկի գումարի 
մնացորդից՝ ամսական շարունակվում են գանձ- 
վել նույն՝ 16,500 ՀՀ դրամի չափով սպասարկման  
վճարները: Ըստ Հաճախորդի՝ «Սպառողական  
կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդ- 
վածի 2-րդ մասը նախատեսում է, որ սպառողի 
կողմից կրեդիտավորման պայմանագրով ունե- 
ցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ 
կատարելու (մարելու) դեպքում համամասնորեն 
նվազեցվում է սպառողի կրեդիտավորման ընդ- 
հանուր ծախսը: Կազմակերպությունը Հաճա- 
խորդի վարկի ամսական սպասարկման վճար- 

ները համամասնորեն չի նվազեցնում, որն ըստ  
Հաճախորդի վերոնշյալ օրենքի խախտում է: Կազ- 
մակերպությունը Հաճախորդից ավել սպասարկ- 
ման վճարներ է գանձել 67,500 ՀՀ դրամի չափով:  
Հաճախորդը գտնում է, որ վերոնշյալ խախտ- 
ման համար «Սպառողական կրեդիտավորման 
մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի ուժով Կազ- 
մակերպությունը պետք է իրեն հատուցի նաև  
առանձին 300,000 ՀՀ դրամ: Հաճախորդը բողոք- 
պահանջ է ներկայացրել Կազմակերպություն, 
սակայն չի ստացել պատասխան: Հաշտարա- 
րին ուղղված իր պահանջ-դիմումում Հաճախոր- 
դը պահանջում է Կազմակերպությունից վերա- 
դարձնել ամսական սպասարկման վճարներից  
անհիմն հաշվարկված 67,500 ՀՀ դրամ գումարը,  
ինչպես նաև տրամադրել «Սպառողական կրե- 
դիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով նախատես- 
ված 300,000 ՀՀ դրամ տուժանքի գումարը:

Պահանջի վերաբերյալ Կազմակերպությունը 
նշել է, որ Կազմակերպության և Հաճախորդի մի- 
ջև կնքվել է սպառողական վարկի տրամադր- 
ման պայմանագիր: Պայմանագրի շրջանակ- 
ներում Հաճախորդի կողմից պարբերաբար իրա- 
կանացվել են վարկի մարման ժամանակացույ- 
ցից շեղվող վաղաժամկետ մարումներ: Կազմա- 
կերպությունը, վկայակոչելով վարկային պայ- 
մանագրի 1.8. կետը նշել է, որ պայմանագրով 
Հաճախորդը պարտավորվել է ամսական պար- 
բերականությամբ վճարել ֆիքսված գումար՝ 
վարկի գումարի 1.1%-ի չափով, որը վարկի մնա- 
ցորդի նվազման արդյունքում չի նվազելու: Ընդ 
որում՝ այդ վճարը վճարվում է Կազմակերպու- 
թյանը վերջինիս կողմից տվ յալ վարկը սպա- 
սարկելու ծառայության դիմաց, ուստի և են- 
թակա է վճարման մինչև Հաճախորդի կողմից 
Պայմանագրով նախատեսված իր պարտավո- 
րությունների ամբողջական մարումը: Անդրա- 
դառնալով Հաճախորդի վկայակոչված 300,000 
ՀՀ դրամ հատուցման պահանջին՝ Կազմակեր- 
պությունը գտնում է, որ թույլ չի տվել որևէ խախ- 
տում և անհիմն է համարում Հաճախորդի կող- 
մից իրենից հատուցում ստանալու պահանջի 
ներկայացումը: 
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Այսպիսով՝ պահանջի հետ կապված փաստաթըղ- 
թերի և ՀՀ օրենսդրության պահանջների համա- 
լիր վերլուծության արդյունքում Հաշտարարը 
հանգել է հետևյալին: 

Համապատասխան նորմերի համակարգային 
վերլուծությունից հետևում է, որ վաղաժամկետ 
պարտավորության կատարման դեպքում հա- 
մամասնորեն նվազեցվում է սպառողի կրեդի- 
տավորման ընդհանուր ծախսը: Կրեդիտավոր- 
ման ընդհանուր ծախսը բաղկացած է բոլոր տո- 
կոսներից և այլ վճարումներից, որոնք սպառողը  
պարտավոր է վճարել (կատարել) կրեդիտավոր- 
ման	համար,	իսկ	Կանոնակարգ	8/01-ի	4-րդ	կե- 
տը, մասնավորեցնելով ընդհանուր ծախսի մեջ  
ներառվող այլ վճարների ցանկը, այդ վճարնե- 
րի մեջ է ներառել նաև կրեդիտի սպասարկման 
վճարը: Այսինքն՝ Հաշտարարը արձանագրում 
է, որ սպառողական վարկային պայմանագրով 
նախատեսված պարտավորությունները վա- 
ղաժամկետ կատարելու դեպքում սպառողի 
կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը պետք է 
համամասնորեն նվազեցվի, այդ թվում՝ համա- 
մասնորեն պետք է նվազեցվի սպառողի կրեդի- 
տավորման ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող  
վարկի սպասարկման վճարը: Ընդ որում, եթե  
առկա է կրեդիտավորման պայմանագրով նա- 
խատեսված պարտավորության վաղաժամկետ 
մարում, ապա կրեդիտավորման ընդհանուր 
ծախսը համամասնորեն պետք է նվազեցվի: 
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ այս նորմն իմպերա- 
տիվ նորմ է, և կողմերն իրավունք չունեն փոխա- 
դարձ համաձայնությամբ այլ կարգավորում նա- 
խատեսել: Անդրադառնալով Կազմակերպու- 
թյան այն առարկությանը, որ տվյալ ամսական 
սպասարկման վճարները նվազեցվում են միայն 
այն դեպքում, երբ կատարվել է վարկի ամ- 
բողջական վաղաժամկետ մարում, այլ ոչ թե 
վարկի մասնակի վաղաժամկետ մարում՝ Հաշ- 
տարարը գտնում է, որ պարտավորությունների՝ 
ժամկետից շուտ մարում է համարվում ինչպես 
պարտավորության ամբողջական մարումը, այն- 
պես էլ դրա մի մասի վաղաժամկետ մարումը։ 
Հակառակ պարագայում՝ «Սպառողական կրե- 

դիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով սպառողնե- 
րին տրվող այս երաշխիքը կդառնար երևութա- 
կան և ոչ ամբողջապես կիրառելի: Ուստի և՛ մաս- 
նակի, և՛ ամբողջական վաղաժամկետ մարման  
դեպքում սպառողի կրեդիտավորման ընդհա- 
նուր ծախսը պետք է նվազեցվի:

Հաշտարարի համար սույն պահանջի քննության  
և լուծման համար էական է հետևյալ հարցի 
պատասխանը. սպառողական վարկային պարտա- 
վորության վաղաժամ կետ կատարման դեպքում ինչ- 
պե՞ս պետք է իրականացվի վարկի կրեդիտավորման 
ընդհանուր ծախսի բաղկացուցիչ հանդիսացող վար- 
կի ամսական սպասարկման վճարների համամաս- 
նորեն նվազեցումը:

Օրենքը չի տրամադրում համամասնորեն նվա- 
զեցման բանաձև, սակայն Հաշտարարը գտնում  
է, որ համամասնորեն բառն ինքնին ենթադրում 
է, որ սպասարկման վարձի նվազեցումը պետք 
է լինի այնպիսի հարաբերակցությամբ, ինչպիսի 
հարաբերակցությամբ նվազել է վարկի գումարը  
վարկառուի կողմից վաղաժամկետ վճարելու 
պայմաններում: Այսինքն՝ այն պահից սկսած,  
երբ վարկառուն վճարել է վարկի գումարը ժամ- 
կետից շուտ, պետք է գործի այն տրամաբանու- 
թյունը, որ վարկի հիմնական գումարը եղել է այդ- 
քանով քիչ: Ընդ որում՝ այդ տրամաբանության 
կիրառումը պետք է տարածել միայն վարկային  
պարտավորության հետագա ժամանակահատ- 
վածի վրա՝ սկսած վաղաժամկետը կատարելու 
պահից մինչև վարկային պայմանագրով նա- 
խատեսված ժամկետի ավարտը, քանի որ մինչ 
այդ պահը վարկառուն բանկից կամ վարկային 
կազմակերպությունից վերցրած է եղել այլ գու- 
մար, իսկ այդ պահից սկսած կատարել է որո- 
շակի վաղաժամկետ մարումներ, որպիսի պա- 
րագայում Օրենքի ուժով փոխվում է վարկառուի 
կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը և վարկի 
տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը: Այլ 
կերպ ասած՝ Հաշտարարը գտնում է, որ վարկի  
ամսական սպասարկման վճարի համամաս- 
նորեն նվազեցումը նշանակում է գտնել, թե ինչ  
տեսակարար կշիռ ունի վարկի վաղաժամկետ 
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վճարման չափը վարկի սկզբնական գումարի 
նկատմամբ և այդ չափի հարաբերակցությամբ 
նվազեցնել ամսական սպասարկման վճարը՝ 
սկսած վաղաժամկետ մարում կատարելու պա- 
հից՝ հետագա ժամանակահատվածի համար: 
Ընդ որում՝ կրեդիտավորման ընդհանուր ծախ- 
սի համամասնորեն նվազեցումը պետք է գործի 
վարկային պարտավորության վաղաժամկետ 
մարում կատարելու պահից մինչև այնքան ժա- 
մանակ, որքան կրեդիտը համարվում է այդ չա- 
փով վաղաժամկետ մարված, իսկ եթե օրինակ  
պայմանագրով սահմանված հերթական մասի  
մարման օրը վարկառուն չի վճարում որևէ գու- 
մար կամ վճարում է ավելի քիչ քան սկզբնա- 
պես պայմանագիրը կնքելիս նախատեսված է 
եղել, ապա այդ դեպքում հաճախորդի վաղա- 
ժամկետ մարած գումարը հաշվվում է որպես 
այդ հերթական մարման գումար, և այդ պահից 
սկսած վարկը չի համարվում վաղաժամկետ 
մարված համապատասխան չափով, և ամսա- 
կան սպասարկման վճարը նորից համամաս- 
նորեն բարձրանում է: 

Հաշտարարը փաստում է, որ պայմանագրով 
նախատեսված վարկային պարտավորությունը 
կատարվել է վաղաժամկետ, սակայն վարկի 
սպասարկման վճարը համամասնորեն չի նվա- 
զեցվել: Դրանով իսկ Կազմակերպությունը խախ- 
տել է «Սպառողական կրեդիտավորման մասին»  
ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախա- 
տեսված սպառողի իրավունքը: Վերը նշված 
տրամաբանությամբ համամասնորեն նվազեց- 
ման դեպքում Հաճախորդի կողմից սահմանված  
ժամանակաշրջանի համար վճարված ընդ- 
հանուր սպասարկման վճարը պետք է լիներ 
16,387.15 ՀՀ դրամով ավելի քիչ, քան իրականում 
վճարվել է: 

Այսպիսով՝ ամփոփելով վերոնշյալը՝ Հաշտարա- 
րը գտնում է, որ Հաճախորդի պահանջը ենթա- 
կա է բավարարման 316,387.15 ՀՀ դրամի չափով, 
որից 300,000 ՀՀ դրամը՝ Օրենքով սահմանված 
Հաճախորդի իրավունքի խախտման համար 
վճարվող տուժանք, իսկ 16,387.15 ՀՀ դրամը՝ որ- 

պես Հաճախորդի կրեդիտավորման ընդհանուր 
ծախսից Օրենքով սահմանված նվազեցման 
ենթակա գումար։ 

Այսպիսով՝ Հաշտարարը, հաշվի առնելով վե- 
րոգրյալը և ղեկավարվելով «Ֆինանսական հա- 
մակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ  
հոդվածի 1-ին մասով, որոշում է կայացրել Հա- 
ճախորդի պահանջն ընդդեմ Բանկի բավարա- 
րել մասնակի:
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ՇՆՈՐՀԱԿԱլԱԿԱՆ  
ՆԱՄԱԿՆԵՐ



Շնորհակալական նամակ

Շատ շնորհակալ եմ Ձեր հիմնադրամի ողջ աշ- 
խատակազմին իրենց կատարած աշխատան- 
քի համար, ինչի շնորհիվ պաշտպանվում են  
մարդկանց իրավունքները և մարդիկ իրենց ավե- 
լի լավ են զգում իրենց երկրում: Թող Աստված 
տա Ձեզ ուժ, առողջություն, երջանկություն և հա- 
ջողություն Ձեր լավ գործերին: 
 

Հարգանքներով՝ Ա.Ա.
17 հունվար 2017թ.

Շնորհակալական նամակ

Միայն կարող եմ հայտնել դրական կարծիք: 
Շատ գոհ եմ և բողոքներ չունեմ:

Հարգանքներով՝ Ս.Մ.
20 հունվար 2017թ.

Շնորհակալական նամակ

Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Ֆինանսա- 
կան համակարգի հաշտարարի գրասենյակի 
ողջ անձնակազմին: Շատ կարևորում եմ Ձեր 
աշխատանքը: 

Հարգանքներով՝ Ա.Ա.
20 մարտ 2017թ.

Շնորհակալական նամակ 
էմիլիա Հարությունյանին 
Պահանջներն ընդունող մասնագետ

Շնորհակալություն եմ հայտնում Ձեզ և Ձեր կազ- 
մակերպությանն արագ արձագանքման և հե- 
տևողական լինելու համար: Անկեղծ ասած, երբ  
նամակ էի գրում ՖՀՀ-ին, հույս էլ չունեի, որ կպա- 
տասխանեք:
Շնորհակալ եմ:

Հարգանքներով՝ Հ.Գ.
23 մարտ 2017թ.

Շնորհակալական նամակ

Հիանալի աշխատանքային թիմ, գրագետ, բանի- 
մաց, պատրաստակամ և անշահախնդիր աշ- 
խատակազմ ու բարձրակարգ վերաբերմունք:

Հարգանքներով՝ Գ.Բ.
04 ապրիլ 2017թ.

Շնորհակալական նամակ 
Խորեն Նազարյանին, Մանե Բաբաջանյանին 
և Ռաֆիկ Գրիգորյանին
Պահանջներն ընդունող և քննող մասնագետներ

Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Ֆինանսա- 
կան համակարգի հաշտարարի գրասենյակի ողջ 
անձնակազմին, հատկապես՝ Խորեն Նազար- 
յանին, Մանե Բաբաջանյանին և Ռաֆիկ Գրի- 
գորյանին, ովքեր, բարեխղճորեն կատարելով 
իրենց աշխատանքը, իմ բողոքին դրական լու- 
ծում տվեցին: 

Հարգանքներով՝ Ս.Շ.
05 մայիս 2017թ. 
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Շնորհակալական նամակ 
Մանե Բաբաջանյանին
Պահանջներն ընդունող մասնագետ 

Ուզում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել 
Մանե Բաբաջանյանին մասնագիտական ճիշտ  
խորհրդատվության և ամենակարևորը մարդ- 
կային ճիշտ վերաբերմունքի և մոտեցման հա- 
մար, ինչը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր դիմո- 
ղի համար: 

Հարգանքներով՝ Ն.Գ.
07 հունիս 2017թ. 

Շնորհակալական նամակ 
Լիլիթ Սիմոնյանին
Պահանջները քննող մասնագետ 

Ի սրտե իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտ- 
նում Ձեր ընկերությանը պարտականություննե- 
րը լիարժեք կատարելու համար, հանձին՝ Լիլիթ 
Սիմոնյանի: 

Հարգանքներով՝ Ռ.Գ.
06 հուլիս 2017թ.

Շնորհակալական նամակ

Աշխատանքի կատարյալ որակ և նվիրված աշ- 
խատակազմ:

Հարգանքներով՝ Ռ.Օ.
26 հուլիս 2017թ.

Շնորհակալական նամակ 
«Հաշտ ճամբար» ծրագրի վերաբերյալ

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակի հարգելի աշխատակիցներ, մենք շատ 
գոհ և շնորհակալ ենք՝ ջերմ ընդունելության, ֆի- 
նանսական ոլորտի գաղտնիքները մեզ հասու  
դարձնելու և մեր օրը անմոռաց տպավորություն- 
ներով կազմակերպելու համար: Ձեր կողմից 
կազմակերպած այս բարի նախաձեռնությունը 
մեզ շատ ոգևորեց և զինեց ճիշտ ապրելու հմտու- 
թյուններով: Ուրախալի է այն փաստը, որ որոշ  
մասնակիցներ կողմնորոշվեցին իրենց մասնա- 
գիտության ընտրության հարցում: Սա մեզ տրված  
հրաշալի հնարավորություն էր՝ նորը, կարևորն ու  
հետաքրքիրը բացահայտելու: Շնորհակալ ենք  
նաև անակնկալ նվերների համար, ինչն ուսում- 
նական տարվա նախաշեմին մեծ օգնություն էր 
համայնքի դպրոցականների համար: 

Սիրով և հարգանքով՝ Աժդահակ էկոակումբ
21 օգոստոս 2017թ.

Շնորհակալական նամակ 
«Հաշտ ճամբար» ծրագրի վերաբերյալ

Մենք շատ օգտակար տեղեկություններ ստա- 
ցանք սեմինարի ընթացքում, ինչը և՛ մեզ, և՛ աշա- 
կերտներին ապագայում շատ կօգնի: Շնորհա- 
կալ ենք: 

Հարգանքներով՝ Ա.Խ.
21 օգոստոս 2017թ.
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Շնորհակալական նամակ 
«Հաշտ ճամբար» ծրագրի վերաբերյալ

Շատ լավ գործ եք նախաձեռնել, շնորհակալու- 
թյուն: 

Հարգանքներով՝ Լ.Մ.
21 օգոստոս 2017թ.

Շնորհակալական նամակ 
Լիլիթ Գաբրիել յանին
Պահանջները քննող մասնագետ 

Շնորհակալ եմ Ձեր պրոֆեսիոնալ անձնակազ- 
մին, հատկապես՝ Լիլիթ Գաբրիել յանին: 

Հարգանքներով՝ Վ.Հ.
22 օգոստոս 2017թ.

Շնորհակալական նամակ 
Ռաֆիկ Գրիգորյանին
Պահանջները քննող մասնագետ 

Ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտ- 
նել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի 
գրասենյակին ճիշտ և լավ աշխատանքի համար:  
Մասնավորապես ուզում եմ շնորհակալություն 
հայտնել Ռաֆիկ Գրիգորյանին իր արդար աշ- 
խատանքի համար: Շատ շնորհակալություն: 

Հարգանքներով՝ Ս.Մ.

Շնորհակալական նամակ 
Լաուրա Պողոսյանին և Մովսես Խաչատրյանին
Պահանջներն ընդունող և քննող մասնագետներ

Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել 
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրա- 
սենյակին, մասնավորապես՝ Լաուրա Պողոսյա- 
նին և Մովսես Խաչատրյանին մարդկային և մաս- 
նագիտական գերազանց աշխատանքի համար: 

Հարգանքներով՝ Տ.Գ.
29 նոյեմբեր 2017թ. 

Շնորհակալական նամակ 
Մանե Բաբաջանյանին
Պահանջներն ընդունող մասնագետ 

Շնորհակալ եմ Մանե Բաբաջանյանին լավ 
վերաբերմունքի և ճիշտ տրամադրություն մա- 
տուցելու համար: Նաև շնորհակալություն եմ 
հայտնում պահանջներն ընդունող ամբողջ խմբի  
աշխատակիցներին:

Հարգանքներով՝ Թադևոսյան
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ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ չԿՆՔԱԾ  
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՑԱՆԿ



ԲԱՆԿԵՐ
1. «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
2. «Արարատբանկ» ԲԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 300.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
3. «Անելիք բանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 500.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
4. «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
5. «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
6. «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
7. «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
8. «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
9. «Էյչ-էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
10. «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  

ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
11. «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
12. «Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
13. «Արցախբանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
14. «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
15. «Յունիբանկ» ԲԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
16. «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
17. «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. «ԱԳՐՈԼԻԶԻՆԳ ԼԻԶԻՆԳԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ  
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
2. «ԱՆԻՎ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

103

Համաձայնագիր չկնքած կազմակերպությունների ցանկ



3. «Առաջին ֆակտորինգային ընկերություն» 
ՈՒՎԿ ՓԲԸ
4. «ԱՐԵԳԱԿ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
5. «Արֆին» վարկային միություն ՍՊԸ
6. «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
7. «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ
8. «ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
9. «ԳՈՒԴԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
10. «Էքսպրես Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
11. «ԷԿԼՕՖ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
12. «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
13. «Կրեդիտ Կորպ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
14. «Կրեդո Ֆինանս» ՈւՎԿ ՓԲԸ
15. «Յունիլիզինգ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
16. «Նոր Հորիզոն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
17. «ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
18. «Վարկս Էյ Էմ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
19. «Սեֆ Ինտերնեյշնլ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
20. «Փարվանա Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
21. «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
22. «Ֆիդես Հիփոթեքային Ընկերություն»  
ՈՒՎԿ ՓԲԸ
23. «Ֆինքա» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
24. «Էքսպորտ Ֆայնենս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
25. «Ագբա Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
26. «Մայկրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
27. «ՄՈԳՈ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
28. «Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 100.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 300.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
29. «Հայաստանի Զարգացման  
և Ներդրումների Կորպորացիա» ՈւՎԿ ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
30. «Առաջին հիփոթեքային ընկերություն»  
ՈւՎԿ ՍՊԸ

(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 250.000  
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ 
գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 500.000 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը):
31. «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈւՎԿ ՍՊԸ
(Եթե գործարքի գումարի չափը գերազանցում է 
100.000 ՀՀ դրամը):

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
1. «ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ»  
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍՊԸ
Բացառությամբ՝ սոցիալական փաթեթի շրջանակնե- 
րում կնքված ապահովագրության պայմանագրերի  
հետ կապված պահանջների մասով:
2. «Հայաստանի արտահանման  
ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ
3. «ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ
Բացառությամբ՝ սոցիալական փաթեթի շրջանակնե- 
րում կնքված ապահովագրության պայմանագրերի  
հետ կապված պահանջների մասով:
4. «ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ
Բացառությամբ՝ սոցիալական փաթեթի շրջանակնե- 
րում կնքված ապահովագրության պայմանագրերի  
հետ կապված պահանջների մասով:
5. «Ռոսգոսստրախ - Արմենիա» ԱՓԲԸ
Բացառությամբ՝ սոցիալական փաթեթի շրջանակնե- 
րում կնքված ապահովագրության պայմանագրերի  
հետ կապված պահանջների մասով:
6. «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ
Բացառությամբ՝ սոցիալական փաթեթի շրջանակնե- 
րում կնքված ապահովագրության պայմանագրերի  
հետ կապված պահանջների մասով:
7. «Այ Էս Ջի» ԱՍՊԸ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐՆԵՐ
1. «ՌԵԶՈԼՈՒՇՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ
ԲՐՈՔԵՐ» ՍՊԸ

ԳՐԱՎԱՏՆԵՐ
1. «Ադամանդ» ՍՊԸ
2. «Ալեքսվորլդ» ՍՊԸ
3. «Աղդաղ» ՍՊԸ
4. «Ամալիկ Կրեդիտ» ՍՊԸ
5. «Ամունի Գրուպ» ՍՊԸ
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6. «Ամունի Կրեդիտ» ՍՊԸ
7. «ԱՄՍ» ՍՊԸ
8. Աշոտ Ֆրանգուլ յան ԱՁ
9. «Առաջին գրավատուն» ՍՊԸ
10. «ԱՍ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ
11. «ԱՎՏՈ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ
12. «Արագ Ֆինանս» ՍՊԸ
13. «Արանգել Պրովայդեր» ՍՊԸ
14. «Արբոն» ՍՊԸ
15. «Ար-Էթ» ՍՊԸ
16. «Արծաթե գավաթ» ՍՊԸ
17. «Արման եւ Գնել» ՍՊԸ
18. «ԱՐՍ ԷԼԻՏ» ՍՊԸ
19. «Արտ Կրեդիտ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտաս 23 շենք, 4/1 |
20. «ԱՐՏ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն,
Պ. Սևակի փողոց, 51/1 |
21.	«Արտյոմ	Ղահրամանյան»	Ա/Ձ
22. «Բեստ Կրեդիտ» ՍՊԸ
23. «Գառանտ Կրեդիտ» ՍՊԸ
24. «Գեվ - Սթար» ՍՊԸ
25. «Գեվասար Կրեդիտ» ՍՊԸ
26. «Գեւորգյան եւ Ընկերություն» ՍՊԸ
27. «Գոլդ Այդիը» ՍՊԸ
28. «Գոլդ Ընդ Գ.Բ» ՍՊԸ
29. «Գոլդ ընդ Մանի» ՍՊԸ
30. «Գոլդ Կրեդիտ» ՍՊԸ
31. «Գոլդ Սթրիթ» ՍՊԸ
32. «Գոլդ Քեշ» ՍՊԸ
33. «Գոլդ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ
34. «Գուդավի» ՍՊԸ
35. «Գր-Ավ-Մո» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյանց 35, թիվ 53 տարածք |
36. «Գրավատուն777» ՍՊԸ
37. «ԴԱՅՄՈՆԴ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Գյումրի, Գորկու փողոց, 68 շենք, թիվ 3 օբյեկտ |
38. «Դայմոնդ Կրեդիտ» ՍՊԸ
39. «Դեգա» ՍՊԸ
40. «Դրամատուն» ՍՊԸ
41. «ԵվրոԿրեդիտ Կապիտալ» ՍՊԸ
42. «Էմ Վի Էմ Աննա» ՍՊԸ
43. «Էքսպրես Վիպ Սերվիս» ՍՊԸ
44. «Թրասթ Կրեդիտ» ՍՊԸ

45. «Թրեյդեր» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 13/10 տարածք |
46. «Թրեյդեր» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա, 43 շենք, 
թիվ 11 տարածք |
47.	«Ժիրայր	Ահարոնյան»	Ա/Ձ
48. «Իզի Կրեդիտ» ՍՊԸ
49. «Ինռիմ Կրեդիտ» ՍՊԸ
50. «Ինվեստ Սերվիս Գրուպ» ՍՊԸ
51. «Լեգատ Կրեդիտ» ՍՊԸ
52. «Լեյլո» ՍՊԸ
53. «Լոմբարդիա» ՍՊԸ
54. «Լոմբարդսթրիթ» ՍՊԸ
55. «Կայ-Ման» ՍՊԸ
56. «Կարեն Մեծ» ՍՊԸ
57. «Կարեն Յարալ յան» ՍՊԸ
58. «Կարտուշ-Արտ» ՍՊԸ
59. «Կլուժ» ՍՊԸ
60. «ԿՐԵԴԻՏ ԱԼՅԱՆՍ» ՍՊԸ
61. «Կրեդիտ Սիթի» ՍՊԸ
62. «Համար Մեկ Գրավատուն» ՍՊԸ
63. «Հոթ Կրեդիտ» ՍՊԸ
64. «Հուսո Լուսնյակ» ՍՊԸ
65. «Մալեն» ՍՊԸ
66. «Մամմա-Միյա» ՍՊԸ
67. «Մանիոկա» ՍՊԸ
68. «ՄԱՐԻՈՒՍ» ՍՊԸ
69. «Մարլիա» ՍՊԸ
70. «Մաքս Կրեդիտ» ՍՊԸ
71. «Մեգատրոն» ՍՊԸ
72. «Միկրո Կապիտալ» ՍՊԸ
73. «Մուսոյան-ԱԱԱ» ՍՊԸ
74. «Յանա-Գոռ» ՍՊԸ
75. «Յումանիլայն» ՍՊԸ
76. «Նինելա» ՍՊԸ
77. «Նոմիդիսկ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Աբով յան, Հանրապետության 11 շենք, թիվ 1/1 |
78. «Նոմիդիսկ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Աբով յան, Հատիսի փողոց, թիվ 1/69  
խանութի տարածք |
79. «Շող» ՍՊԸ
80. «Ոսկե Լումա» ՍՊԸ
81. «Ոսկե Վտակ» ՍՊԸ
82. «Ուայթ-Սոլիտեր» ՍՊԸ
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83. «Ուստր Գեղամիկ» ՍՊԸ
84. «Պրոֆֆինանս» ՓԲԸ
85. «Ջանգայ» ՍՊԸ
86. «Ռեալ կրեդիտ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Գյումրի, Խորենացի փողոց, 1 |
87. «Ռեալ Կրեդիտ» ՍՊԸ
| ՀՀ, ք. Գյումրի, Սայաթ Նովա փողոց, 9/9 ա  
շենք, 16 նկուղ |
88. «Ռոյալ Կրեդիտ» ՍՊԸ
89. «ՌՈՅԱԼ ՖԻՆԱՆՍ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ
90. «Ս.ՈՒ.Ր.-72» ՍՊԸ
91. «Սարգիս և Նանա» ՍՊԸ
92. «Սերվ-Էդար» ՍՊԸ
93. «Սիկոր» ՍՊԸ
94. «Սիմնոր» ՍՊԸ
95. «ՍՍՍ Կրեդիտ» ՍՊԸ 
96. «Վ.Ի.Ա» ՍՊԸ
97. «Վագռ» ՍՊԸ
98. «Վանտիգ» ՍՊԸ
99. «Վենուս Աֆինա» ՍՊԸ
100. «Վիա-Գոլդ» ՍՊԸ
101. «Վիլմար Մեկ» ՍՊԸ
102. «ՏԵՐ-ԵՍԱՅԱՆ ԱՍՈՑԻԱԻՑԱ» ՍՊԸ
103. «Ֆայֆ Մինիթ» ՍՊԸ
104. «Ֆասթ Քեշ» ՍՊԸ
105. «ԼՈՄԲԱՐԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ
106. «ՄՎՄ-ՖԻՆԱՆՍ» ՍՊԸ
107. «ՎԱՐԴ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ
108.	Ա/Ձ	Արմենուհի	Առաքել յան
109.	Ա/Ձ	Նարինե	Արզումանյան
110.	Ա/Ձ	Սեդրակ	Գագիկի	Մուրադյան
111.	Լիաննա	Դանիել յան	Ա/Ձ
112.	Ջուլիետա	Օհանյան	Ա/Ձ
113. «Էռա Լայն» ՍՊԸ
114. «Մանի Կրեդիտ» ՍՊԸ
115.	Ա/Ձ	Իգիթ	Սեդրակի	Իգիթյան
116. «ԷԴ-ՀԱԿ» ՍՊԸ
117. «Մորվիկ» ՍՊԸ
118. «Ոսկե Վտակ» ՍՊԸ

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ԱՌՔՈՒՎԱճԱՌՔ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻՆՔ
1. «GROSS RIELTOR» ՍՊԸ
2. «Ազատ Խաչատրյան» ԱՁ

3. «Ազատուհի Բլիկյան» ԱՁ
4. «Ալբերտ Պապոյան» ԱՁ
5. «Ալեքս Հոլդինգ» ՍՊԸ
6. «ԱԼՍ Էրզրումցի» ՍՊԸ
7. «Անահիտ Վիրաբյան» ԱՁ
8. «Անատոլի Սահակյան» ԱՁ
9. «Անդակո» ՍՊԸ
10. «Անդրանիկ Հակոբյան» ԱՁ
11. «Անդրանիկ Մկրտչյան» ԱՁ
12. «Անդրեյ Շաքարյան» ԱՁ
13. «Անուշ Զաքարյան» ԱՁ
14. «Աշոտ Հարությունյան և Որդիներ» ՍՊԸ
15. «ԱՎՏՈ ՊԼԱԶԱ» ՍՊԸ
16. «Արամ Առաքել յան» ԱՁ
17. «Արամ Բարսեղյան» ԱՁ
18. «Արթուր Առաքել յան» ԱՁ
19. «Արթուր Դանիել յան» ԱՁ
20. «Արթուր Քոչինյան» ԱՁ
21. «Արիստակես Աթոյան» ԱՁ
22. «Արձագանք» ՍՊԸ
23.	«ԱՐՄ	ԵՎ	ԱՐԹ	ՉԵՆՋ	ՄԱՐՔԵԹ»	ՍՊԸ
24. «Արման Բաղդասարյան» ՍՊԸ
25. «Արման Քոսյան» ԱՁ
26. «Արմեն Բայրամյան» ԱՁ
27. «Արմեն Ենոքյան» ԱՁ
28. «Արմեն Համիկ Եղբայրներ ՀՁ» ՍՊԸ
29. «Արմեն Մալերյան» ԱՁ
30. «Արմեն Մխիթարյան և ընկերներ» ԼԸ
31. «Արմենիա» հյուրանոցային համալիր ՓԲԸ
32. «Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ
33. «Արմինե Մարաբյան» ԱՁ
34. «Արսեն Բարեղամյան» ԱՁ
35. «Արսեն Գալստյան» ԱՁ
36.	«Արսեն	Պապյան»	Ա/Ձ
37. «Արտակ Եսայան» ԱՁ
38. «Արտյոմ Դավթյան» ԱՁ
39. «Արփինե Թագուհի» ՍՊԸ
40. «ԲԱՍԵՆԻ ԳՈՎՔ» ՍՊԸ
41. «ԲԵԳՈ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ
42. «Բեռկուտ 555» ԱԿ
43. «Գագիկ Ջնդոյան» ԱՁ
44. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
45. «Գայանե Ասկարյան» ԱՁ
46. «Գեղամ Արքա» ՍՊԸ
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47. «ԳՆԹՈՒՆԻՔ» ՍՊԸ
48. «Գորիկ Ստեփանյան» ԱՁ
49. «Գվիդոն Լազարյան» ԱՁ
50. «ԵՎՐՈՊԱՐԿ» ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԲԲԸ
51. «Զավեն Ճաղարյան» ԱՁ
52. «ԷՆ. ՓԱ» ՍՊԸ
53. «Խաչատուր Ղահրամանյան» ԱՁ
54. «Խաչատուր Պետրոսյան» ՍՊԸ
55. «ԾԻԱԾԱՆ» ՍՊԸ
56. «ԿԱՊԻՏԱԼ ԹՐԵՅԴՐ» ՍՊԸ
57. «ԿԱՐԵՆ ԱՆՆԱ ԸՆԴ ՖԵՄԻԼԻ» ՍՊԸ
58. «Կարեն-5» ԱԿ
59. «Կարին Գոհար» ՍՊԸ
60. «Կարինե Առաքել յան» ԱՁ
61. «Կոն-Բրոսել» ՍՊԸ
62. «ԿՐՊԱԿ» ՍՊԸ
63. «Հակոբ Հովհաննիսյան» ԱՁ
67. «Համլետ Բարսեղյան» ԱՁ
65. «Հայաստան» առևտրի կենտրոն
66. Հայրապետյան եղբայրներ» ՓԲԸ
67. «ՀԱՍԱՐԱ» ՍՊԸ
68. «Հասմիկ Բալասանյան» ԱՁ
69. «Հասմիկ Թադևոսյան» ԱՁ
70. «Հարություն Արսենյան» ԱՁ
71. «Հարություն Հարությունյան» ԱՁ
72. «Հովհաննես Խաչատրյան» ԱՁ
73. «Հովսեփ Հարությունյան» ԱՁ
74. «Հրաչիկ Հակոբյան» ԱՁ
75. «Հրաչյա Առաքել յան» ԱՁ
76. «Հրաչյա Հախվերդյան» ԱՁ
77. «Հրաչյա Մինասյան» ԱՁ
78. «Մանուկ Սարգսյան» ԱՁ
79. «Միլլ ԱԳ» ՓԲԸ
80. «Յոթնյակ» ՍՊԸ
81. «Նաիրի Մատինյան» ԱՁ
82. «Նորայր Մարտիրոսյան» ԱՁ
83. «ՈՍԿԵ ԳԵՏԱԿ» ՍՊԸ
84. «ՊԱՐՄԱ» ՍՊԸ
85. «ՊԼԱԶԱ ՍԻՍՏԵՄՍ» ՓԲԸ
86. «ՋԱՅՆԹ ԹՐԵՅԴ» ՍՊԸ
87. «Ջեմմա Բաղրամյան» ԱՁ
88. «Ջուլետա Գաբրիել յան» ԱՁ
89. «Ռ.Գ.Ա.Տ» ՍՊԸ
90. «ՌԵՋԵՆԹՍ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՍՊԸ

91. «Ռուդիկ Խաչատրյան» ԱՁ
92. «Ռուզաննա Առաքել յան» ԱՁ
93. «Սահակ Հագոյան» ԱՁ
94. «Սամվել Ամիրջանյան»ԱՁ
95. «Սամվել Ղազարյան» ԱՁ
96. «Սեդիկ Սահակյան» ԱՁ
97. «Սերգեյ Աղայան» ԱՁ
98.	«Սև	Կակաչ»	Ա/Կ
99. «ՍԻՄԱՈ» ՍՊԸ
100. «Սմբատ Ասլանյան» ԱՁ
101. «ՍՊԱՐԱՊԵՏ» ՍՊԸ
102. «Ստոիկ» ՍՊԸ
103. «Վալերի Նավասարդյան» ԱՁ
104. «Վահագն Խաչատրյան» ԱՁ
105. «ՎԱՂԱՐՇ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ
106. «Վատու» ՍՊԸ
107. «Վարդան Բաղդասարյան» ԱՁ
108. «Վարդան Վարդազարյան» ԱՁ
109. «ՎԱՐԴԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԿԱ» ՍՊԸ
110. «Վարդան Ղազարյան» ԱՁ
111. «Վարուժան Ավետիսյան» ԱՁ
112. «ՎԻԵԼՎԻՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ
113. «ՎՀՄ» ՍՊԸ
114. «ՏԱՇԻՐ ԻՆՎԵՍՏ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ
115. «Տիգրան Սարգսյան» ԱՁ
116. «Տիգրան Վահրադյան» ԱՁ
117. «Տրանսդիլլեր» ՍՊԸ
118. «ՏՈՒՆԱՌ» ՓԲԸ
119. «ՏՈՒՌԵԿՍ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ
120. «Փառանձեմ Հակոբյան» ԱՁ
121. «ՓԻ ԷՍ ԱՌ» ՍՊԸ
122. «ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ» ՍՊԸ
123. «ՔԵԹՐԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
124. Արմինե Խաչատրյան ԱՁ
125. «ՆԱՐ-ԱՌ» ՍՊԸ
126. «ՊԼԱՏԻՆ» ՍՊԸ
127. «ԶԻՄ» ՍՊԸ
128. «Ոսկե ԱԳԱ» ՍՊԸ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. «Ալֆասեքյուրիթիզ» ՍՊԸ
2. «ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
3. «Դիվիսա Էյ Էմ» ՓԲԸ
4. «Կապիտալ Ինվեսթմենթս» ՓԲԸ

107

Համաձայնագիր չկնքած կազմակերպությունների ցանկ



5. «Կուբ Ինվեսթ» ՓԲԸ
6. «Ռենեսա» ՓԲԸ
7. «Տոնտոն» ինվեստիցիոն ՍՊԸ
8. «Փրայմ Կապիտալ» ներդրումային ՍՊԸ
9. «Ֆյուչր Կապիտալ Մարկետ» ՍՊԸ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻչՆԵՐ
1. «Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ
2. «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ
Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ  
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. «ԹԵԼ-ՍԵԼ» ՓԲԸ
2. «ԻԴՐԱՄ» ՍՊԸ
3. «ԻԶԻ ՓԵՅ» ՍՊԸ
4. «Հայփոստ» ՓԲԸ
5. «ՄԱՆԻՏՈՒՆ» ՍՊԸ
6. «Մոբի դրամ» ՓԲԸ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ
1. «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՅՈՒՐՈ
1. «Հայաստանի ավտոապահովագրողների 
բյուրո» ԻԱՄ
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Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան,
Մովսես Խորենացի փող. 15, «էլիտ Պլազա»
բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ

(+374) 60 70-11-11
info@fsm.am
www.fsm.am
facebook.com/FinancialSystemMediator
twitter.com/FSMArmenia


