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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի՛ ընթերցող,

2019թ. ընթացքում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի կողմից իրականացված աշխատանքները 
նախորդ տարիների համեմատ առանձնացել են իրենց ծավալով և բնույթով: Հաշտարարի գրասենյակը 2019թ. ար- 
ձանագրել է բողոքների թվի զգալի աճ: Սա մեծապես պայմանավորված է ֆինանսական կազմակերպությունների հետ  
արդյունավետ համագործակցության և փոխվստահության վրա հիմնված գործընկերային հարաբերություննեով։ Հաշվետու  
տարում ևս Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը շարունակել է համագործակցությունը միջազգային 
ֆինանսական կառույցների և օմբուդսմենների հետ՝ փորձի փոխանակման և ոլորտում առկա նորամուծությունների 
ներդրման միջոցով գործունեության առավել բարձր որակ ապահովելու նպատակով։

Պետք է արձանագրել, որ բարձր գնահատականի են արժանի Հաշտարարի գրասենյակի ձեռքբերումներն ինչպես վե- 
ճերի լուծման, այնպես էլ ֆինանսական կրթության ոլորտներում, ինչը Խորհրրդի կողմից հաստատված ռազմավարական  
ծրագրերի, Հաշտարարի գրասենյակի կողմից այդ ծրագրերի հետևողականորեն իրականացման, ճշգրիտ և արդյունա- 
վետ համակարգերի կիրառման և Հաշտարարի գրասենյակի անձնակազմի պրոֆեսիոնալ ու նվիրված աշխատանքի 
միասնական արդյունքն է։ 

Մեծ հպարտությամբ եմ ցանկանում նշել, որ Հաշտարարի գրասենյակն իր գործունեությունը շարունակում է իրականացնել  
վեճերի լուծման՝ միջազգային չափանիշներին համապատասխան սկզբունքներով, ինչն էլ իր հեթին նպաստում է ՀՀ 
ֆինանսական համակարգի նկատմամբ վստահության բարձրացմանը։

Ավարտելով խոսքս՝ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի 
ողջ անձնակազմին՝ թիմային պրոֆեսիոնալ աշխատանք կատարելու համար և մաղթել նորանոր հաջողություններ  
ու ձեռքբերումներ:

Արմենակ Դարբինյան

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի  
գրասենյակի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԽՈՍՔԸ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԽՈՍՔԸ
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի՛ ընթերցող,

Սիրով Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի 2019թ. գործունեու- 
թյան տարեկան հաշվետվությունը։

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակն ինչպես նախորդ բոլոր տարիներին, այնպես էլ 2019թ. ընթացքում  
իր գործունեությունն իրականացնելիս հավատարիմ է մնացել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գործունեության 
նպատակներին և Գրասենյակի հիմնարար արժեքներին։ Առաջնորդվելով միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքներով՝ 
Հաշտարարի գործունեությունը նպատակաուղղված է եղել ստեղծելու այնպիսի մի միջավայր, որտեղ ֆինանսական կազ- 
մակերպությունների և հաճախորդների միջև հարաբերությունները հիմնված լինեն փոխադարձ վստահության, արդա- 
րության և թափանցիկության վրա։ 

2019թ. առավել քան երբևէ գրանցվել է բողոք-պահանջների էական աճ։ Այսպես՝ 2019թ. Գրասենյակ է ներկայացվել  
ընդհանուր 10,663 բողոք, որոնցից 10,223-ը առնչվել են ֆինանսական համակարգին: Նախորդ տարվա համեմատ՝ քննու- 
թյան ընդունված պահանջ-դիմումների թիվն աճել է 82,53%-ով՝ կազմելով 5,401, որի շրջանակներում, Հաշտարարի միջ- 
նորդությամբ, ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից հաճախորդներին հատուցվել է 390,885,623 ՀՀ դրամ գումար։  
Բողոքների նման աճը պայմանավորված է նախ և առաջ Հաշտարարի ճանաչողության և վստահության մակարդակի 
բարձրացմամբ, բողոքների արդարացի և օբյեկտիվ քննությամբ, ինչպես նաև մի շարք այլ գործոններով։

Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ հաշվետու տարում «Սպառողների ֆինանսական կրթության և իրազեկվածու- 
թյան բարձրացման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են մի շարք կրթական և տեղեկատվական միջոցառումներ՝ 
ներգրավելով թիրախային նոր խմբեր։ Հաշվետու տարին հագեցած էր նաև այլ միջոցառումներով, ծրագրերով և օտար- 
երկրյա գործընկերների հետ ակտիվ համագործակցությամբ:

Այսօր՝ մեր գործունեության ևս մեկ տարին ամփոփելիս, վստահորեն կարելի է նշել, որ մեր կատարած աշխատանքն 
ահռելի է, և մենք ունենք բազմաթիվ ձեռքբերումներ։ Այդ մասին են վկայում քաղաքացիների կողմից մեզ ներկայացվող 
բողոքների անընդհատ աճը, մեր գործունեության նկատմամբ նրանց վստահությունը, Հաշտարարի միջոցով խնդրի 
արդարացի  լուծում ստանալու նրանց համոզվածությունն ու համապատասխան դրական արձագանքները:

Վստահության և աջակցության համար շնորհակալություն հայտնելով մեր թիմին, հաճախորդներին և գործընկերներին՝ 
հավաստիացնում եմ, որ  Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակն առաջիկայում ևս կշարունակի իր ակ- 
տիվ գործունեությունը ֆինանսական ոլորտում ՝ որպես կայուն, վստահելի և արդար կառույց։

Փիրուզ Սարգսյան

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ԽՈՍՔԸ

ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ԽՈՍՔ
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  
ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ ԱՎԱԳ  
ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ

2011-2018թթ Գրասենյակի կողմից իրականացվել 
է սպառողների ֆինանսական կրթման 

և իրազեկման ծրագիր։ Գրասենյակի 
աշխատակիցները սեմինարներ են անցկացրել 

ՀՀ-ի և Արցախի թվով 438 դպրոցների  
11-12-րդ դասարանների աշակերտների և բուհերի 
ուսանողների համար, որոնց մասնակցել են շուրջ 

45,000 աշակերտներ և ուսանողներ։

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
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Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասե- 
նյակն անկախ կառավարման համակարգով կա- 
ռույց է, որի հիմնադիրը ՀՀ կենտրոնական բանկն է:  
Հաշտարարի գրասենյակը կոչված է լուծելու ֆիզի- 
կական անձ սպառողների և ֆինանսական կազմա- 
կերպությունների միջև ծագած գույքային վեճերը: 
Հաշտարարի ծառայություններն անվճար են, իսկ 
բողոքի քննման գործընթացը պարզ է, արագ և 
թափանցիկ: Հաշտարարի գրասենյակը ստեղծվել է  
2008 թվականի հունիսի 17-ին ընդունված «Ֆինան- 
սական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրեն- 
քի համաձայն: Ֆինանսական համակարգի հաշ- 
տարարն իր մասնագիտական գործունեությունը 
սկսել է 2009 թվականի հունվարի 24-ից: 

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

Առաքելություն

 • Ունենալ ֆինանսական համակարգի սպառող- 
ների և ֆինանսական կազմակերպությունների 
միջև վեճերի լուծման արդյունավետ և գործուն 
մեխանիզմ,

 • Մատուցել անվճար, հասանելի, արդյունավետ և 
անկողմնակալ ծառայություններ, 

 • Ունենալ ֆինանսապես կրթված և պաշտպանված  
սպառողներ ֆինանսական շուկայում:

Տեսլական

 • Ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ ֆինանսա- 
կան ծառայություններ մատուցողների և ֆինան- 
սական ծառայություններից օգտվողների միջև  
հարաբերությունները հիմնված լինեն փոխա- 
դարձ վստահության, արդարության և թափան- 
ցիկության վրա:

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

 • Պաշտպանել սպառողների իրավունքներն ու շա- 
հերը ֆինանսական ոլորտում, 

 • Իրականացնել սպառողների պահանջների արագ,  
արդյունավետ և անվճար քննություն, 

 • Բաձրացնել հանրության վստահությունը ֆինան- 
սական համակարգի նկատմամբ: 

ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ 

Գրասենյակի՝ արդյունավետ գործելու և հանրության  
վստահությունը շահելու կարևորագույն գրավա- 
կանն այն արժեքներն են, որոնք, որպես հիմնարար  
սկզբունքներ, դրված են Գրասենյակի գործունեու- 
թյան հիմքում: Գրասենյակն առաջնորդվում է հե- 
տևյալ հիմնարար արժեքներով, որոնք ամրագրված  
են նաև Գրասենյակի ռազմավարության մեջ.

Անկողմնակալություն

Հաշտարարը պահանջի քննության ընթացքում ղե- 
կավարվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենքնե- 
րով՝ դրսևորելով անկողմնակալ մոտեցում յուրա- 
քանչյուրի կողմի նկատմամբ և խստագույնս պահ- 
պանելով օրենքի առաջ կողմերի հավասարության 
և արդարության հիմնարար սկզբունքները:

Թափանցիկություն

Հաշտարարի գործունեությունը մշտապես հասա- 
նելի է հանրությանն ինչպես պաշտոնական ինտեր- 
նետային կայքի, այնպես էլ ԶԼՄ-ներով հրապարակ- 
վող հաշվետվությունների միջոցով։

Գործընկերություն

Հաշտարարը մշտապես գործընկերային հարաբ- 
երություններ է պահպանում ֆինանսական կազմա- 
կերպությունների հետ` ձգտելով ընդլայնել նրանց 
հետ համագործակցության շրջանակները։

Պրոֆեսիոնալիզմ  և թիմային աշխատանք

Գրասենյակն իր աշխատակիցներին մշտապես 
առաջադրում է բարձր պրոֆեսիոնալիզմի և կատա- 
րողականության չափանիշներ, ինչպես նաև հոգ  
է տանում նրանց մասնագիտական զարգացման 
համար: Գրասենյակում կարևորվում է թիմային աշ- 
խատանքը՝ առավել ցանկալի արդյունքների հաս- 
նելու համար և խրախուսվում յուրաքանչյուր աշ- 
խատակցի՝ Գրասենյակի գործունեությանը վերա- 
բերող ցանկացած հարցի մասին տեսակետ արտա- 
հայտելու իրավունքը:

Արդյունավետություն

Պահանջների քննության ընթացքում արդյունավե- 
տությունն ապահովվում է պահանջի արագ և ար- 
դարացի քննությամբ, ինչպես նաև ռեսուրսների և 
ջանքերի ճիշտ կենտրոնացմամբ և բաշխմամբ:

Հոգատարություն

Յուրաքանչյուր հաճախորդ Գրասենյակում արժա- 
նանում է հոգատար վերաբերմունքի: Գրասենյակի 
աշխատակիցները հնարավորինս խուսափում են  
հաճախորդներին անհարմարություններ պատճա- 
ռելուց՝ ձգտելով զերծ պահել նրանց լրացուցիչ 
քաշքշուկների մեջ ընկնելուց և ծախսեր կատա- 
րելուց:

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հաշտարարի գրասենյակի հաջողության, կայուն 
զարգացման և տարածաշրջանում առաջատար 
դիրք զբաղեցնելու գրավականն այն հիմնարար 
սկզբունքներն են, որոնցով առաջնորդվում է Հաշ- 
տարարի գրասենյակն իր մասնագիտական գործու- 
նեությունն իրականացնելիս։ Այդ սկզբունքները 
մշակելիս հիմք են ընդունվել ՀՀ օրենսդրության 
պահանջները, Եվրամիության «Վեճերի արտադա- 
տական լուծման մասին» դիրեկտիվը, ՏՀԶԿ մոտե- 
ցումները և Ֆինանսական օմբուդսմենների միջ- 
ազգային ցանցի կողմից հաստատված հիմնարար 
սկզբունքները:

Գրասենյակի գործունեության հիմնարար սկզբունք- 
ներն են՝

1. Անկախություն, որը պետք է երաշխավորի ան- 
կողմնակալություն պահանջի քննության ընթաց- 
քում

Հաշտարարն իր մասնագիտական գործունեու- 
թյունն իրականացնելիս պետք է լինի անկախ, 
պետք է զերծ մնա սպառողների, ֆինանսական 
կազմակերպությունների և պետական ու ոչ պետա- 
կան մարմինների ազդեցությունից կամ ուղղորդու- 
մից: Հաշտարարը պահանջի քննության ընթացքում  
պետք է լինի անկողմնակալ՝ խստագույնս պահպա- 
նելով կողմերի հավասարության սկզբունքը:

2. Արդարություն և կողմերի իրավունքների հավա- 
սարություն 

Պահանջի քննությունը պետք է իրականացվի 
կողմերի իրավահավասարության հիման վրա: 
Ընդ որում, պահանջի քննությունն անհրաժեշտ է 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՄԱՍԻՆ6
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իրականացնել՝ ապահովելով ընթացակարգային 
արդարությունը, այսինքն՝ կողմերին պետք է տրվի  
հավասար հնարավորություն իրենց դիրքորոշումը 
ներկայացնելու և մյուս կողմի ներկայացրած փաս- 
տերին ծանոթանալու համար։  

3. Գործունեության թափանցիկություն և հաշվե- 
տվողականություն 

Հաշտարարն իր գործունեության ընթացքում պետք  
է լինի թափանցիկ, Հաշտարարի իրավասություն- 
ներն ու պահանջի ընդունման և քննության ընթա- 
ցակարգերը, ինչպես նաև Հաշտարարի ծրագրերը 
և ֆինանսական հաշվետվությունները պետք է լի- 
նեն հասանելի շահառուների համար:

4. Համագործակցություն շահառուների հետ

Հաշտարարն իր գործունեության ընթացքում պետք  
է մշտապես համագործակցի շահառուների՝ սպա- 
ռողների, ֆինանսական կազմակերպությունների 
և վերահսկող մարմնի հետ: Պետք է գործի հետա- 
դարձ կապ Հաշտարարի և նրանց միջև, իսկ շահա- 
ռուներից ստացված արձագանքները, գործունեու- 
թյան վերաբերյալ կարծիքները պետք է արտացոլ- 
վեն և ինտեգրվեն ինչպես Հաշտարարի ծրագրերում,  
այնպես էլ պահանջի քննության ընթացակարգում:

5. Կողմերին հաշտեցնելու առաջնահերթություն

Հաշտարարը պահանջի լուծման ընթացքում պետք  
է ձգտի վեճը լուծել կողմերի հաշտեցմամբ՝ գործի  
ավելի արագ ելք ապահովելու, կողմերի համար եր- 
կուստեք նախընտրելի լուծում գտնելու և կազմա- 
կերպության ու նրա հաճախորդի միջև առկա գոր- 
ծարար հարաբերությունները պահպանելու նպա- 
տակով:

6. Տեղեկության գաղտնիություն

Իր գործունեությունն իրականացնելիս Հաշտարա- 
րը պետք է մշտապես գործընկերային հարաբերու- 
թյուններ հաստատի ֆինանսական կազմակերպու- 
թյունների հետ՝ պահպանելով տեղեկության գաղտ- 
նիություն՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ֆինա- 
նսական կազմակերպությունը թույլ է տալիս քաղա- 
քացիների իրավունքների կոպիտ և զանգվածային  
խախտումներ, կամ եթե կազմակերպության անունը  
չհրապարակելը կարող է վտանգել ֆինանսական 
համակարգի կայունությանը:

7. Միջազգային համագործակցություն և նորարար  
լուծումներ

Գրասենյակը պետք է մշտապես համագործակցի 
արտասահմանում գործող նմանատիպ կառույցնե- 
րի հետ՝ փորձի փոխանակման և նրանց լավագույն  
փորձի ներդրման նպատակով: Գրասենյակի ծրա- 
գրերը, ծառայությունները, ինչպես նաև պահանջ- 
ների ընդունման և քննության ընթացակարգերն 
անհրաժեշտ է մեկտեղել նորարար մեթոդների և 
մոտեցումների հետ՝ Գրասենյակի գործունեության 
արդյունավետությունը բարձրացնելու համար:

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ 
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտա- 
րարի մասին» ՀՀ օրենքի՝ Ֆինանսական համա- 
կարգի հաշտարարի գրասենյակի կառավարման 
մարմիններն են.

 • Հոգաբարձուների խորհուրդը,
 • Գրասենյակի կառավարիչը/Հաշտարարը: 

Համաձայն «Ֆինանսական համակարգի հաշտա- 
րարի մասին» ՀՀ օրենքի՝ Հաշտարարի գրասենյա- 
կի հիմնադրամի խորհուրդը կազմված է յոթ ան- 
դամներից, որոնց նշանակում է. 

 • Մեկին՝ Հայաստանի Հանրապետության կառա- 
վարությունը,

 • Մեկին՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհուրդը,
 • Մեկին՝ սպառողների իրավունքները պաշտպա- 

նող կազմակերպությունները,
 • Չորսին՝ կազմակերպությունների միությունները: 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասեն- 
յակի հոգաբարձուների խորհուրդը հաստատում է  
Գրասենյակի գործունեությունը կարգավորող ներ- 
քին իրավական ակտերը, լսում Հաշտարարի հաշ- 
վետվությունները, վերահսկում իր որոշումների 
կատարման ընթացքը, Գրասենյակի ընթացիկ և  
ֆինանսատնտեսական գործունեությունը, հաստա- 
տում Գրասենյակի բյուջեն, դրա փոփոխությունները,  
վերահսկում բյուջեի կատարումը, հաստատում տա- 
րեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, ինչպես  
նաև իրականացնում է օրենքով նախատեսված այլ  
լիազորություններ: 

Օրենքի համաձայն՝ հոգաբարձուների խորհուրդն 
իրավունք չունի միջամտել Հաշտարարի մասնագի- 
տական գործունեությանը: Համաձայն «Ֆինանսա- 
կան համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի՝  
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը պետք է 
ունենա բարձրագույն կրթություն, բարձր հեղինա- 
կություն և առնվազն հինգ տարվա աշխատանքա- 
յին փորձ: Ֆինանսական համակարգի հաշտարար 
չի կարող լինել այն անձը, ով վերջին երեք տարի- 
ների ընթացքում աշխատել է որևէ ֆինանսական 
կազմակերպությունում: Ֆինանսական համակար- 
գի հաշտարարը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատի- 

րական գործունեությամբ, լինել որևէ կուսակցության  
ղեկավար մարմնի անդամ, զբաղեցնել պաշտոն 
պետական կամ տեղական ինքնակառավարման  
մարմիններում, առևտրային կազմակերպություն- 
ներում, կատարել այլ վճարովի աշխատանք, բացի  
գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործա- 
կան աշխատանքից, պետք է զերծ մնա իր անկա- 
խությունը և անաչառությունը կասկածի տակ դնող 
գործողություններից: 

Գրասենյակն ունի նաև վերստուգիչ, ով նշանակվում  
է Խորհրդի կողմից և հաշվետու է նրան: Վերստու- 
գչի գործունեությունն ուղղված է Գրասենյակի գոր- 
ծունեության անկախ և անկողմնակալ քննմանը և  
գնահատմանը, որն իրականացվում է Գրասենյակի  
գործունեության ստուգումների/ուսումնասիրություն- 
ների միջոցով: 

ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՍԱՀՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԿՈՒ ԽՈՒՄԲ. 

 • Աջակցող խումբ, որն ունի վարչական բնույթ, և  
որի հիմնական գործառույթն է ապահովել Գրա- 
սենյակի անխափան գործունեությունը:

 • Պահանջներն ընդունող և քննող խումբ, որն ապա- 
հովում է Հաշտարարի Գրասենյակի՝ օրենքով 
սահմանած մասնագիտական գործունեության 
իրականացումը: Այն ներառում է.
 ✓ Պահանջներն ընդունող մասնագետներ, ովքեր  
ընդունում են հաճախորդներին, տրամադրում 
առաջնային խորհրդատվություն

 ✓ Պահանջները քննող մասնագետներ, ովքեր 
իրականացնում են Գրասենյակ ներկայացված 
պահանջների քննությունը

 ✓ Պահանջները քննող մասնագետներին օժան- 
դակող մասնագետներ, ովքեր աջակցում են 
պահանջների քննության գործընթացին։

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՄԱՍԻՆ7

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

https://www.fsm.am/


ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
ՕՐԱՑՈՒՅՑ

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՒՄ 
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՈՒՄ

ՀՀ մարզերի 76 դպրոցների 3,100 աշակերտների 
համար սեմինարներ են անցկացվել Երևանում, 
կազմակերպվել է այցելություն Կենտրոնական 

բանկի այցելուների կենտրոն և Հայաստանի 
պատմության թանգարան:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

https://www.fsm.am/


ՀՈՒՆՎԱՐ

ԱՊՐԻԼ

ՓԵՏՐՎԱՐ

ՄԱՐՏ

Ստորև ժամանակագրական հերթականությամբ ներկայացված են այն բոլոր միջոցառումները, որոնք 
Գրասենյակի կողմից իրականացվել են հաշվետու տարում։

Լրացել է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի գործունեության տա- 
սը տարին։

Անցկացվել է սեմինար Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարանի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Գյումրու թիվ 26 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Վանաձորի պետական համալսարանի ավագ դպրոցի աշակերտ- 
ների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Վանաձորի ՀԱՊՀ վարժարանի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Իջևանի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Երևանի «Հերացի» ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 16 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 97 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 42 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 159 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 139 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Երևանի «ԱԶՊԱԹ-Վետերան» դատական փորձագիտության և հոգե- 
բանության ինստիտուտի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ավագ դպրոցի աշա- 
կերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հենակետային ավագ դպրոցի աշա- 
կերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար  Երևանի թիվ 170 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար  Հյուսիսային համալսարանի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար «Հայբուսակ» համալսարանի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 
համալսարանի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Գյումրու ակադեմիական վարժարանի աշակերտների հետ։

Գյումրիում կազմակերպվել է եռօրյա «Ֆինանսական ճամբար» Շիրակի մարզի ավագ դպրոց- 
ների աշակերտների համար։
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Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 46 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 118 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Վաղարշապատի պետական քոլեջի աշակերտների հետ

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 115 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը մասնակցել է ՀՀ-ում առաջին ան- 
գամ կազմակերպված ARMLEGAL EXPO 2019 ցուցահանդեսին։

Անցկացվել է սեմինար Երևանի թիվ 62 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Արտաշատի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Հաշտարարի գրասենյակի կողմից կազմակերպվել է ապահովագրական իրավունքի 
դատախաղ-մրցույթ:

Անցկացվել է սեմինար Արարատի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Ախուրյանի և Գյումրիի թիվ 2 ավագ դպրոցների աշակերտների հետ։
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ՄԱՅԻՍ

ՀՈՒՆԻՍԱնցկացվել է սեմինար-հանդիպում Ուջանի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների, ինչ- 
պես նաև՝ սեմինար Երևանի թիվ 114 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել են սեմինարներ Երևանի թիվ 148 ավագ դպրոցի և ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կա- 
ռավարման պետական ակադեմիայի ուսանողների հետ։

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի աշխատակիցներն այցելել են Գե- 
ղարքունիքի մարզ և ընդունել այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեցել են խնդիրներ ֆինան- 
սական կազմակերպությունների հետ կամ ցանկացել են ավելի մանրամասն ծանոթանալ 
Գրասենյակի գործունեությանը:
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3

6

11, 12

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Դրախտիկի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների, 
ինչպես նաև՝ սեմինար Երևանի թիվ 109 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Փանիկի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների, ինչպես 
նաև՝ սեմինար Երևանի թիվ 142 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Վաղարշապատի թիվ 10 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Երևանի Հայ-չինական բարեկամության դպրոցի աշակերտնե- 
րի հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Մրգավանի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Նոր Խարբերդի միջնակարգ դպրոցի աշակերտնե- 
րի հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Ամասիայի և Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոցների 
աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Ոստանի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Լանջազատի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Գետաշենի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ։
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ՀՈՒԼԻՍ ՕԳՈՍՏՈՍ

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է ֆինանսական թեմայով կրթա- 
կան միջոցառում «Հեքիաթային կիրճ» ամառային ճամբարում։

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է ֆինանսական թեմայով կրթական  
միջոցառում «Արագած» ամառային ճամբարում։

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է ֆինանսական թեմայով կրթական  
միջոցառում «Լուսաբաց» ամառային ճամբարում։

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է ֆինանսական թեմայով կրթական  
միջոցառում «Հասմիկ» ամառային ճամբարում։

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է ֆինանսական թեմայով կրթական  
միջոցառում «Խոտոր ջուր» ամառային ճամբարում։

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է ֆինանսական թեմայով կրթական  
միջոցառում «ԼԱՎԱ աղբյուր» ամառային ճամբարում։

Անցկացվել  է սեմինար-հանդիպում «Հերացի» ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է ֆինանսական թեմայով կրթական  
միջոցառում «Գուգարք» մանկական-երիտասարդական ամառային ճամբարում։

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի աշխատակիցներն այցելել են Տա- 
վուշի մարզ և ընդունել այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեցել են խնդիրներ ֆինանսական 
կազմակերպությունների հետ կամ ցանկացել են ավելի մանրամասն ծանոթանալ Գրասեն- 
յակի գործունեությանը:

Մեկնարկել է ամառային 10-օրյա պրակտիկայի հատուկ ծրագիրն ուսանողների համար։

«Հաշտ ճամբար» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է կրթական միջոցառում «Վիքի- 
ճամբար» նախագծի մասնակիցների համար։

Ամառային պրակտիկայի հատուկ ծրագրի շրջանակներում տեղի է ունեցել հանդիպում
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար Փիրուզ Սարգսյանի հետ։

Անցկացվել են սեմինարներ Գյումրու թիվ 37 ավագ դպրոցի և Գյումրու ՀՊՏՀ-ի հենակե- 
տային վարժարանի աշակերտների հետ։

Անցկացվել են սեմինարներ Վանաձորի թիվ 11 և 17 ավագ դպրոցների աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Նոր Հաճնի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Տաշիրի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Վայքի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Հրազդանի թիվ 10 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Ալավերդու Ս. Շահումյանի անվ. թիվ 5 ավագ դպրոցի աշակերտ- 
ների հետ։
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ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում  Ազատանի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում  Գլաձորի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել  է սեմինար Վարդենիկի կրթահամալիրի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Լեռնակերտի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել  է սեմինար Բերդի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Հայանիստի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել  է սեմինար Ջերմուկի կրթահամալիրի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Արծվանիստի միջնակարգ դպրոցի  աշակերտների հետ։

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը մասնակցել է Հայաստանում ֆրան- 
սիական համալսարանի կազմակերպած աշխատանքի տոնավաճառին։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Բջնիի Հ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 
աշակերտների հետ։

Անցկացվել  է սեմինար Ստեփանավանի Հ. Թումանյանի անվան ավագ դպրոցի աշակերտ- 
ների հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Կոշի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Բամբակաշատի միջնակարգ դպրոցի աշակերտ- 
ների հետ։

Անցկացվել  է սեմինար Ֆրանսիական քոլեջի աշակերտների հետ։
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14
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21
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23

Տեղի է ունեցել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի կողմից կազմա- 
կերպվող ամենամյա 10-րդ կոնֆերանսը՝ «Ֆինանսական ոլորտը 4-րդ արդյունաբերական 
հեղափոխությանն ընդառաջ» թեմայով։

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը մասնակցել է Հայաստանի պետա- 
կան տնտեսագիտական համալսարանի (ՀՊՏՀ) կազմակերպած աշխատանքի տոնա- 
վաճառին։

28, 29

 
 

30

ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Նորամարգի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների  
հետ։

Անցկացվել է սեմինար Ձորագյուղի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար-հանդիպում Բագրավանի միջնակարգ դպրոցի ՊՈԱԿ-ի աշակերտ- 
ների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Սայաթ-Նովայի անվ. թիվ 8  ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Եղեգնաձորի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Տեղի է ունեցել ավանդական կլոր սեղան-հանդիպում Ֆինանսական համակարգի
հաշտարարի գրասենյակի և ՀՀ բանկերի մասնագետների մասնակցությամբ։ 

Անցկացվել է սեմինար Թալինի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Նոյեմբերյանի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Արմավիրի Ռ. Եղոյանի անվան թիվ 1 ավագ դպրոցի աշակերտ- 
ների հետ։
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Անցկացվել է սեմինար Դիլիջանի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Վաղարշապատի «Էօրնեկեան հանրակրթական դպրոց»-ի աշա- 
կերտների հետ

Անցկացվել է սեմինար Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

25

27

 
29

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Անցկացվել է սեմինար Վարդենիսի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Մարտունու  ավագ դպրոցի աշակերտների հետ։

Անցկացվել է սեմինար ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Վաղարշապատի Մ. Գորկու անվ. թիվ 85 ավագ դպրոցի աշակերտ- 
ների հետ։

Անցկացվել է սեմինար Արարատի պետական քոլեջի ուսանողների հետ։
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2019 ԹՎԱԿԱՆԻՆ  
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ OՄԲՈՒԴՍՄԵՆՆԵՐԻ 
ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԵՀԱԺՈՂՈՎԻ՝ INFO2016-Ի 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

Գրասենյակը Հայաստանում հյուրընկալել է 
Ֆինանսական Օմբուդսմենների միջազգային 

ցանցի ամենամյա կոնֆերանսը՝ INFO 2016-ը՝ 
«Պահպանել անհատականությունը՝ գնալով դեպի 

գլոբալիզացիա» խորագրով։

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

https://www.fsm.am/


Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասեն- 
յակը բուն մասնագիտական գործունեությանը զու- 
գահեռ՝ իրականացնում է նաև մի շարք ծրագրեր, 
որոնք ուղղված են հանրության ֆինանսական գրա- 
գիտության և իրազեկվածության բարձրացմանը,  
ինչպես նաև գործընկերային հարաբերությունների  
ամրապնդմանն ու հետագա զարգացմանը։ 

Ստորև համառոտ ներկայացված են Հաշտարարի 
գրասենյակի կողմից հաշվետու տարում իրակա- 
նացված ծրագրերը։ 

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ/ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Իր գործունեության ընթացքում Հաշտարարի գրա- 
սենյակն առնչվել է հաճախորդների բարձրացրած 
մի շարք հիմնախնդիրների, որոնք արդյունք են 
ֆինանսական ծառայությունների վերաբերյալ հան- 
րության իրազեկվածության ցածր մակարդակի, 
իսկ երբեմն էլ՝ դրա բացակայության: Ընդհանուր 
առմամբ, Ֆինանսական ոլորտում բնակչությանը 
կրթելը կարևորագույն գործոն է սպառողների շա- 
հերի պաշտպանության, ֆինանսական միջնորդու- 
թյան բարձրացման, ֆինանսական շուկաների և 
ընդհանրապես ողջ տնտեսության արդյունավետ 
գործունեության համար: Սպառողների ֆինանսա- 
կան կրթության/իրազեկվածության բարձրացման 
ծրագրի շրջանակներում Ֆինանսական համա- 
կարգի հաշտարարի գրասենյակն իրականացնում 
է մի շարք ծրագրեր՝ ներգրավելով թիրախային 
տարբեր խմբերի։ 

Սեմինարներ դպրոցներում 

Նախապես որոշված ժամանակացույցի համաձայն՝  
հաշվետու ժամանակաշրջանում գրասենյակի աշ- 
խատակիցները սեմինարներ են անցկացրել Երևա- 
նի և ՀՀ մարզերի՝ թվով 58 ավագ դպրոցների 11-րդ  
և 12-րդ դասարանների 4030 աշակերտների հա- 
մար: Մասնավորապես՝ սեմինարներ են անցկացվել  
Երևանի թիվ 16, 42, 46, 62, 97, 109, 114, 115, 118, 139, 142,  
148, 159, 170, Գյումրիի թիվ 1, 2, 26, 37, Վանաձորի 
թիվ 11 և 17, Վաղարշապատի թիվ 10, Ալավերդիի  
թիվ 5 և 8, Հրազդանի թիվ 10, Արմավիրի թիվ 1, Վա- 
ղարշապատի թիվ 85, Մասիսի թիվ 5, Իջևանի, Ար- 
տաշատի, Արարատի, Ախուրյանի, Նոր Հաճնի, Տա- 
շիրի, Վայքի, Բերդի, Ստեփանավանի, Ձորագյուղի, 
Եղեգնաձորի, Թալինի, Նոյեմբերյանի, Դիլիջանի, 
Վարդենիսի, Մարտունու ավագ դպրոցներում, ինչ- 
պես նաև Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթա- 
համալիրի, «Հայբուսակ» համալսարանի, «ԱԶՊԱԹ- 
Վետերան» դատական փորձագիտության և հոգե- 
բանության ինստիտուտի, Հյուսիսային համալսա- 
րանի, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հենակետային, 
Հայ-չինական բարեկամության և ԵՊԲՀ «Հերացի» 
ավագ դպրոցներում, Վանաձորի պետական հա- 
մալսարանի, Վանաձորի ՀԱՊՀ ավագ դպրոցում,  
Գյումրիի «Ֆոտոն», Ակադեմիական, ՀՊՏՀ-ի հե- 
նակետային վարժարաններում, Վաղարշապատի 
«Էօրնեկեան հանրակրթական դպրոց»-ում, Վարդե- 
նիկի և Ջերմուկի կրթահամալիրներում։ 

Սեմինարներ համալսարաններում  
և քոլեջներում 

Գրասենյակի մասնագետների կողմից սեմինարներ  
են անցկացվել Ճարտարապետության և շինարա- 
րության Հայաստանի ազգային համալսարանի, 

ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայի, 
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի, Երևանի ֆրան- 
սիական քոլեջի, Արարատի և Վաղարշապատի պե- 
տական քոլեջների 175 ուսանողների հետ։ 

Աշակերտների հյուրընկալում  
Գրասենյակում «20 օրեր  
20 դպրոցների համար»  
ծրագրի շրջանակներում 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրով ընտրվել  
են ՀՀ մարզերի 21 դպրոցներ՝ Ֆինանսական հա- 
մակարգի հաշտարարի գրասենյակում սեմինար-
հանդիպումներ կազմակերպելու նպատակով: Գրա- 
սենյակը ծրագրի շրջանակներում սեմինար է անց- 
կացրել Ուջանի, Լուսաղբյուրի, Դրախտիկի, Փանիկի,  
Մրգավանի, Նոր Խարբերդի, Արեգնադեմի, Ամա- 
սիայի, Ոստանի, Լանջազատի, Գետաշենի, Ազա- 
տանի, Գլաձորի, Լեռնակերտի, Հայանիստի, Արծվա- 
նիստի, Բջնիի, Կոշի, Բամբակաշատի, Նորամարգի 
և Բագրավանի միջնակարգ դպրոցների՝ թվով 875 
աշակերտների հետ: 

Աշակերտների համար կազմակերպվել է այցելություն  
Կենտրոնական բանկի այցելուների կենտրոն, անց- 
կացվել է սեմինար, ինչպես նաև կազմակերպվել է 
հյուրասիրություն և այցելություն Հայաստանի պատ- 
մության թանգարան: 

«ՀԱՇՏ ՃԱՄԲԱՐ»

2019թ. ամռանը Գրասենյակի մասնագետները սե- 
մինար-խաղեր են անցկացրել նաև ամառային ճամ- 
բարներում, մասնավորապես՝ Հանքավանի «Խո- 
տոր ջուր», «Լուսաբաց», «Հեքիաթային կիրճ», «Արա- 

գած», «Հասմիկ» ճամբարներում, Ծաղկաձորի «ԼԱՎԱ  
Աղբյուր», «Գուգարք» մանկական-երիտասարդական  
ճամբարներում և «Վիքիմեդիա Հայաստան» կազ- 
մակերպության Վիքիճամբարում: Ծրագրին մաս- 
նակցել են 955 երեխաներ։ 

«Ֆինանսական ճամբար»

2019թ. մարտի 26-28-ը Ֆինանսական համակար- 
գի հաշտարարի գրասենյակը «Սպառողների ֆի- 
նանսական կրթության/իրազեկվածության բարձ- 
րացման» ծրագրի շրջանակներում առաջին անգամ  
կազմակերպել է եռօրյա «Ֆինանսական ճամբար» 
Գյումրիում ՝ Շիրակի մարզի ավագ դպրոցների աշա- 
կերտների համար։ Ծրագրի շրջանակներում Գրա- 
սենյակը համագործակցել է Խնայողական բանկերի  
միջազգային համագործակցության միավորման 
հայաստանյան ներկայացուցչության հետ։ Ֆինան- 
սական ճամբարին մասնակցել են 20 աշակերտներ։  
Ճամբարի ընթացքում աշակերտները ստացել են  
տեսական և գործնական գիտելիքներ ֆինանս- 
ների, խնայողությունների, ապահովագրության, 
ՀՀ ֆինանսական համակարգի մասին, տարբեր 
ինտերակտիվ խաղերի միջոցով ամրապնդել 
իրենց գիտելիքները և մասնակցել ֆինանսների 
վերաբերյալ տարբեր մրցութային խաղերի։ 

Դատախաղ

Ուսանողների կողմից ապահովագրական իրավուն- 
քի նկատմամբ հետաքրքրությունը բարձրացնելու  
և տվյալ ոլորտը խորությամբ ուսումնասիրելու նպա- 
տակով 2019թ. ապրիլի 27-28-ը Գրասենյակի կողմից  
կազմակերպվել է ապահովագրական իրավունքի 
թեմայով դատախաղ-մրցույթ: Մրցույթին մասնակցել  
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են հինգ թիմ ՝ ներկայացնելով Երևանի պետական  
համալսարանի, Հայաստանում Ֆրանսիական հա- 
մալսարանի, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալ- 
սարանի իրավաբանական և իրավագիտության 
ֆակուլտետները:

Պրակտիկանտների ներգրավում 

Գրասենյակի գործունեության վերաբերյալ երիտա- 
սարդներին իրազեկելու և ուսանողությանն աշ- 
խատանքներում ներգրավելու նպատակով 2018թ.  
Հաշտարարի գրասենյակն ուսումնական պրակտի- 
կա է կազմակերպել ՀՀ տարբեր բուհերի 18 ուսա- 
նողների համար: Պրակտիկանտներին հնարավո- 
րություն է ընձեռվել ստանալ ինչպես տեսական, 
այնպես էլ գործնական գիտելիքներ Հաշտարարի 
գործունեության և ՀՀ ֆինանսական համակար- 
գի մասին:

Մասնակցություն ցուցահանդեսներին  
և աշխատանքային տոնավաճառներին 

2019թ. ապրիլի 23-ին Հաշտարարի գրասենյակը  
մասնակցել է ՀՀ-ում առաջին անգամ կազմակերպ- 
ված ARMLEGAL EXPO 2019 ցուցահանդեսին, ինչպես 
նաև ՀՊՏՀ-ի և Հայաստանում Ֆրանսիական հա- 
մալսարանի կազմակերպած աշխատանքային տո- 
նավաճառներին։ 

Այցելություն Գեղարքունիքի  
և Տավուշի մարզեր 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասեն- 
յակի աշխատակիցները հաշվետու տարում այցելել  

են ՀՀ Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզեր՝ կազմա- 
կերպելով հաճախորդների ընդունելություն։ Գրա- 
սենյակի մասնագետներն ընդունել են այն քաղա- 
քացիներին, ովքեր ունեցել են խնդիրներ բանկերի,  
վարկային կազմակերպությունների, ապահովա- 
գրական ընկերությունների կամ այլ ֆինանսական 
կազմակերպությունների հետ կամ ցանկացել են 
ավելի մանրամասն տեղեկանալ Գրասենյակի գոր- 
ծունեությանը: 

«Ամառային պրակտիկայի  
հատուկ ծրագիր» 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասեն- 
յակը 2019թ. օգոստոսի 5-16-ն իրականացրել է հա- 
տուկ մշակված ծրագրով ուսումնական պրակտիկա  
ուսանողների համար: Ծրագրի շրջանակներում 
ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվել ծանո- 
թանալ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի 
գրասենյակի կառուցվածքին, գործունեությանը և 
իրավական կարգավորումներին, ստանալ գործնա- 
կան և տեսական գիտելիքներ Ֆինանսական հա- 
մակարգի հաշտարարի գրասենյակի գործունեու- 
թյան վերաբերյալ, մասնակցել բողոքների ընդուն- 
ման և պահանջների քննության գործընթացին, 
տեղեկանալ վեճերի լուծման այլընտրանքային եղա- 
նակների, այդ թվում ՝ հաշտարարության և արբիտ- 
րաժի մասին, մասնակցել իրենց բնակավայրից 
դուրս կազմակերպվող միջոցառումներին։ Ծրագրի  
ավարտին լավագույն չորս ուսանողները պայմա- 
նագրային հիմունքներով աշխատանքի են ընդուն- 
վել Հաշտարարի գրասենյակում։

Մասնակցություն «Իմ ֆինանսների  
ամիս 2019» ծրագրին 

Ինչպես ամեն տարի, 2019թ. ևս ՖՀՀ գրասենյակը 
մասնակցել է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 
կազմակերպվող ԻՖԱ 2019 ծրագրի մի շարք մի- 
ջոցառումներին, մասնավորապես՝ ֆինանսական 
շրջագայությանը, ֆինանսական թեմաներով բաց 
սեմինարների շարքին, ֆինանսատնտեսական 
խաղ-մրցույթին և երեխաների համար կազմակերպ- 
ված նկարչական մրցույթին։ 

Լուսաբանման  
աշխատանքներ 

Հաշվետու տարվա ընթացքում պայմանագրեր են  
կնքվել մի շարք հեռուստաընկերությունների հետ՝  
Հաշտարարի գրասենյակի վերաբերյալ տեղեկատ- 
վական հոլովակներ ցուցադրելու նպատակով: 

Ինտերնետային կայքի  
և սոցիալական մեդիայի միջոցով 
տեղեկատվության տարածում 

Պարբերաբար մշակվել և գրասենյակի պաշտոնա- 
կան ինտերնետային կայքում, սոցիալական ցան- 
ցերում ՝ «Facebook»-ում և «YouTube»-ում տեղադրվել 
են Գրասենյակի կողմից իրականացվող և իրակա- 
նացվելիք միջոցառումների, ինչպես նաև Հաշտա- 
րարի գրասենյակի գործունեությանն առնչվող տա- 
րաբնույթ նորություններ, Գրասենյակի ընթացիկ 
գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ, 
պահանջների տիպային օրինակներ, գործարար 
շրջանառության սովորույթներ և այլն: 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

Առաջնորդվելով միջազգային լավագույն փորձով և 
ձգտելով լինել անկողմնակալ և վստահելի կառույց՝  
Գրասենյակն արդյունավետ գործունեություն է  
ծավալում ՀՀ ֆինանսական համակարգում ՝ փորձե- 
լով բարձրացնել հանրության վստահությունը ֆի- 
նանսական համակարգում գործող կազմակեր- 
պությունների նկատմամբ: Իր առջև դրված խնդրի  
լուծման նպատակով Գրասենյակը մշտապես գործ- 
ընկերական հարաբերություններ է պահպանում 
ֆինանսական կազմակերպությունների հետ՝ ձգտե- 
լով վեճը լուծել կողմերի հաշտեցմամբ՝ գործի ավելի  
արագ ելք ապահովելու, կողմերի համար երկուս- 
տեք նախընտրելի լուծում գտնելու և կազմակերպու- 
թյան ու նրա հաճախորդի միջև առկա գործարար 
հարաբերությունները պահպանելու նպատակով:

Հանդիպում-սեմինար  
բանկային համակարգի  
ներկայացուցիչների հետ 

Հաշտարարի գրասենյակի մասնագետների և բան- 
կային աշխատակիցների միջև գործընկերային 
հարաբերությունների ամրապնդման, փորձի փո- 
խանակման և ոլորտում առկա հիմնախնդիրների 
լուծմանն ուղղված քայլերի մշակման նպատակով 
2019թ. նոյեմբերի 16-17-ը տեղի է ունեցել հանդի- 
պում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի 
գրասենյակի և ՀՀ բանկերի այն մասնագետների 
մասնակցությամբ, ովքեր Հաշտարարի հետ հա- 
րաբերությունների պատասխանատու են: Հան- 
դիպման ընթացքում ներկայացվել են 2018-2019թթ.  
նախադեպային գործերը, հաճախորդների պա- 
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հանջների քննության ընթացքում ի հայտ եկած 
խնդիրները, ինչպես նաև անցկացվել են թիմային 
վարժություններ և քննարկումներ: 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետու տարին Հաշտարարի գրասենյակի հա- 
մար նշանավորվել է նաև միջազգային ասպարե- 
զում ունեցած ձեռքբերումներով: 2019թ. ընթաց- 
քում Հաշտարարի գրասենյակը կազմակերպել է  
միջազգային կոնֆերանսներ, իրականացրել հան- 
դիպումներ միջազգային կառույցների հետ՝ փորձի 
փոխանակման նպատակով, հյուրընկալել մասնա- 
գետների տարբեր երկրներից՝ Գրասենյակի փորձին 
ծանոթացնելու նպատակով: Բացի այս՝ Հաշտա- 
րարը հրավեր է ստացել որպես բանախոս մասնակ- 
ցելու մի շարք միջազգային կոնֆերանսների, որ- 
տեղ ներկայացրել է Հաշտարարի գրասենյակի 
գործունեության սկզբունքները, առկա խնդիրներն 
ու դրանց լուծման ուղիները: 

Ամենամյա միջազգային  
կոնֆերանսի կազմակերպում 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասեն- 
յակը 2019թ. հոկտեմբերի 28-29-ը Երևանի «Էլիտ 
պլազա» բիզնես կենտրոնի «Մանթաշև» սրահում 
կազմակերպել է ամենամյա 10-րդ միջազգային  
կոնֆերանսը՝ «Ֆինանսական ոլորտը 4-րդ արդյու- 
նաբերական հեղափոխությանն ընդառաջ» թեմա- 
յով: Կոնֆերանսին քննարկվել են այնպիսի արդիա- 
կան թեմաներ, ինչպիսիք են՝ արհեստական բանա- 
կանությունը և մեքենայական ուսուցումը, արհես- 
տական բանականությունն էլեկտրոնային արդա- 

րադատության ոլորտում, արհեստական բանակա- 
նության կիրառությունն ապահովագրության ոլոր- 
տում, առցանց վեճերի լուծումը, առցանց վարկա- 
վորման ապագան: Կոնֆերանսին մասնակցել են  
բանախոսներ Կանադայից, Իռլանդիայից, Նորման- 
դյան կղզիներից, Կիպրոսից։ 

Մասնակցություն Ֆինանսական  
Օմբուդսմենների միջազգային  
ցանցի ամենամյա կոնֆերանսին՝  
Info 2019-ին 

2019թ. սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 2-ը Հարա- 
վաֆրիկյան Հանրապետությունում տեղի է ունեցել 
Ֆինանսական օմբուդսմենների միջազգային ցան- 
ցի ամենամյա կոնֆերանսը՝ Info 2019-ը, որի ընթաց- 
քում քննարկվել են ֆինանսական ոլորտում վեճերի  
լուծման այլընտրանքային մարմինների աշխատան- 
քի արդյունավետության բարձրացման խնդիրնե- 
րը։ Կոնֆերանսին որպես բանախոս մասնակցել է  
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասեն- 
յակի՝ Պահանջներն ընդունող և քննող խմբի ղեկա- 
վար Աշոտ Ղոչիկյանը, ով ներկայացրել է զեկույց  
«Վեճերի լուծման տարբեր մոտեցումների/եղանակ- 
ների (տրիաժային համակարգ, փոքր խմբեր, պանե- 
լային քննարկումներ և այլն) կիրառման արդյունա- 
վետությունը» թեմայով։ 

Հանդիպում Բելառուսի  
Հանրապետության կենտրոնական  
բանկի ներկայացուցիչների հետ

Բելառուսի Հանրապետությունում ակտիվ աշխա- 
տանքներ են կատարվում սպառողների շահերի 
պաշտպանության ինստիտուտի ներդրման ուղ- 

ղությամբ, ինչի շրջանակներում էլ 2019թ. նոյմբե- 
րի 4-6-ը Ֆինանսական համակարգի հաշտարար 
Փիրուզ Սարգսյանը հրավիրվել է Մինսկ՝ սպառող- 
ների շահերի պաշտպանության ոլորտում ՀՀ փորձը 
ներկայացնելու նպատակով։ 

Մասնակցություն Տնտեսական 
համագործակցության  
և զարգացման կազմակերպության  
և ՌԴ ֆինանսների նախարարության  
կողմից կազմակերպած կոնֆերանսին 

2019թ. դեկտեմբերի 9-10-ը Մոսկվա քաղաքում տե- 
ղի է ունեցել Տնտեսական համագործակցության և 
զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) և ՌԴ ֆի- 
նանսների նախարարության կազմակերպած կոն- 
ֆերանսը՝ ԱՊՀ երկրներում իրականացվող՝ սպա- 
ռողների ֆինանսական կրթության ծրագրերի վե- 
րաբերյալ։ Կոնֆերանսին որպես բանախոս մաս- 
նակցել է Ֆինանսական համակարգի հաշտարա- 
րի գրասենյակի Պահանջներն ընդունող և քննող  
խմբի ղեկավար Աշոտ Ղոչիկյանը, ով ներկայացրել 
է զեկույց «Ֆինանսական կրթությունը երիտասարդ- 
ների համար. դպրոցական և արտադպրոցական 
նախաձեռնությունների միջոցով երիտասարդների 
ֆինանսական գրագիտության կարիքների բավա- 
րարում» թեմայով։

Այցելություն Մեծ Բրիտանիայի  
Ֆինանսական օմբուդսմենի  
ծառայության գրասենյակ 

Գրասենյակի արդյունավետության և սպասարկման  
որակի բարձրացման նպատակով իրականացվել է  
Գրասենյակի աշխատանքների և խմբերի թեստա- 

յին տարանջատում, որի շրջանակներում Ֆինան- 
սական համակարգի հաշտարարը և մասնագիտա- 
կան խմբի ղեկավարներն այցելել են Մեծ Բրիտա- 
նիայի Ֆինանսական օմբուդսմենի ծառայության 
գրասենյակ՝ տեղում ուսումնասիրելու վերջինիս 
կողմից իրականացվող աշխատանքները, գործա- 
ռույթները և ընթացակարգերը։ 

Համագործակցություն Տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության (ՏՀԶԿ) հետ 

«Սպառողների ֆինանսական կրթության և իրազեկ- 
վածության բարձրացման» ծրագրի շրջանակնե- 
րում ՏՀԶԿ-ի հետ ձեռք բերված համաձայնության  
արդյունքում և Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանս- 
ների նախարարության ֆինանսավորմամբ կա- 
տարվել է Գրասենյակի կողմից իրականացվող ֆի- 
նանսական կրթության ծրագրերի արդյունքների 
գնահատում, տեղեկատվական հոլովակների մշա- 
կում և նկարահանում։ 
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2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ  
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԿԼՈՐ-ՍԵՂԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԲԱՆԿԵՐԻ 
ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ

ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ

2013 թվականից Հաշտարարի նախաձեռնությամբ հանդիպում-
քննարկումներ  են կազմակերպվել բանկերի և ապահովագրական 

ընկերությունների այն մասնագետների հետ, ովքեր պատասխանատու 
են Հաշտարարի հետ հարաբերությունների համար՝ արդյունավետ 

հարթակ ստեղծելով գործընկերային հարաբերությունների 
հաստատման, փորձի փոխանակման և ոլորտում առկա 

հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված քայլերի մշակման համար։

Յուրաքանչյուր տարի ֆինանսական կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կազմակերպվել է միջազգային 

կոնֆերանս։ Խոսնակները ժամանել են տարբեր երկրներից՝ 
ներկայացնելով ոլորտում առկա խնդիրները, մարտահրավերները, դրանց 

լուծմանն ուղղված միջոցառումներն ու ոլորտի նորամուծությունները։ 
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Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասեն- 
յակը, հավատարիմ մնալով իր որդեգրած քաղա- 
քականությանը, հաջորդ տարի ևս շարունակելու է 
իրականացնել սպառողների ֆինանսական կրթու- 
թյան/իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված 
ծրագրեր, կազմակերպելու է ֆինանսական կազ- 
մակերպությունների հետ գործընկերային հարա- 
բերությունների ամրապնդման նպատակով իրա- 
կանացվող միջոցառումներ ինչպես տեղական,  
այնպես էլ միջազգային գործընկերների մասնակ- 
ցությամբ, մասնակցելու է միջազգային գործընկեր- 
ների կողմից կազմակերպվող միջոցառումներին և 
իրականացնելու է մի շարք այլ աշխատանքներ։

Սպառողների ֆինանսական  
կրթության ծրագրեր

2020թ. նախատեսվում է ինտենսիվորեն շարու- 
նակել «Սպառողների ֆինանսական կրթության/
իրազեկվածության բարձրացման ծրագրի» իրա- 
կանացումը՝ ընդլայնելով թիրախային խմբերը։ 
Մասնավորապես՝ նախատեսվում է ՀՀ մարզերի 
20 ավագ դպրոցների աշակերտների հյուրընկալել 
Երևանում, դրան զուգահեռ՝ շարունակել սեմինար- 
ների իրականացումը ՀՀ մարզերի և Երևանի ավագ  
դպրոցների աշակերտների և ուսանողության շրջա- 
նում, ինչպես նաև իրականացնել կրթական միջոցա- 
ռումներ նոր թիրախային խմբերի համար։

Ընդգրկվածություն Ֆինանսական կրթության 
ազգային ռազմավարության ծրագրում

Գրասենյակը շարունակելու է ակտիվ համագործակ- 
ցությունը ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ՝ Ֆինան- 
սական կրթության ազգային ռազմավարության 

ծրագրով նախատեսված միջոցառումների, այդ 
թվում ՝ «Իմ ֆինանսների ամիս» ծրագրի իրականաց- 
ման գործընթացում: 

«Հաշտ ճամբար»

Ամառային արձակուրդի ժամանակ ոչ դասարա- 
նային պայմաններում խաղերի, մրցույթների և ին- 
տերակտիվ սեմինարների օգնությամբ երեխանե- 
րին ֆինանսական ծառայությունների վերաբերյալ 
գիտելիքներ փոխանցելու և վերջիններիս մեջ ֆի- 
նանսական համակարգի նկատմամբ հետաքրքրու- 
թյուն առաջացնելու նպատակով 2020թ. Հաշտա- 
րարի գրասենյակը կշարունակի «Հաշտ ճամբար» 
ծրագրի իրականացումը: 

«Ֆինանսական ճամբար»

Հաշվի առնելով «Ֆինանսական ճամբար»-ի նախորդ  
տարվա մասնակիցների դրական արձագանքը՝ 
2020թ. Հաշտարարի գրասենյակը կշարունակի 
եռօրյա ճամբարի իրականացումը։ Նախատեսվում 
է ճամբարն անցկացնել Շիրակի, Լոռու և Տավուշի 
մարզերում։ 

«Դատախաղ» 

Ուսանողների կողմից բանկային և ապահովագրա- 
կան ոլորտների նկատմամբ հետաքրքրության 
բարձրացման և տվյալ ոլորտների խոր ուսումնա- 
սիրման նպատակով 2020թ. ևս Հաշտարարի 
գրասենյակի կողմից կկազմակերպվի դատախաղ-
մրցույթ:

«Բաց դռների օրեր»  
ծրագրի իրականացում ՀՀ մարզերում

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասե- 
նյակը 2020թ. նախատեսում է շարունակել հատուկ  
ծրագրի իրականացումը ՀՀ տասը մարզկենտրոն- 
ներում և «Բաց դռների օրեր» ծրագրի շրջանակ- 
ներում կազմակերպել հաճախորդների ընդունե- 
լություն մարզերում։ 

Ամառային պրակտիկայի  
հատուկ ծրագիր

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասե- 
նյակը 2020թ. ևս նախատեսում է իրականաց- 
նել հատուկ մշակված ծրագրով ուսումնական 
պրակտիկա ուսանողների համար: Ծրագրի շրջա- 
նակներում ուսանողներին հնարավորություն կըն- 
ձեռվի ծանոթանալ ֆինանսական համակարգի 
կառուցվածքին, գործունեությանը և իրավական 
կարգավորումներին, ստանալ գործնական և տե- 
սական գիտելիքներ Ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի գրասենյակի գործունեության վերա- 
բերյալ, մասնակցել բողոքների ընդունման և պա- 
հանջների քննության գործընթացին, սովորել վե- 
ճերի լուծման այլընտրանքային եղանակներ, այդ 
թվում ՝ հաշտարարության և արբիտրաժի մասին, 
մասնակցել Գրասենյակի կողմից քաղաքից դուրս 
կազմակերպվող միջոցառումներին։

Լուսաբանման աշխատանքների  
իրականացում

Գալիք տարում ևս Գրասենյակն ակտիվորեն շարու- 
նակելու է լուսաբանման աշխատանքները՝ ցու- 

ցադրելով իր պատրաստած տեղեկատվական հո- 
լովակները Հայաստանի առաջատար հեռուստա- 
ալիքներով: Նախատեսվում է նաև նոր հոլովակների  
պատրաստում: Ընդ որում ՝ լուսաբանումն իրակա- 
նացվելու է ոչ միայն հեռուստատեսության, այլև սո- 
ցիալական մեդիայի միջոցով:

Քննարկումների և սեմինարների  
իրականացում

Գրասենյակը նախատեսում է կազմակերպել կլոր 
սեղան-հանդիպումներ ՀՀ ֆինանսական համա- 
կարգի կազմակերպությունների աշխատակից- 
ների մասնակցությամբ՝ Գրասենյակում քննած պա- 
հանջների տիպային օրինակների, դրանց քննության  
արդյունքում ի հայտ եկած վիճահարույց խնդիրնե- 
րի և տարաբնույթ այլ հարցերի վերաբերյալ: 

Ամենամյա 11-րդ կոնֆերանսի  
կազմակերպում

Հաջորդ տարի նույնպես Գրասենյակը նախատե- 
սում է կազմակերպել իր ամենամյա միջազգային 
կոնֆերանսը ներկայումս արդիական համարվող 
թեմաների շուրջ՝ հրավիրելով ոլորտի առաջատար 
մասնագետների աշխարհի տարբեր երկրներից:
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ՀԱՇՏ ՃԱՄԲԱՐ

«Հաշտ ճամբար» խորագրի ներքո ոչ 
դասարանային պայմաններում ինտերակտիվ 

խաղերի և մրցույթների միջոցով իրականացվել են 
մի շարք կրթական միջոցառումներ  

11-13 տարեկան սոցիալապես անապահով 
երեխաների համար։ Միջոցառմանը մասնակցել 

են շուրջ 1900 երեխաներ։
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Հաշվետվության այս բաժնում ներկայացված է տե- 
ղեկություն հաշվետու տարվա ընթացքում Գրա- 
սենյակ ներկայացված բողոքների և պահանջնե- 
րի, Հաշտարարի միջնորդությամբ ֆինանսական  
կազմակերպությունների կողմից հաճախորդներին 
տրված հատուցումների, քննված գործերի ելքերի 
և այլ ցուցանիշների մասին։ 

 • 2019թ. ընթացքում Գրասենյակ է ներկայացվել 
ընդհանուր 10,663 բողոք, որից 10,223-ը վերա- 
բերում է ֆինանսական համակարգին: Նշված 
10,223 բողոքներից է 8,963-ը, օրենքի համաձայն, 
ենթակա են եղել քննության Հաշտարարի կողմից: 
Ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ ներ- 
կայացված, սակայն Հաշտարարի կողմից քննու- 
թյան ոչ ենթակա 1,260 բողոքները կապված են 
եղել մինչ Հաշտարարի մասին օրենքի ուժի մեջ 
մտնելը տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ,  
որոշ պահանջների վերաբերյալ արդեն իսկ առ- 
կա է եղել դատարանի որոշում կամ գործը գտնվել  
է դատարանի վարույթում, որոշ դեպքերում էլ դի- 
մողը, Հաշտարարի մասին օրենքի համաձայն, չի  
հանդիսացել հաճախորդ: Մնացած դեպքերում 
բողոքները կրել են ընդհանուր բնույթ և, ըստ 
էության, չեն պարունակել գույքային պահանջ: 

 • 2019թ. ընթացքում Գրասենյակը քննության է  
ընդունել 5,401 պահանջ-դիմում, որոնց 64.73%-ը  
լուծվել է հօգուտ հաճախորդի: Հօգուտ հաճա- 
խորդի լուծված պահանջների 65.91%-ը լուծվել է  
կողմերի հաշտությամբ: 2018թ. հօգուտ հաճա- 
խորդի լուծված պահանջներից կողմերի հաշ- 
տությամբ լուծվել էր պահանջների 35.20%-ը,  
2017թ.՝ 49.60%-ը, 2016թ.՝ 55.55%-ը, իսկ 2015թ., 
2014թ., 2013թ., 2012թ., 2011թ., 2010թ. և 2009թ.՝ հա- 
մապատասխանաբար՝ 56.32%-ը, 61.30%-ը, 79.70%-ը,  
73.36%-ը, 70.50%-ը, 59.10%-ը և 61.00%-ը:

 • 2019թ. Հաշտարարի միջնորդությամբ ֆինանսա- 
կան կազմակերպությունների կողմից հաճախորդ- 
ներին հատուցվել է գումարային արտահայտու- 
թյամբ 390,885,623 ՀՀ դրամ: Ընդ որում ՝ նշված 
գումարի մեջ ներառված չեն այն գործերը, որոնց  
լուծման արդյունքում հաճախորդներին փաս- 
տացի գումար չի հատուցվել, այլ՝ բավարարվել 
է նրանց այլ պահանջ, ինչպես, օրինակ, հօգուտ 
հաճախորդի փոփոխություն է իրականացվել 
վարկային պայմանագրում, ժամկետանց վար- 
կի վերադասակարգում է տեղի ունեցել և այլն: 

 • Ամենախոշոր հատուցումը եղել է 6,758,000 ՀՀ  
դրամ, իսկ ամենափոքր հատուցումը՝ 277 ՀՀ դրամ:  
Նշենք, որ 2018թ. հաճախորդներին հատուցվել է 
304,233,688 ՀՀ դրամ, 2017թ.՝ 206,720,967 ՀՀ դրամ,  
2016թ.՝ 188,897,125 ՀՀ դրամ, 2015թ.՝ 198,369,625 ՀՀ  
դրամ, 2014թ.՝ 199,147,628 ՀՀ դրամ, 2013թ.՝ 
204,578,416 ՀՀ դրամ, 2012թ.՝ 134,087,137 ՀՀ դրամ, 
2011թ.՝ 58,137,847 ՀՀ դրամ, 2010թ.՝ 29,264,354 ՀՀ 
դրամ, իսկ 2009թ.՝ 26,062,886 ՀՀ դրամ: 

 • Ամփոփվող տարվա ընթացքում ստացված բո- 
ղոքների մեջ, ինչպես և նախորդ տարիներին, 
զգալի մաս են կազմել ապահովագրական ըն- 
կերությունների դեմ ներկայացված բողոքները  
(54.41%), որոնց մեջ ամենամեծ տեսակարար կշի- 
ռը բաժին է ընկնում ԱՊՊԱ-ի հետ կապված բո- 
ղոքներին՝ ապահովագրական ընկերություննե- 
րի դեմ ներկայացված ընդհանուր բողոքների 
94.90%-ը: Հաճախորդների գերակշիռ մասը հա- 
մաձայն չի եղել գնահատված վնասի չափի և 
հատուցման մերժման հիմքերի հետ, ինչպես 
նաև շատ են եղել բողոքները՝ կապված հետա- 
դարձ պահանջի  հետ: 

 • Նշենք նաև, որ ամփոփվող տարում, ինչպես և 
նախորդ տարում ՝ 2018թ., աճել է բանկերի և վար- 
կային կազմակերպությունների դեմ քննության  
ընդունված պահանջների քանակը: Մասնավո- 
րապես՝ 2019թ. բանկերի դեմ քննության է ընդուն- 
վել 2,060 պահանջ-դիմում, որոնց 81.70%-ը կապ- 
ված է եղել վարկային գործարքների հետ, իսկ 
վարկային կազմակերպությունների դեմ 2019թ. 
Հաշտարարի կողմից քննոթյան է ընդունվել 
վարկային գործարքների հետ կապված 413 պա- 
հանջ-դիմում։ 2018թ. բանկերի դեմ քննության է 
ընդունվել 662 պահանջ-դիմում, որոնց 84.44%-ը  
վերաբերել է վարկային գործարքներին, իսկ 
վարկային կազմակերպությունների դեմ ՝ 136 պա- 
հանջ-դիմում: Մինչդեռ՝ 2017թ. բանկերի դեմ 
քննվել է ընդհանուր 270 պահանջ-դիմում, որոնց  
ընդամենը 12,96%-ն է վերաբերել վարկային գոր- 
ծարքներին, իսկ վարկային կազմակերպություն- 
ների դեմ 2017թ. Հաշտարարի կողմից քննվել է 
ընդամենը 22 պահանջ-դիմում։
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. Գրասենյակ ներկայացված՝ ֆինանսական կազմակերպություններին  
վերաբերող բողոքների քանակն ըստ եռամսյակների.
Ֆինանսական համակարգին վերաբերող բողոքների քանակ (հատ)
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2019թ. Գրասենյակ ներկայացված՝ ֆինանսական կազմակերպություններին վերաբերող 
բողոքների քանակն ըստ ամիսների. 
Ֆինանսական համակարգին վերաբերող բողոքների քանակ (հատ)

Դեկտեմբեր

Նոյեմբեր

Հոկտեմբեր

Սեպտեմբեր

Օգոստոս

Հուլիս

Հունիս

Մայիս

Ապրիլ

Մարտ

Փետրվար

Հունվար

9551147

1137

917
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1126
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697

684

633

477
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2019թ. քննության ընդունված պահանջ-դիմումների քանակն ըստ եռամսյակների. 
Քննված պահանջ-դիմումների քանակ (հատ)
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2019թ. քննության ընդունված պահանջ-դիմումների քանակն ըստ ամիսների. 
Քննված պահանջ-դիմումների քանակ (հատ)

Դեկտեմբեր

Նոյեմբեր

Հոկտեմբեր

Սեպտեմբեր

Օգոստոս

Հուլիս

Հունիս

Մայիս

Ապրիլ

Մարտ

Փետրվար

Հունվար
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524
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2019թ. Գրասենյակ ներկայացված՝ ֆինանսական համակարգին վերաբերող բողոքներն  
ու քննության ընդունված պահանջ-դիմումներն ըստ  եռամսյակների. 
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2019թ. Գրասենյակ ներկա- 
յացված՝ ֆինանսական 
համակարգին վերաբերող  
բողոքների քանակ (հատ)

2019թ. քննված պահանջ-
դիմումների քանակ (հատ)

2019թ. ընթացքում ստացված ընդհանուր բողոքների քանակ, այդ թվում ՝

 Ֆինանսական համակարգին վերաբերող բողոքների քանակ

 Ենթակա չեն քննության Հաշտարարի կողմից

 Ենթակա են քննության Հաշտարարի կողմից

 Քննության ընդունված պահանջ-դիմումներ

 Պահանջը բավարարվել է հաշտեցման միջոցով

 Պահանջը մերժվել է

 Պահանջը մասնակի է բավարարվել

 Պահանջի քննությունը դադարեցվել է

 Պահանջը բավարարվել է

 Պահանջի քննությունը մերժվել է

10,663

10,223

1,260

8,963

5,401

2,100

1,736

752

451

334

281794

1064

2140

1207

3050

1440

3239

1690
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Պահանջ-դիմումների քննության արդյունքները (ելքերը) տոկոսային արտահայտությամբ. 

Հաշտեցման միջոցով բավարարված պահանջներ

Մերժված պահանջներ

Մասնակի բավարարված պահանջներ

Քննությունը դադարեցված պահանջներ

Բավարարված պահանջներ

Քննությունը մերժված պահանջներ
38.88 %

32.14 %

13.92 %
8.35 %

6.18 %

0.52 %
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Հօգուտ հաճախորդի հանգուցալուծված  
և մերժված պահանջ-դիմումների հարաբերակցություն. 

Հօգուտ հաճախորդի հանգուցալուծված  
պահանջ-դիմումների ելքերը տոկոսային արտահայտությամբ.

35.27 %

64.73 % 65.91 %

23.60 % 

10.48 %

Հօգուտ Հաճախորդի լուծված գործերի ՏԿ

Մերժված պահանջների ՏԿ

Հաշտեցման միջոցով բավարարված 
պահանջներ

Մասնակի բավարարված պահանջներ

Բավարարված պահանջներ
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Բողոքների քանակն ըստ կազմակերպությունների տեսակների. 2019թ. առանձին ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ ուղղված բողոքների  
տեսակարար կշիռները Գրասենյակ ներկայացված՝ ֆինանսական կազմակերպություններին 
վերաբերող ընդհանուր բողոքների քանակի մեջ.

2019թ. ընթացքում ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ ստացված 
բողոքների քանակ, այդ թվում ՝ ուղղված

Ապահովագրական ընկերությունների դեմ

Բանկերի դեմ

Վարկային կազմակերպությունների դեմ

Ավտոապահովագրողների բյուրոյի դեմ

Դրամական փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների դեմ

Վարկային բյուրոյի դեմ

Գրավատների դեմ

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դեմ

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ

100% 

54.41% 

36.06%

8.01% 

1.05%

0.15%

0.06%

0.03% 

0.02%

0.22%

0.02 %

0.03 % 

0.06 %

0.15 %

1.22 %

1.05 %

8.01 %

36.06 %

54.41 % 

Ապահովագրական ընկերություններ

Բանկեր

Վարկային կազմակերպություններ

Ավտոապահովագրողների բյուրո

Դրամական փոխանցումներ իրականացնող 
կազմակերպություններ

Վարկային բյուրո

Գրավատներ

Կենտրոնական դեպոզիտարիա

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններ

10,223 

5,562

3,686

819

107

15

6

3

2

23
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Քննության ընդունված պահանջ-դիմումների քանակն ըստ կազմակերպությունների տեսակների. 2019թ. առանձին ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ ուղղված պահանջ-դիմումների 
տեսակարար կշիռները քննության ընդունված ընդհանուր պահանջ-դիմումների մեջ:

2019թ. ընթացքում քննության ընդունված պահանջ-դիմումների քանակ,  
այդ թվում ՝ ուղղված 

Ապահովագրական ընկերությունների դեմ

Բանկերի դեմ 

Վարկային կազմակերպությունների դեմ

Ավտոապահովագրողների բյուրոյի դեմ

Դրամական փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների դեմ

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դեմ

100% 

53.19%

38.14%

7.65%

0.89%

0.11%

0.02%

5,401 

2,873

2,060

413

48

6

1

Ապահովագրական ընկերություններ

Բանկեր

Վարկային կազմակերպություններ

Ավտոապահովագրողների բյուրո

Դրամական փոխանցում իրականացնող 
կազմակերպություններ

Կենտրոնական դեպոզիտարիա

0.02 %

0.11 %

0.89 %

7.65 %

38.14 %

53.19 %
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2019թ. բանկերի դեմ քննության ընդունված պահանջ-դիմումների բնույթը. Բանկային ծառայությունների տեսակարար կշիռները բանկերի դեմ 2019թ. քննության ընդունված 
ընդհանուր պահանջ-դիմումների մեջ.

Բանկերի դեմ քննության ընդունված պահանջ-դիմումներ (հատ) կապված՝

Վարկային գործառնությունների հետ

Վճարահաշվարկային գործառնությունների հետ

Ավանդային գործառնությունների հետ

Այլ գործառնությունների հետ

100%

81.70% 

14.90%

3.20%

0.19%

2060

1683

307

66

4

Վարկային գործառնություններ

Վճարահաշվարկային գործառնություններ

Ավանդային գործառնություններ

Այլ գործառնություններ

0.19 %

3.20 %

14.90 %

81.70 % 
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Վարկային գործարքների շրջանակներում ԲԱՆԿԵՐԻ դեմ քննության  
ընդունված պահանջ-դիմումներն ըստ ծառայության բնույթի

Բանկերի դեմ պահանջներ (հատ), որից՝

Վարկային գործարքներ, այն է՝

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի խախտում

Տոկոսի, տույժի, տուգանքի հաշվարկ

Վարկի դասակարգում

Գրավի հետ կապված խնդիրներ

Վարկի սպասարկում

2019թ. 

2060 

1683

1483

61

64

58

17

2018թ. 

662

559

336

124

37

42

20

Բանկերի դեմ վարկային գործարքներով քննության ընդունված պահանջների բնույթը 2018թ.  
և 2019թ. համեմատությամբ.

Բանկերի դեմ վարկային գործարքներով քննված պահանջների բնույթը

«Սպառողական 

կրեդիտավորման 

մասին» ՀՀ օրենքի 

խախտում

Տոկոսի, տույժի, 

տուգանքի 

հաշվարկ

Վարկի 

դասակարգում

Գրավի հետ 

կապված 

խնդիրներ

Վարկի 

սպասարկում

336

1483

124
61

37
64

47
58

20
17

0

1500
1200
900
600
300

2018

2019

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ32

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

https://www.fsm.am/


Ավանդային գործարքների շրջանակներում քննության  
ընդունված պահանջ-դիմումներն ըստ ծառայության բնույթի

Բանկերի դեմ պահանջներ-դիմումներ (հատ), կապված՝

Ավանդային գործարքների հետ, որից՝

«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքի խախտում

Տոկոսի հաշվարկ

Ավանդի սպասարկում 

Հաշվի սպասարկում

2019թ. 

2060 

307

289

7

7

4

2018թ. 

662

42

23

12

4

3

Բանկերի դեմ ավանդային գործարքներով քննության ընդունված պահանջների բնույթը՝ 2018թ.  
և 2019թ. համեմատությամբ.

Ավանդային գործարքներով քննված պահանջների բնույթը.

Տոկոսի հաշվարկ

«Բանկային ավանդների 

ներգրավման մասին»  

ՀՀ օրենքի խախտում

Հաշվի սպասարկում

Ավանդի սպասարկում

2018

2019
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Վարկային գործարքների շրջանակներում վարկային կազմակերպությունների 
դեմ քննության ընդունված պահանջ-դիմումներն ըստ ծառայության բնույթի

Վարկային կազմակերպությունների դեմ պահանջներ (հատ), որից՝

Վարկային գործարքների հետ, որից՝

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի խախտում

Վարկի դասակարգում

Տոկոսի, տույժի, տուգանքի հաշվարկ

Վարկի սպասարկում 

Գրավի հետ կապված խնդիրներ

2019թ. 

413 

413

365

19

11

13

5

2018թ. 

136

136

66

30

14

2

24

Վարկային կազմակերպությունների դեմ քննության ընդունված պահանջների բնույթը՝ 2018թ.  
և 2019թ. համեմատությամբ.

Վարկային կազմակերպությունների դեմ քննված պահանջների բնույթը.

66

365

30
19

14
11

2
13

24 5

«Սպառողական 

կրեդիտավորման 

մասին» ՀՀ օրենքի 

խախտում

Վարկի 

դասակարգում

Տոկոսի, տույժի, 

տուգանքի 

հաշվարկ

Վարկի 

սպասարկում

Գրավի հետ 

կապված 

խնդիրներ
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2019
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Ապահովագրական ընկերությունների և Ավտոապահովագրողների բյուրոյի 
դեմ, որից՝

ԱՊՊԱ-ի հետ (ներառյալ՝ Բյուրո)

Մեքենայի ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն

Առողջության ապահովագրություն

Աջակցության ապահովագրություն

Գույքի ապահովագրություն

Դժբախտ պատահարների ապահովագրություն

Պատասխանատվության կամավոր ապահովագրություն

Այլ

100% 

94.25%

1.81%

2.16%

0.68%

0.62%

0.21%

0.21%

0.07%

2921 

2753

53

63

20

18

6

6

2

Ապահովագրական ընկերությունների և Ավտոապահովագրողների բյուրոյի դեմ 2019թ.  
քննության ընդունված պահանջ-դիմումների բնույթը.

Ապահովագրական պրոդուկտների տեսակարար կշիռները 2019թ. ապահովագրական 
ընկերությունների և Ավտոապահովագրողների բյուրոյի դեմ քննության ընդունված  
ընդհանուր պահանջներում.

ԱՊՊԱ (ներառյալ՝ Բյուրո)

Մեքենայի ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն

Առողջության ապահովագրություն

Աջակցության ապահովագրություն

Գույքի ապահովագրություն

Դժբախտ դեպքերից ապահովագրություն

Պատասխանատվության կամավոր 
ապահովագրություն

Այլ

0.07 %
0.21 %
0.21 %
0.62 %
0.68 %
1.81 %

2.16 %

94.25 %
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ԱՊՊԱ-ի շրջանակներում քննության ընդունված պահանջ-դիմումներն ըստ 
ծառայության բնույթի

Ապահովագրական ընկերությունների և Ավտոապահովագրողների բյուրոյի դեմ 
քննության ընդունված պահանջ-դիմումներ (հատ), կապված՝

ԱՊՊԱ-ի հետ (ներառյալ՝ Բյուրո), որից՝՝

Վնասի չափի հետ անհամաձայնություն

Հատուցման մերժում

Հետադարձ պահանջ

Հատուցման ձգձգում

Ապահովագրական վճարի վերադարձման խնդիր

Բոնուս-Մալուս համակարգ

Այլ

2019թ. 

2921 
 

2753

1360

1092

249

15

12

2

23

2018թ. 

2157 

2027

1093

696

214

12

0

7

5

Ապահովագրական ընկերությունների և Ավտոապահովագրողների բյուրոյի դեմ ԱՊՊԱ-ի 
շրջանակներում քննության ընդունված պահանջ-դիմումների բնույթը՝ 2018թ. և 2019թ. 
համեմատությամբ. 

ԱՊՊԱ-ի շրջանակներում քննված պահանջների բնույթը.

2018

2019

0

300

600

900

1200

1500

Վնասի չափի  

հետ անհա- 

մաձայնություն

Հատուցման 

մերժում

Հետադարձ 

պահանջ

Հատուցման 

ձգձգում

Ապահովագրա- 

կան վճարի 

վերադարձման 

խնդիր

Բոնուս-Մալուս 

համակարգ

Այլ1093
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ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ36

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

https://www.fsm.am/


2019թ. ընթացքում հատուցումների ընդհանուր գումար (ՀՀ դրամ), 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 դեմ ուղղված պահանջների 
գծով հատուցումների չափ

Դրամական փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների դեմ 
ուղղված պահանջների գծով հատուցումների չափ 

100%

32.89%

62.49% 

4.42% 

0.17% 

0.02%

390,885,623

128,581,485

244,247,247 

17,295,991 

663,900 

97,000

Քննած պահանջների արդյունքում տրված հատուցումներ. Ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ ուղղված պահանջների քննության արդյունքում 
տրված հատուցումների տեսակարար կշիռները 2019թ. ընթացքում հաճախորդներին տրված 
հատուցումների ընդհանուր գումարում.

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

0.02 %

0.17 %

4.42 %

32.89 %

62.49 %

Այսպիսով, 2019 թվականի ընթացքում`

Քննած գործերի 64,73%-ը լուծվել է հօգուտ հաճախորդների,

Հօգուտ հաճախորդների լուծված պահանջների 65,91%-ը լուծվել է կողմերի հաշտությամբ,

Ամենախոշոր հատուցումը՝ 6,758,000 ՀՀ դրամ,

Ամենափոքր հատուցումը՝ 277 ՀՀ դրամ:
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2009թ. 2019թ.2018թ.2017թ.2016թ.2015թ.2014թ.2013թ.2012թ.2011թ.2010թ.

Հօգուտ հաճախորդի լուծված գործերի տեսակարար կշիռներն ընդհանուր պահանջներում՝  
ըստ տարիների. 

66.4 %
68.75 % 67.69 %

72.14 % 70.44 %

76.91 % 77.79 % 78.71 %
80.91 %

65.57 % 64.73 %
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2019թ. առանձին կազմակերպությունների դեմ քննած պահանջներում հօգուտ hաճախորդի 
լուծված գործերի տեսակարար կշիռներ. (%)

Բանկեր Ապահովագրական 
ընկերություններ

Վարկային 
կազմակերպություններ

Ավտոապահովագրողների 
բյուրո

Դրամական փոխանցում 
իրականացնող 

կազմակերպություններ

64.00 %

70.07 %

29.95 %

40.00 %

33.33 %
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III եռամսյակ

II եռամսյակ

I եռամսյակ

IV եռամսյակ

2009-2019թթ. մի քանի համանման ցուցանիշների դինամիկ վերլուծություն.
2009-2019թթ. Գրասենյակ ներկայացված բողոքներն ըստ եռամսյակների.

3050
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ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ40

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

https://www.fsm.am/


2009-2019թթ. Գրասենյակ ներկայացված բողոքները և քննության ընդունված պահանջներն  
ըստ տարիների

Ֆինանսական համակարգին  
վերաբերող բողոքների  
քանակ (հատ)

Քննված պահանջ-դիմումների  
քանակ (հատ)

2009թ.

2018թ. 2019թ.

2017թ.
2016թ.

2015թ.
2014թ.

2013թ.
2012թ.

2011թ.
2010թ.

378
57

642

110

803

144

1311

392
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2009   
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019

5562

3686

819

156
171

224
202

97
130

107
65

57
85

26

442
176

162
88

71
48

48
60

75
46

2047
1662

1418
1114

1029
706

509
434

419
252

3188
2310

2336
1964

2014
1142

689
252

63
54Ապահովագրական 

ընկերությունների  
դեմ բողոքներ

Բանկերի դեմ 
բողոքներ

Վարկային 
կազմակերպությունների  

դեմ բողոքներ
Այլ ֆինանսական 

կազմակերպությունների  
դեմ բողոքներ

2009-2019թթ. Գրասենյակ ներկայացված բողոքների քանակն  
ըստ ֆինանսական կազմակերպությունների.
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2009թ. 2019թ.2018թ.2017թ.2016թ.2015թ.2014թ.2013թ.2012թ.2011թ.2010թ.

2009-2019թթ. ընթացքում հաճախորդներին տրված հատուցումների դինամիկան ըստ տարիների.
Հատուցումների ընդհանուր գումար (ՀՀ դրամ)

26,062,886 29,264,354

 58,137,847

134,087,137

 204,578,416 199,147,628 198,369,625 188,897,125
206,720,967

304,233,688

390,885,623
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
ԵՒ ԱՈՒԴԻՏԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻՆ

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐԻՆ

Հաշտարարի գրասենյակը հանդիսանում է 
Ֆինանսական օմբուդսմենների միջազգային ցանցի 
և ՏՀԶԿ-ի շրջանակներում ստեղծված ֆինանսական 

կրթման միաջազգային ցանցի անդամ։ 

Հաշտարարն առաջատար միջազգային 
կազմակերպություններից ստացել է ոլորտին 

վերաբերող տարբեր կոնֆերանսներում որպես 
խոսնակ մասնակցելու հրավերներ։

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
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ԳՈՐԾԵՐԻ  
ՏԻՊԱՅԻՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

2018թ. մայիսի 1-ից Գրասենյակում ներդրվել է 
էլեկտրոնային համակարգ, որն առցանց հարթակ է  

հանդիսանում  հաճախորդների և ֆինանսական 
կազմակերպությունների հետ շփման համար։
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Գործելով միջազգայնորեն ընդունված սկզբունք- 
ների համաձայն՝ Ֆինանսական համակարգի հաշ- 
տարարի գրասենյակը մշտապես ապահովում է իր  
գործունեության թափանցիկությունը և Գրասենյակի  
պաշտոնական կայք-էջում հրապարակում ինչպես  
Գրասենյակի հաշվետվությունները, այնպես էլ իր 
կայացրած որոշումների նախադեպերը։ 

Ստորև ներկայացված են 2019թ. նախադեպային 
գործերի համառոտ օրինակներ, որոնց ամբողջա- 
կան տարբերակներին կարող եք ծանոթանալ Գրա- 
սենյակի պաշտոնական կայք-էջի «հրապարակում- 
ներ» բաժնում։ 

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող բանկի դեմ ՝ կապ- 
ված «Սպառողական կրեդիտավորման մասին»  
ՀՀ օրենքի դրույթների հետ

ՊԱՀԱՆՋԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բանկի և Հաճախորդի միջև կնքվել է Վարկային  
պայմանագիր, որի շրջանակներում Հաճախորդին 
տրամադրվել է 350,000 ՀՀ դրամ վարկ՝ տարեկան 
24 տոկոս տոկոսադրույքով: Հաճախորդը, վկայա- 
կոչելով «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» 
ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև՝ Օրենք) 17-րդ հոդվածի 
1-ին և 3-րդ մասերը, նշել է, որ չի հրաժարվել Օրեն- 
քի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պար- 
տադիր ներկայացման տեղեկատվությունը փոս- 
տային կապի միջոցով ստանալու իր իրավունքից, 
ինչից հետևում է, որ կրեդիտավորողը պարտավոր 
է նշված տեղեկությունները տրամադրել հենց այդ 
եղանակով։ 

Հաճախորդը նշել է, որ պայմանագրի կնքման օր- 
վանից մինչև դիմումի ներկայացման օրը Բանկը 
Հաճախորդին սահմանված եղանակով չի տրամադ- 
րել հետևյալ տեղեկությունները.

1. 17.02.2017թ. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 
կողմից ընդունվել է թիվ 45-Ն որոշումը, որով  
փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել 
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 28.07.2009թ.  
թիվ 225-Ն որոշման մեջ։

2. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից 
02.03.2018թ. ընդունվել է թիվ 21-Ն որոշումը, որով  
փոփոխություններ են կատարվել ՀՀ կենտրո- 
նական բանկի խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 229-Ն 
որոշման մեջ։

ՊԱՀԱՆՋ 1

3. Բանկի կողմից 24.09.2018թ. հաստատվել է Բան- 
կի Հաճախորդների բողոքների քննարկման ըն- 
թացակարգը։

4. Բանկը կատարել է վարկային պայմանների փո- 
փոխություն, որի մասին չի տեղեկացրել Հաճա- 
խորդին։

Վերոնշյալի կապակցությամբ Հաճախորդը 2019թ.
բողոք-պահանջ է ուղղել Բանկին, որով պահանջել 
է վճարել 300,000 ՀՀ դրամ «Սպառողական կրե- 
դիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 
1-ին մասի խախտման համար։ Ի պատասխան Հա- 
ճախորդի բողոք պահանջի՝ ստացվել է Բանկի գրու- 
թյունը, որով Հաճախորդի պահանջը մերժվել է։

Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմումով  
Հաճախորդը Բանկից պահանջել է «Սպառողական  
կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվա- 
ծի 1-ին մասով սահմանված իր իրավունքի խախտ- 
ման համար որպես հատուցում տրամադրել  
300,000 ՀՀ դրամ:

ՊԱՀԱՆՋԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Ա. Հաշտարարի գործողությունները

Պահանջի լիարժեք քննության նպատակով Հաշ- 
տարարը խնդրել է Բանկին՝ տրամադրել ներկա- 
յացված պահանջի վերաբերյալ գրավոր պարզա- 
բանումներ, բացատրություններ և (կամ) առարկու- 
թյուններ, ինչպես նաև պահանջին վերաբերելի  
փաստաթղթեր և ցանկացած այլ տեղեկություն  
կամ փաստաթուղթ, որը կարող է օգնել պահանջի 
քննությանը:

Բ. Բանկի դիրքորոշումը

Ի պատասխան վերոնշյալ գրության՝ Հաշտարարի 
գրասենյակը ստացել է պահանջված փաստաթղթե- 
րը և Բանկի դիրքորոշումը, ըստ որի՝ Հաճախորդի  
վարկային պայմանագրի գործողության ընթաց- 
քում չեն կատարվել որևէ փոփոխություններ, որոնք  
ազդել են կամ կարող էին ազդել Հաճախորդի և 
Բանկի միջև կնքված վարկային պայմանագրով 
վերջինիս ստանձնած իրավունքներին և պարտա- 
կանություններին։ Բանկը միջնորդել է Հաշտարա- 
րին՝ մերժել պահանջը։

Գ. Պահանջի քննությունը  
և որոշման կայացումը

Պահանջի քննության ընթացքում Հաշտարարը վեր  
է հանել այն փաստերի շրջանակը, որոնք էական 
նշանակություն ունեն պահանջի հանգուցալուծման 
համար։

Անդրադառնալով «Սպառողական կրեդիտավոր- 
ման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասով 
սահմանված՝ սպառողի իրավունքի խախտմանը՝ 
Հաշտարարը որոշել է, որ սույն վեճի լուծման համար  
անհրաժեշտ է պարզել, թե Հաճախորդի կողմից 
վկայակոչված ակտերը հանդիսանո՞ւմ են Օրենքի 
17-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված՝ պարտա- 
դիր ներկայացման տեղեկություն, թե ոչ։ 

Վերլուծելով Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հաշ- 
տարարն առանձնացրել է  կրեդիտավորման պայ- 
մանագրի գործողության ընթացքում կրեդիտա- 
վորողի կողմից սպառողին տրամադրման ենթա- 
կա պարտադիր ներկայացման ենթակա տեղե- 
կության շրջանակը.
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1. կրեդիտավորման պայմանների սահմանումը, 
փոփոխումը կամ դադարեցումը,

2. կողմերի միջև հաղորդակցման կարգի սահմա- 
նումը, փոփոխումը կամ դադարեցումը,

3. կողմերի իրավունքների, պարտականություննե- 
րի կամ պատասխանատվության սահմանումը, 
փոփոխումը կամ դադարեցումը,

4. կրեդիտավորման պայմանագրի վրա որևէ ազ- 
դեցություն ունեցող օրենքները, նորմատիվ իրա- 
վական ակտերը կամ կրեդիտավորողի ներքին 
ակտերը։

Հաշտարարն արձանագրել է, որ՝ 

 • նորմատիվ իրավական ակտերը կամ կրեդիտա- 
վորողի ներքին ակտերն Օրենքով նախատես- 
ված պարտադիր ներկայացման ենթակա տեղե- 
կություն համարվելու և դրանք Բանկի կողմից Հա- 
ճախորդին տրամադրելու պարտականություն 
ծագելու համար անհրաժեշտ է, որ դրանք ազդե- 
ցություն ունենան կրեդիտավորման պայմանա- 
գրի և դրանից բխող կողմերի իրավունքների և 
պարտականությունների վրա։ 

 • Կրեդիտավորման պայմանագրի վրա ազդեցու- 
թյունն առկա կլինի, եթե օրենքով, նորմատիվ 
իրավական ակտերով կամ կրեդիտավորողի ներ- 
քին ակտով սահմանվի պայմանագրով նախա- 
տեսվածին հակառակ պայման կամ բացառվի  
պայմանագրով նախատեսված որևէ կարգավո- 
րում, և դրա գործողությունը տարածվի նախ- 
կինում կնքված պայմանագրերից ծագող հարա- 
բերությունների նկատմամբ։

 • Տվյալ դեպքում Հաճախորդը չի հիմնավորել իր  
վկայակոչված ակտերի՝ Հաճախորդի և Բանկի  
միջև կնքված պայմանագրի նկատմամբ ազդե- 
ցությունը, այսինքն՝ նշված ակտերով այնպիսի 
պարտադիր կանոններ սահմանված լինելը,  
որոնք տարածվում են Հաճախորդի և Բանկի մի- 
ջև կնքված վարկային պայմանագրի վրա և նա- 
խատեսում են այլ կարգավորում, քան սահման- 
ված է Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքված վար- 
կային պայմանագրով։ 

 • Անդրադառնալով վարկային պայմանների փո- 
փոխության մասին տեղեկացված չլինելու՝ Հաճա- 
խորդի փաստարկին՝ Հաշտարարն արձանա- 
գրել է, որ պայմանների փոփոխությունը հան- 
դիսանում է պարտադիր ներկայացման ենթա- 
կա տեղեկություն, և այն Բանկի կողմից ենթա- 
կա է տրամադրման Հաճախորդին։ Սակայն 
սույն դեպքում կողմերը չեն ներկայացրել որևէ 
փաստ Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքված 
վարկային պայմանագրում Բանկի կողմից միա- 
կողմանիորեն փոփոխություն կատարված լինե- 
լու մասին։

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝

Հաշտարարը որոշել է, որ Հաճախորդի կողմից 
վկայակոչված տեղեկությունը Օրենքի 17-րդ հոդ- 
վածի 1-ին մասի իմաստով չի հանդիսանում պար- 
տադիր ներկայացման ենթակա տեղեկություն, և 
Բանկը նշված տեղեկությունը Հաճախորդին տրա- 
մադրելու պարտականություն չուներ, ուստի Հաշտա- 
րարն արձանագրել է, որ Հաճախորդի և Բանկի  
միջև կնքված վարկային պայմանագրի շրջանակ- 
ներում չի հաստատվել Հաճախորդի՝ Օրենքի 17-րդ  
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված տեղեկու- 

թյունը ստանալու իրավունքի խախտման փաստը, 
իսկ Հաճախորդի պահանջն անհիմն է և ենթակա 
մերժման:

ՊԱՀԱՆՋ 2

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող ապահովագրական  
ընկերության դեմ ՝ կապված հուղարկավորության 
ծախսերի հատուցում չտրամադրելու հետ

ՊԱՀԱՆՋԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Համաձայն ներկայացված պահանջի՝ տեղի է ունե- 
ցել ՃՏՊ, որի արդյունքում մահացել է Հաճախոր- 
դի երեխան: Հարուցվել է քրեական վարույթ, որը  
կարճվել է, և քրեական հետապնդումը Հաճախոր- 
դի նկատմամբ դադարեցվել է գործուն զղջալու հիմ- 
քով: Հաճախորդը հայտնել է, որ ԱՊՊԱ-ի շրջանակ- 
ներում հուղարկավորության ծախսերի փոխհա- 
տուցման ակնկալիքով դիմել է ապահովագրական 
ընկերություն (այսուհետ՝ Ընկերություն), սակայն հա- 
տուցում չի տրամադրվել՝ հիմք ընդունելով այն հան- 
գամանքը, որ տուժողը տվյալ վնասի գծով արդեն  
իսկ հատուցում է ստացել (ԱՊՊԱ RL 1-001 կանոն- 
ների 100-րդ կետի 1 ենթակետ): Հաճախորդը նշել 
է, որ Ընկերության դիրքորոշման հետ համաձայն 
չէ, քանի որ որևէ մեկից հատուցում չի ստացել: Հա- 
ճախորդը ներկայացրել է բողոք-պահանջ: Պատաս- 
խան չի ստացել:

Հաշտարարին ուղղված պահանջ-դիմումով Հաճա- 
խորդը պահանջել է, որ Ընկերությունը տրամադրի 
ապահովագրական հատուցում 1,000,000 ՀՀ դրա- 
մի չափով:

ՊԱՀԱՆՋԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Ա. Հաշտարարի գործողությունները

Պահանջի լիարժեք քննության նպատակով Հաշտա- 
րարը խնդրել է Ընկերությանը՝ տրամադրել ներկա- 
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յացված պահանջի վերաբերյալ գրավոր պարզա- 
բանումներ, բացատրություններ և (կամ) առարկու- 
թյուններ, ինչպես նաև պահանջին վերաբերելի փաս- 
տաթղթեր և ցանկացած այլ տեղեկություն կամ 
փաստաթուղթ, որը կարող է օգնել պահանջի քննու- 
թյանը:

Բ. Ընկերության դիրքորոշումը

Ի պատասխան վերոնշյալ գրության՝ Հաշտարարի 
գրասենյակը ստացել է պահանջված  փաստաթղթե- 
րը և Ընկերության դիրքորոշումը, ըստ որի՝ Ընկե- 
րությունը՝ տեղի ունեցած պատահարի հետևանքով  
Հաճախորդի երեխայի հուղարկավորության ծախ- 
սերի փոխհատուցման դիմումին ի պատասխան, 
որոշում է կայացրել ապահովագրական հատուցում  
չտրամադրելու վերաբերյալ՝ հիմնավորելով, որ տու- 
ժողն արդեն իսկ հատուցում է ստացել։ Ընկերությու- 
նը նշել է, որ իր դիրքորոշումը հիմնավոր է։

Գ. Պահանջի քննությունը  
և որոշման կայացումը

Պահանջի քննության ընթացքում Հաշտարարը վեր  
է հանել այն փաստերի շրջանակը, որոնք էական 
նշանակություն ունեն պահանջի հանգուցալուծման 
համար։

Մասնավորապես, Հաշտարարն էական է համարել 
նշված դեպքի առթիվ հարուցված քրեական գործը  
և կատարված նախաքննությունը, որի արդյունքում,  
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հաճախոր- 
դը նախկինում դատված չի եղել, խոստովանական 
ցուցմունքով աջակցել է հանցագործությունը բացա- 
հայտելուն, վթարի հետևանքով մահացել է նրա  

դեռահաս երեխան, տուժողն ու իրավահաջորդը 
նրա դեմ բողոք ու գույքային պահանջ չեն ներկա- 
յացրել, Հաճախորդը չի առարկել իր նկատմամբ 
քրեական հետապնդումը դադարեցնելու դեմ, քրեա- 
կան գործով վարույթը կարճվել և Հաճախորդի 
նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել 
է գործուն զղջալու հիմքով։ 

Կիրառելի իրավական ակտերի վերլուծության ար- 
դյունքում Հաշտարարը հանգել է այն եզրակացու- 
թյանը, որ  տվյալ դեպքում անձնական վնաս է հան- 
դիսանում տուժողի մահը, որի պարագայում հու- 
ղարկավորության համար կատարված ծախսերի 
հատուցում ստանալու իրավունք ունի այն անձը, ով  
առաջինն է ապահովագրական ընկերությանը ներ- 
կայացնում ապահովագրական հատուցման դի- 
մումը և մահվան վկայականի բնօրինակը։ Հուղար- 
կավորության համար կատարած ծախսերի համար  
ապահովագրական հատուցման չափը, համաձայն 
Կանոնների, կազմում է 1,000,000 ՀՀ դրամ։ Միաժա- 
մանակ, Հաշտարարը չի բացառել այն դեպքերը, 
երբ ապահովագրական ընկերությունն իրավունք 
ունի մերժել հատուցում ստանալու մասին տուժողի 
դիմումը, եթե ապացուցված է, որ վերջինս արդեն  
իսկ ստացել է հատուցում պատահարի արդյունքում  
պատճառված ամբողջ վնասի կամ դրա մի մասի 
չափով։ Ընդ որում, եթե տուժողին պատճառված 
վնասը մասամբ է հատուցվել, ապա Ընկերությունն 
իրավունք ունի այդ չափով նվազեցնել հատուցման 
ենթակա գումարի չափը։ 

Հաշտարարը որոշել է, որ սույն վեճի լուծման համար  
անհրաժեշտ է պարզել, թե արդյո՞ք Հաճախորդը 
վնաս պատճառողից, ապահովագրական ընկերու- 
թյունից կամ Բյուրոյից ստացել է պատճառված վնա- 
սի հատուցում, թե՞ ոչ։

Հաշտարարն արձանագրել է, որ՝ 

 • Հաճախորդի նկատմամբ քրեական հետապնդու- 
մը դադարեցվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 72-րդ  
հոդվածի հիման վրա, սակայն քրեական հե- 
տապնդումը դադարեցնելու մասին քննիչի որոշ- 
ման մեջ հստակ նշված է, որ տուժողի իրավա- 
հաջորդի կողմից Հաճախորդին գույքային պա- 
հանջ չի ներկայացվել, ինչից էլ կարելի է եզրա- 
կացնել, որ գույքային վնասի հատուցում տուժողի  
իրավահաջորդին չի տրամադրվել։  

 • Սույն պահանջի քննության շրջանակներում որևէ  
ապացույց չի ներկայացվել, որով կհաստատվեր  
այն հանգամանքը, որ տուժողի իրավահաջորդը 
ստացել է պատճառված գույքային վնասի հա- 
տուցում վնաս պատճառող անձի կողմից, ապա- 
հովագրական ընկերությունից կամ Բյուրոյից 
կամ տուժողի իրավահաջորդի  կողից կատար- 
ված ծախսերը՝ վնասը, այլ կերպ հարթվել է։

 • Քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին  
որոշմամբ ամրագրվել է, որ Հաճախորդը քրեա- 
կան գործի շրջանակներում գույքային պահանջ 
չի ներկայացրել, որպիսի պայմաններում վերջինս  
իրավունք ունի նման պահանջ ներկայացնել 
քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների 
շրջանակում։

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝

Հաշտարարը որոշել է, որ Հաճախորդի վնասը հա- 
տուցված կամ հարթված լինելու վերաբերյալ Ընկե- 
րության պնդումները սույն պահանջի քննության 
շրջանակներում չեն հիմնավորվել, ուստի Հաճախոր- 
դի պահանջը ենթակա է բավարարման 1,000,000 
(մեկ միլիոն) ՀՀ դրամի չափով։

ՊԱՀԱՆՋ 3

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող բանկի դեմ ՝ կապ- 
ված «Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը 
սահմանելու, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ 
նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու մա- 
սին» թիվ 275-Ն որոշման դրույթների հետ

ՊԱՀԱՆՋԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հաճախորդը Բանկի հետ կնքել է սպառողական 
վարկի պայմանագիր, որով Հաճախորդին տրա- 
մադրվել է 1,500,000 ՀՀ դրամ գումար։ 2019թ.  
ծնվել է Հաճախորդի երրորդ երեխան, ում համար 
պետությունից Հաճախորդը միանվագ ստացել է 
500,000 ՀՀ դրամ, իսկ մյուս 500,000 ՀՀ դրամը  
պետք է ստանար ամսական պարբերականությամբ։

2019թ. հունիս ամսից Հաճախորդը վարկի վճա- 
րումներ չի կատարել, ինչի պատճառով հոկտեմ- 
բեր ամսին Հաճախորդը երեխայի համար փո- 
խանցվող 50,000 ՀՀ դրամը չի կարողացել ստանալ։  
Հաճախորդի տեղեկացմամբ՝ Բանկի կողմից որպես  
վարկի մարում բռնագանձվել է 50,000 ՀՀ դրամ։ 

Հաճախորդը Բանկի դիրքորոշման հետ համամիտ 
չէ, քանի որ կարծում է, որ Բանկն իրավունք չուներ  
երրորդ երեխայի համար փոխանցվող նպաստի 
գումարն ուղղել պարտավորությունների կատար- 
մանը, քանի որ, Կառավարության որոշման համա- 
ձայն, այդ գումարը կարելի է ծախսել միայն սահմա- 
նափակ նպատակներով։ Բացի այդ, վարկային պայ- 
մանագրում այդպիսի կետ չի եղել, և պայմանագիրն  
էլ կնքվել է երեխայի ծնվելուց առաջ։

Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմումով  
Հաճախորդը պահանջել է, որ Բանկը վերադարձնի  
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անօրինական ձևով գանձած և Հաճախորդի երե- 
խային պատկանող 50,000 ՀՀ դրամը։

ՊԱՀԱՆՋԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Ա. Հաշտարարի գործողությունները

Պահանջի լիարժեք քննության նպատակով Հաշ- 
տարարը խնդրել է Բանկին՝ տրամադրել ներկայաց- 
ված պահանջի վերաբերյալ գրավոր պարզաբա- 
նումներ, բացատրություններ և (կամ) առարկություն- 
ներ, ինչպես նաև պահանջին վերաբերելի փաս- 
տաթղթեր և ցանկացած այլ տեղեկություն կամ 
փաստաթուղթ, որը կարող է օգնել պահանջի 
քննությանը:

Բ. Բանկի դիրքորոշումը

Ի պատասխան վերոնշյալ գրության՝ Հաշտարարի 
գրասենյակը ստացել է պահանջված փաստաթղթե- 
րը և Բանկի դիրքորոշումը, ըստ որի՝ Հաճախոր- 
դի կողմից ստորագրված դիմում-պայմանագրով 
Հաճախորդի երեխայի անունով բացվել է ընտանե- 
կան դրամագլխի տնօրինման նպատակով պետա- 
կան աջակցության հաշիվ։ 

Հաճախորդի կողմից Բանկ է ներկայացվել ընտա- 
նեկան դրամագլխի տնօրինման նպատակով պե- 
տական աջակցության հաշվում առկա դրամական 
միջոցների պարբերական տնօրինման դիմում, որի  
հիման վրա Բանկը յուրաքանչյուր ամիս ընտանե- 
կան դրամագլխի տնօրինման նպատակով պետա- 
կան աջակցության հաշվում առկա դրամական մի- 
ջոցները փոխանցել է Հաճախորդի անունով բաց- 
ված բանկային հաշվին։ 

Բանկը հավելել է, որ կողմերի միջև կնքված վար- 
կային պայմանագրով ստանձնած պարտավորու- 
թյունները Հաճախորդի կողմից ոչ պատշաճ կա- 
տարելու արդյունքում ձևավորվել են ժամկետանց 
պարտավորություններ, ինչի արդյունքում Բանկը, 
համաձայն պայմանագրի 3.12 կետի, Հաճախորդի  
անվամբ Բանկում բացված ցանկացած բանկային 
հաշվին առկա դրամական միջոցները ուղղել է Բան- 
կի հանդեպ ունեցած՝ Հաճախորդի ժամկետանց 
պարտավորությունների մարմանը։ Բանկը նշել է, 
որ իր գործողություններն իրավաչափ են եղել։

Գ. Պահանջի քննություն  
և որոշման կայացում

Պահանջի քննության ընթացքում Հաշտարարը վեր  
է հանել այն փաստերի շրջանակը, որոնք էական 
նշանակություն ունեն պահանջի հանգուցալուծման 
համար։ Մասնավորապես, Հաշտարարն էական է 
համարել՝

 • կողմերի միջև կնքված վարկային պայմանագրի  
3.1.2 կետը, համաձայն որի՝ Բանկն իրավունք ունի  
առանց վարկառուի լրացուցիչ հանձնարարու- 
թյան վարկառուի պարտքի մարման նպատա- 
կով անակցեպտ գանձում իրականացնելու դեպ- 
քում վարկառուի բանկային հաշիվներում առ- 
կա դրամական միջոցներն ուղղել վարկառուի 
պարտքի մարմանը (պարտավորությունների 
կատարմանը)։ 

 • Հաճախորդի կողմից Բանկին ներկայացրած 
դիմում-պայմանագիրը՝ հաշվետիրոջ (երեխայի)  
անվամբ պետական աջակցության հաշիվ բացե- 
լու վերաբերյալ, և ընտանեկան դրամագլուխը 
տնօրինելու մասին դիմումը, որով ընտանեկան  

դրամագլուխը տնօրինվելու է ամսական առա- 
վելագույնը 50,000 ՀՀ դրամ պարբերաբար կամ  
միանվագ վճարումներ կատարելով՝ ցանկացած  
բանկային հաշվի փոխանցելու միջոցով։

 • Հաճախորդը Բանկին ներկայացրել է բանկային  
հաշվից պարբերաբար վճարումների իրակա- 
նացման հայտ-հանձնարարական, որով խնդրել  
է պետական աջակցության հաշվից յուրաքան- 
չյուր ամսվա 1-ը կատարել 50,000 ՀՀ դրամ գու- 
մարի չափով փոխանցումներ իր բանկային 
հաշվին։

Վերաբերելի իրավական ակտերի վերլուծության 
արդյունքում Հաշտարարը որոշել է, որ երրորդ և հա- 
ջորդ երեխայի ծնվելու դեպքում տրվող՝ երեխայի 
ծննդյան միանվագ նպաստի միջոցներից գոյանում  
է ընտանեկան դրամագլուխը, որը փոխանցվում է  
այդ նպատակով բացված հատուկ բանկային հաշ- 
վի՝ պետական աջակցության հաշվին։ Պետական 
աջակցության հաշվին փոխանցված ընտանեկան 
դրամագլխի միջոցները տնօրինվում են երեխայի 
հետ նույն բնակության վայրում բնակվող (հաշվառ- 
ված) օրինական ներկայացուցչի (ծնողը, խնամա- 
կալը, որդեգրողը) կողմից մինչև երեխայի 18 տարին  
լրանալը։ Պետական աջակցության հաշվին առկա  
ընտանեկան դրամագլուխը տնօրինելու ուղղություն- 
ների սպառիչ ցանկը սահմանվում է Ընտանեկան 
դրամագլուխը տնօրինելու կարգի 4-րդ կետով, որոն- 
ցից է ցանկացած բանկային հաշվի փոխանցելու 
միջոցով պարբերական կամ միանվագ վճարում- 
ներ կատարելը՝ ամսական 50,000 ՀՀ դրամից ոչ 
ավելի:

Հաշտարարն արձանագրել է, որ՝ 

 • Սույն դեպքում առկա է Բանկի և Հաճախորդի 
համաձայնությունն առ այն, որ Հաճախորդի՝ վար- 
կային պայմանագրի շրջանակներում պարտքի 
առկայության դեպքում Բանկն առանց Հաճա- 
խորդի լրացուցիչ հանձնարարության իրավունք 
ունի անակցեպտ գանձել Հաճախորդի բանկա- 
յին հաշիվներում առկա դրամական միջոցները  
և դրանք ուղղել ժամկետանց վարկային պար- 
տավորությունների մարմանը։ 

 • Պահանջի քննության ընթացքում ներկայացված  
վարկի քաղվածքի համաձայն՝ Հաճախորդի կող- 
մից նշված ժամանակահատվածում վարկային 
պայմանագրով սահմանված վճարումները չեն 
կատարվել, որից բխում է, որ Բանկն իրավասու 
է եղել Հաճախորդի անվամբ Բանկում առկա 
բանկային հաշիվներից գանձել դրամական մի- 
ջոցները և դրանք ուղղել վարկային պարտա- 
վորությունների մարմանը։ 

 • Պահանջի քննության ընթացքում ներկայացված  
պետական աջակցության հաշվի քաղվածքի 
համաձայն՝ հաշվից ելքագրվել են դրամական 
միջոցներ 50,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով և 
փոխանցվել Հաճախորդի անվամբ Բանկում 
բացված բանկային հաշվին։ 

 • Նպաստի գումարը Հաճախորդի բանկային հաշ- 
վին փոխանցվելուց հետո առկա դրամական 
միջոցների նկատմամբ սահմանափակումները 
վերացել են, և Հաճախորդը կարող էր ազատո- 
րեն տնօրինել նշած դրամական միջոցները, այդ  
թվում ՝ տալով իր համաձայնությունը Բանկին՝  
դրանք ուղղելու իր վարկային պարտավորություն- 
ների մարմանը։ 
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Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝

Հաշտարարը որոշել է, որ Հաճախորդի և Բանկի 
միջև առկա համաձայնության հիման վրա Բանկի 
կողմից Հաճախորդի հաշվում առկա դրամական 
միջոցների գանձումը և դրանք վարկային պարտա- 
վորությունների մարմանն ուղղելը չեն համարվում 
ապօրինի, ուստի Հաճախորդի պահանջը նշված  
դրամական միջոցները վերադարձնելու վերաբե- 
րյալ հիմնավոր չէ և ենթակա է մերժման։

ՊԱՀԱՆՋ 4

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող ապահովագրական  
ընկերության դեմ ՝ կապված կամավոր բժշկական 
ապահովագրության շրջանակներում հատուցում 
չտրամադրելու հետ

ՊԱՀԱՆՋԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հաճախորդը 2018թ. սեպտեմբերին մայթով քայլե- 
լիս ընկել է և վնասել ձախ ծնկահոդը։ Հաճախորդը 
հայտնել է, որ պատահարի մասին անմիջապես 
տեղեկացրել է Ընկերությանը, ուղղորդվել է ԲԿ 1, 
որտեղ իրեն հայտնել են, որ լուրջ վնասվածք չկա, 
և լրացուցիչ հետազոտություններ անցկացնելու 
անհրաժեշտությունը բացակայում է։ Սակայն հետա- 
գա օրերին վիճակի բարելավում չի եղել, և Հաճա- 
խորդը ստիպված է եղել դիմել ԲԿ 2, որտեղից էլ 
ուղղորդվել է ծնկահոդի նախ՝ ռենտգեն, ապա՝ ՄՌՏ 
հետազոտությունների։ Պարզվել է, որ վնասվածքը 
լուրջ է, բժշկական կենտրոնից առաջարկել են վի- 
րահատությանն այլընտրանքային լուծում, սակայն 
որևէ դրական արդյունք չի արձանագրվել։

Հաճախորդը խորհրդակցել է վիրաբույժների հետ,  
որոնք հաստատել են, որ վիրաբուժական միջամ- 
տությունն այլընտրանք չունի։ Հաճախորդը նշել է,  
որ Ընկերության հետ խորհրդակցել է վիրահատու- 
թյունը ԲԿ 2-ում իրականացնելու համար։ Հաճախոր- 
դը նշել է, որ իրեն բանավոր տեղյակ են պահել, որ  
կարող է հատուցվել 900,000 ՀՀ դրամ։ Վիրահատու- 
թյան համար Հաճախորդը վճարել է 1,160,000 ՀՀ  
դրամ։ Հաճախորդը դիմել է Ընկերություն հատու- 
ցում ստանալու խնդրանքով, որը, սակայն, մերժվել  
է այն հիմքով, որ ապահովագրական պայմանա- 
գիրը դադարել է։ Ընկերությունը ներկայացրած 
բողոք-պահանջը մերժել է։  

Հաճախորդը հայտնել է, որ սույն դեպքում ապահո- 
վագրական դեպքը տեղի է ունեցել պայմանագրի 
գործողության ժամկետում, հետևաբար՝ վնասների 
հատուցման պարտավորությունը ծագել է ապահո- 
վագրական դեպքը տեղի ունենալու ժամանակ, իսկ  
պայմանագրի դադարեցումն ինքնին չի կարող 
հանգեցնել վնասը հատուցելու պարտավորության 
դադարեցման։

Հաշտարարին ներկայացված պահանջ-դիմումով 
Հաճախորդը պահանջել է, որ Ընկերությունը հա- 
տուցի ապահովագրական դեպքը տեղի ունենալու 
արդյունքում կրած վնասը՝ 1,160,000 ՀՀ դրամի չափով։
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Ա. Հաշտարարի գործողությունները

Պահանջի լիարժեք քննության նպատակով Հաշ- 
տարարը խնդրել է Ընկերությանը՝ տրամադրել ներ- 
կայացված պահանջի վերաբերյալ գրավոր պար- 
զաբանումներ, բացատրություններ և (կամ) առար- 
կություններ, ինչպես նաև պահանջին վերաբերելի  
փաստաթղթեր և ցանկացած այլ տեղեկություն  
կամ փաստաթուղթ, որը կարող է օգնել պահանջի 
քննությանը:

Բ. Ընկերության դիրքորոշումը

Ի պատասխան վերոնշյալ գրության՝ Հաշտարարի 
գրասենյակը ստացել է պահանջված փաստաթղթե- 
րը և Ընկերության դիրքորոշումը, ըստ որի՝ Հաճա- 
խորդն ապահովագրված է եղել Ապահովագրողի 
մոտ կնքված կամավոր բժշկական ապահովագրու- 
թյան «Էքստրա» ծրագրով։ Հաճախորդի պայմա- 

նագրի գործողության ժամկետը դադարեցվել է  
02.05.2019թ.։ Ընկերությունը, վկայակոչելով Պայ- 
մանների 5.3, 9.12 կետերը, նշել է, որ, ուսումնասիրե- 
լով փաստաթղթերը և հաշվի առնելով Պայմանների  
վերը նշված կետերը, կայացրել է ապահովագրա- 
կան հատուցման վճարումը մերժելու վերաբերյալ 
որոշում։ 

Գ. Պահանջի քննություն  
և որոշման կայացում

Պահանջի քննության ընթացքում Հաշտարարը վեր  
է հանել այն փաստերի շրջանակը, որոնք էական 
նշանակություն ունեն պահանջի հանգուցալուծման 
համար։ Մասնավորապես, Հաշտարարն էական է 
համարել՝

1. Պայմանագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող 
Կամավոր բժշկական ապահովագրության պայ- 
մանների (այսուհետ՝ Պայմաններ) 3.2 կետը, հա- 
մաձայն որի՝ ապահովագրական պատահար է  
հանդիսանում ապահովագրված անձի՝ Պայմա- 
նագրի պայմանների համաձայն և դրա գործո- 
ղության ժամանակահատվածում փաստացի հաս- 
տատված՝ Բժշկական հաստատություն և/կամ  
Պայմանագրով նախատեսված կամ ապահո- 
վագրողի հետ համաձայնեցված այլ հաստատու- 
թյուն դիմելը՝ առողջական վիճակի վատթարաց- 
ման, վնասվածքի, թունավորման, առողջության  
պահպանման և բժշկական օգնության ցուցա- 
բերման կարիք ունեցող այլ իրավիճակների կա- 
պակցությամբ։ 

2. Պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող՝ բժշկա- 
կան ապահովագրության «էքստրա» ծրագիրը, 
համաձայն որի՝ ծրագրով նախատեսված ծառայու- 
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թյունների և հիվանդությունների բուժման հետ  
կապված ծախսերը հատուցվում են հետևյալ  
դեպքերում ՝ ստացիոնար բուժօգնության՝ վնաս- 
վածքներ (կոտրվածքներ, հոդախախտեր, վեր- 
քեր, սալջարդեր, պոլիտրավմաներ) բուժում, 
բացառությամբ  վնասվածքաբանական վիրա- 
հատությունների ժամանակ կիրառվող մետա- 
ղական կոնստրուկցիաների։

3. Պայմանների 9.12 կետը, համաձայն որի՝ Ապահո- 
վագրողի կողմից չեն հատուցվում այն ծախսերը,  
որոնք Ապահովադիրը (Ապահովագրված անձը)  
կրել է Պայմանագրի գործողության ժամկետի  
ավարտից հետո կամ կապված են մինչև Պայմա- 
նագրի ուժի մեջ մտնելը տեղի ունեցած ապահո- 
վագրական պատահարի նշաններ ունեցող իրա- 
դարձությունների հետ։ Ապահովագրողը հատու- 
ցում է Պայմանագրի/Վկայագրի գործողության 
ժամկետի ընթացքում տեղի ունեցած պատա- 
հարների հետ կապված Պայմանագրի/Վկայա- 
գրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո  
իրականացված ծախսերը, որոնք կատարվել են  
մինչև Ապահովագրված անձի կյանքին վտան- 
գի վերացման պահը, եթե ապահովագրության 
Պայմանագրով/Վկայագրով այլ բան նախա- 
տեսված չէ։ 

4. Համաձայն ԲԿ 2-ի կողմից տրված տեղեկանքի՝  
Հաճախորդի մոտ ախտորոշվել է ձախ ծնկոսկրի  
միջային կոլլատերալ ռետինոկուլար կոմպլեք- 
սի վնասում, ծնկոսկրի քրոնիկական դրսային  
անկայունություն, օստեոարթրիտ։ Կատարվել են  
հետևյալ միջամտությունները՝ նախավիրահա- 
տական լաբորատոր-գործիքային հետազոտու- 
թյուններ, արժեքը՝ 60,000 ՀՀ դրամ, ձախ ծնկան  
հոդի արթրոսկոպիկ ռևիզիա, լատերալ ռետինո- 
կուլյար ռելիզ, վնասված միջային ռետինոկու- 

լյար կոմպլեքսի ռեկոնստրուկցիա All inside տեխ- 
նիկայով, արժեքը՝ 1,100,000 ՀՀ դրամ։

Պահանջի լիարժեք քննության և կողմերին լսելու  
անհրաժեշտությամբ պայմանավորված՝ Հաշտա- 
րարը որոշում է կայացրել պահանջի քննության  
շրջանակներում բանավոր լսումներ իրականաց- 
նելու վերաբերյալ։ 

Տեղի ունեցած լսումներին մասնակցել են Հաճախոր- 
դը և Ընկերության ներկայացուցիչները։ Լսումների  
ընթացքում կողմերը  ընդունել են, որ ապահովագ- 
րական պատահարը տեղի է ունեցել Պայմանագրի 
գործողության ժամկետի ընթացքում։ Հաճախորդը 
հեռախոսազանգով տեղեկացրել է Ընկերությանը, 
որ դիմել է ԲԿ 2, ցանկացել է ճշտել Ընկերության 
կողմից հատուցման տրամադրման մոտավոր չափը։  
Լսումների ժամանակ, միաժամանակ, կողմերն ըն- 
դունել են, որ Հաճախորդի կողմից ապահովագրա- 
կան պատահարի հետ կապված ծախսը կատարվել  
է Պայմանագրի գործողության ժամկետի ավար- 
տից հետո։

Հաշտարարը սույն պահանջի քննության շրջանակ- 
ներում անհրաժեշտ է համարել քննարկել այն հար- 
ցը, թե արդյո՞ք ապահովագրական պատահարի՝ 
պայմանագրի գործողության ընթացքում տեղի 
ունենալու պայմաններում դրա հետ  կապված ծախ- 
սերի՝ պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո իրա- 
կանացումը կարող է հիմք հանդիսանալ ապահո- 
վագրական հատուցումը մերժելու համար, թե՞ ոչ։

Հաշտարարն արձանագրել է, որ

 • ապահովագրական հատուցման պարտականու- 
թյան ծագման համար էական և որոշիչ նշանա- 

կություն ունի ապահովագրական դեպքի տեղի 
ունենալու պահը, իսկ ապահովագրության գոր- 
ծողության ժամկետում տեղի ունեցած ապահո- 
վագրական պատահարից բխող և ածանցվող 
ծախսերի՝ պայմանագրի ժամկետի ավարտից 
հետո տեղի ունենալը չի կարող հիմք հանդիսա- 
նալ ապահովագրական հատուցման մերժման 
համար։ 

 • ապահովագրության էությունից և ՀՀ քաղաքա- 
ցիական օրենսգրքի 1013–րդ հոդվածի 2-րդ մասի  
բովանդակությունից բխում է, որ այն բոլոր դեպ- 
քերում, երբ ապահովագրական պատահարը 
տեղի է ունեցել ապահովագրության պայմանա- 
գրի գործողության ժամկետում, պայմանագիրը 
պետք է տարածվի նշված պատահարից բխող  
և ածանցվող ծախսերի վրա ևս։ Այսինքն՝ ան- 
կախ ապահովագրական պատահարից բխող 
ծախսերի կատարման պահից՝ պայմանագիրը 
պետք է գործի, և ապահովագրական հատուց- 
ման տրամադրման բոլոր պայմանների առկա- 
յության դեպքում կատարված ծախսերը պետք  
է հատուցվեն։ 

 • Պայմանագրի գործողության ավարտից հետո 
կատարված ծախսերն Ապահովագրողի կողմից  
հատուցելու համար անհրաժեշտ է միայն հաս- 
տատել պայմանագրի գործողության ընթացքում  
տեղի ունեցած ապահովագրական դեպքի և պայ- 
մանագրի գործողության ժամկետից հետո կա- 
տարված ծախսերի միջև պատճառական կապը: 

 • Սույն դեպքում Պայմանագիրն ապահովագրա- 
կան հատուցման տրամադրումը կապում է ոչ թե  
ապահովագրական պատահարի տեղի ունենա- 
լու պահի, այլ՝ պատահարից բխող ծախսերը պայ- 
մանագրի գործողության ընթացքում կատարված  

լինելու հետ, ինչն առերևույթ հակասում է Օրենս- 
գրքի 1013-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված  
իմպերատիվ կարգավորմանը։

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝

Հաշտարարը որոշել է, որ տվյալ դեպքում ապահո- 
վագրական պատահարը՝ բժշկական ծառայությու- 
նից օգտվելու համար բժշկական կազմակերպություն  
դիմելը, տեղի է ունեցել Պայմանագրի գործողության  
ընթացքում, ուստի դրա հետ կապված ծախսերը, 
անկախ Պայմանագրի գործողության ավարտից 
հետո կատարված լինելու հանգամանքից, ենթակա  
են հատուցման սույն Պայմանագրի շրջանակնե- 
րում։ Հաճախորդին ենթակա է հատուցման վիրա- 
հատական միջամտության համար Ապահովագրո- 
ղի հետ համագործակցող Բժշկական հաստատու- 
թյունների միջին գինը՝ 691,666 ՀՀ դրամ և 60,000 ՀՀ  
դրամ որպես նախավիրահատական հետազոտու- 
թյունների համար կատարված ծախսի գումար, այ- 
սինքն՝ ընդհանուր՝ 751,666 ՀՀ դրամ գումար։
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ՊԱՀԱՆՋ 5

Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող ապահովագրական  
ընկերության դեմ ՝ կապված ավտոմեքենային պատ- 
ճառված վնասի հատուցում չտրամադրելու հետ

ՊԱՀԱՆՋԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հաճախորդի և ապահովագրական ընկերության  
(այսուհետ՝ Ընկերություն) միջև կնքվել է ավտոտրանս- 
պորտային միջոցի ապահովագրության վկայագիր,  
ըստ որի՝ ապահովագրության օբյեկտ է հանդի- 
սացել BMW մակնիշի ավտոտրանսպորտային 
միջոցը: 2019թ. տեղի է ունեցել ճանապարհա- 
տրանսպորտային պատահար, որի արդյունքում 
նշված ավտոմեքենային պատճառվել է գույքային  
վնաս: Հաճախորդը հայտային դիմում է ներկայաց- 
րել Ընկերություն՝ կից ներկայացնելով վկայագրի 
պայմաններով նախատեսված բոլոր անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը, սակայն մինչ պահանջ-դիմում ներ- 
կայացնելու օրը չի ստացել Ընկերության որոշումը։ 

Հաճախորդը նշել է, որ Ընկերությունն անհարկի 
ձգձգում է հատուցման գործընթացը՝ պահանջելով 
ՃՏՊ գործով վարչական վարույթ իրականացնելու 
վերաբերյալ իրավասու մարմնի կողմից կազմված 
փաստաթղթերը, այն է՝ վարչական վարույթի շրջա- 
նակներում կազմված վարչական ակտը: Հաճախոր- 
դը նշել է նաև, որ Ընկերության կողմից պահանջ- 
ված փաստաթուղթը պարտադիր ներկայացման 
փաստաթուղթ չէ։

Հաճախորդը բողոք-պահանջ է ներկայացրել Ընկե- 
րություն, սակայն որևէ պատասխան չի ստացել:

Հաճախորդը Հաշտարարին ներկայացված պահանջ- 
դիմումով պահանջել է, որ Ընկերությունը վճարի  
ապահովագրական հատուցում տվյալ պատահարի  

արդյունքում ավտոմեքենային պատճառված իրա- 
կան և ամբողջական վնասի՝ 7,300,000 ՀՀ դրամի 
չափով։

ՊԱՀԱՆՋԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Ա. Հաշտարարի գործողությունները

Պահանջի լիարժեք քննության նպատակով Հաշ- 
տարարը խնդրել է Ընկերությանը՝ տրամադրել ներ- 
կայացված պահանջի վերաբերյալ գրավոր պար- 
զաբանումներ, բացատրություններ և (կամ) առար- 
կություններ, ինչպես նաև պահանջին վերաբերելի  
փաստաթղթեր և ցանկացած այլ տեղեկություն  
կամ փաստաթուղթ, որը կարող է օգնել պահանջի 
քննությանը:

Բ. Ընկերության դիրքորոշումը

Ի պատասխան վերոնշյալ գրության՝ Հաշտարարի 
գրասենյակը ստացել է պահանջված փաստաթղթե- 
րը և Ընկերության դիրքորոշումը, ըստ որի՝ Ընկե- 
րության կողմից BMW մակնիշի ավտոտրանսպոր- 
տային միջոցի մասնակցությամբ տեղի ունեցած  
պատահարի վերաբերյալ գույքային պահանջը կար- 
գավորելու նպատակով Հաճախորդը պատշաճ կեր- 
պով ծանուցվել է տվյալ պատահարին առնչվող 
ոստիկանության նյութերի, մասնավորապես՝ ՃՏՊ-ի  
գործով վարչական վարույթ իրականացնելու վե- 
րաբերյալ իրավասու մարմնի կողմից տրված վար- 
չական ակտի ներկայացման մասին: 

Ընկերությունը, վկայակոչելով Պայմանագրի անբա- 
ժանելի մաս կազմող պայմանները, նշել է, որ ապա- 
հովագրողն իրավունք ունի հրաժարվել ապահո-

վագրական հատուցում վճարելուց, եթե շահառուի 
կողմից ապահովագրական հատուցում ստանալու 
վերաբերյալ գրավոր դիմում ներկայացնելուց հետո  
3 ամսվա ընթացքում ապահովագրողին չեն ներ- 
կայացվում ապահովագրական պահանջի կարգա- 
վորման համար Պայմաններով սահմանված փաս- 
տաթղթերը: Ընկերությունը հայտնել է նաև, որ պա- 
կասող փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում 
Հաճախորդի կողմից Ընկերություն ներկայացված 
ապահովագրական հատուցում ստանալու վերա- 
բերյալ դիմումը ենթակա կլինի մերժման:  

Գ. Պահանջի քննություն  
և որոշման կայացում

Պահանջի քննության ընթացքում Հաշտարարը վեր  
է հանել այն փաստերի շրջանակը, որոնք էական 
նշանակություն ունեն պահանջի հանգուցալուծման 
համար։

Հաշտարարը BMW մակնիշի ավտոմեքենային պատ- 
ճառված վնասի չափը պարզելու նպատակով փոր- 
ձագիտական ընկերությանը պատվիրակել է իրա- 
կանացնել ՃՏՊ արդյունքում առաջացած վնասի 
գնահատման փորձաքննություն, համաձայն որի՝ 
BMW մակնիշի ավտոմեքենային պատճառված վնա- 
սը կազմել է 6,758,000  ՀՀ դրամ։

Կիրառելի օրենսդրության պահանջների համալիր 
վերլուծության արդյունքում Հաշտարարը հանգել է 
հետևյալին.

Գույքի ապահովագրության պայմանագրով ապա- 
հովագրողը պարտավոր է պայմանագրով նա- 
խատեսված  ապահովագրական պատահարը 
տեղի ունենալիս տրամադրել ապահովագրական 

հատուցում ապահովադրին կամ շահառուին՝ ապա- 
հովագրական գումարի սահմաններում: Ընդ որում ՝  
ապահովագրական հատուցումը տրամադրելը մեր- 
ժելու կամ այն նվազեցնելու դեպքերը սահմանվում 
են օրենքով կամ պայմանագրով: 

Ապահովագրության վկայագրի և վերջինիս անբա- 
ժանելի մասը կազմող պայմանների ուսումնասի- 
րությունից պարզ է դարձել, որ Ընկերությունը ապա- 
հովագրական հատուցումը մերժելու իրավունք ունի,  
եթե պատահարի հետ կապված իրեն անհրաժեշտ 
հանգամանքները հայտնի չեն դառնում Ապահո- 
վադրի կամ Լիազորված տիրապետողի մեղքով,  
կամ եթե հատուցում ստանալու վերաբերյալ գրավոր  
դիմում ներկայացնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում  
Ընկերությանը չեն ներկայացվում ապահովագրա- 
կան պահանջի կարգավորման համար Պայման- 
ներով սահմանված փաստաթղթերը: Ընդ որում,  
ներկայացման ենթակա փաստաթղթերից են նաև  
դեպքի վերաբերյալ համապատասխան իրավա- 
սու մարմնի կողմից տրված անհրաժեշտ փաս- 
տաթղթերը: Սույն դեպքում, 11.05.2019թ. տեղի 
ունեցած վթարի կապակցությամբ Հաճախորդը 
ապահովագրական հատուցում ստանալու վերա- 
բերյալ դիմումին կից՝ Ընկերությանը ներկայացրել 
է Նյութական վնասով ՃՏՊ գործով վարչական վա- 
րույթն իրականացնելու պահանջից հրաժարվելու  
և ՃՏՊ տվյալների մասին արձանագրություն-
համաձայնությունը։ 

Հաշտարարն արձանագրել է, որ՝ 

 • Վկայագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող 
պայմանների 11.2.9 կետով հստակ սահմանվում 
է, որ Ապահովադիրը կամ Շահառուն ապահո- 
վագրական հատուցում ստանալու նպատակով 
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Ապահովագրողին պարտավոր է ներկայացնել 
ստորև նշված փաստաթղթերի բնօրինակնե- 
րը՝ «…» դեպքի վերաբերյալ համապատասխան 
իրավասու մարմնի կողմից տրված անհրաժեշտ  
փաստաթղթերը։ 

 • Տվյալ դեպքում Հաճախորդն Ընկերությանը ներ- 
կայացրել է Նյութական վնասով ՃՏՊ գործով  
վարչական վարույթն իրականացնելու պահանջից  
հրաժարվելու և ՃՏՊ տվյալների մասին արձա- 
նագրություն-համաձայնությունը, իսկ Ընկերու- 
թյան կողմից՝ Հաճախորդից պահանջված վար- 
չական վարույթ իրականացնելու վերաբերյալ 
իրավասու մարմնի կողմից տրված վարչական 
ակտը որպես պարտադիր պայման նախատես- 
ված չէ, ոչ՛ Վկայագրով և ոչ՛ էլ Վկայագրի անբա- 
ժանելի մասը հանդիսացող Պայմաններով։ 

 • Հաճախորդը պարտականություն չի ունեցել ներ- 
կայացնելու վարչական մարմնի կողմից կազմ- 
ված վարչական վարույթի վերաբերյալ որոշումը,  
և Ընկերությունն իրավունք չուներ նշված որո- 
շումը չներկայացնելու հիմքով մերժել ապահո- 
վագրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ 
Հաճախորդի ներկայացրած դիմումը։

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝

Հաշտարարը որոշել է, որ չի ապացուցվել այն հան- 
գամանքը, որ առկա են պատահարի հետ կապված՝  
Ընկերությանն անհրաժեշտ այնպիսի հանգամանք- 
ներ, որոնք հայտնի չեն դարձել Ընկերությանը 
Ապահովադրի կամ Լիազորված տիրապետողի 
մեղքով, բացի այդ, առկա չեն  ապահովագրական 
պահանջի կարգավորման համար Պայմաններով 
սահմանված  այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք հա- 

տուցում ստանալու վերաբերյալ գրավոր դիմում ներ- 
կայացնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում Հաճա- 
խորդն Ընկերությանը չի ներկայացրել: Ուստի Հաճա- 
խորդի պահանջը ենթակա է բավարարման մաս- 
նակի՝ ավտոմեքենային պատճառված իրական 
վնասի՝ 6,758,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով։
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Պահանջ-դիմում ՀՀ-ում գործող բանկի դեմ ՝ կապ- 
ված «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ 
օրենքի դրույթների հետ

ՊԱՀԱՆՋԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Համաձայն ներկայացված պահանջի՝ 2018թ  
Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքվել է պարտքի  
տարաժամկետ մարման պայմանագիր, որով Հա- 
ճախորդին տրամադրվել է վարկ: Բանկը սահման- 
ված պարբերականությամբ և եղանակով չի տրա- 
մադրել «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» 
ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Oրենք) 17-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով սահմանված տեղեկությունները:  

Վերոնշյալի կապակցությամբ Հաճախորդը բողոք-
պահանջ է ներկայացրել Բանկին՝ պահանջելով 
իրեն վճարել 300,000 ՀՀ դրամ որպես Oրենքի 17-րդ  
հոդվածի խախտման հետևանք, որին ի պատաս- 
խան՝ ստացվել է Բանկի գրությունը, որով բողոք- 
պահանջը մերժվել է: Հաճախորդը նշել է, որ Բանկը  
խախտել է իր՝ որպես սպառողի քաղվածք ստա- 
նալու իրավունքը, և Հաշտարարին ներկայացրած 
պահանջ-դիմումով պահանջել է, որ Հաշտարարը 
որոշում կայացնի Բանկի կողմից իրեն 300,000 ՀՀ  
դրամ վճարելու վերաբերյալ Օրենքի 17-րդ հոդվածով  
նախատեսված իր իրավունքի խախտման համար։

ՊԱՀԱՆՋԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Ա. Հաշտարարի գործողությունները

Պահանջի լիարժեք քննության նպատակով Հաշ- 
տարարը խնդրել է Բանկին՝ տրամադրել ներկայաց- 
ված պահանջի վերաբերյալ գրավոր պարզաբա- 

նումներ, բացատրություններ և (կամ) առարկություն- 
ներ, ինչպես նաև պահանջին վերաբերելի փաս- 
տաթղթեր և ցանկացած այլ տեղեկություն կամ 
փաստաթուղթ, որը կարող է օգնել պահանջի քննու- 
թյանը:

Բ. Բանկի դիրքորոշումը

Ի պատասխան վերոնշյալ գրության՝ Հաշտարարի 
գրասենյակը ստացել է պահանջված փաստաթղթե- 
րը և Բանկի դիրքորոշումը, ըստ որի՝ կողմերի միջև  
կնքված պայմանագրով ընտրված է քաղվածքների  
ստացման առձեռն տարբերակը, իսկ Հաճախորդը  
չի ներկայացել Բանկ և չի ստացել քաղվածքները:  
Հաճախորդը Բանկին վնաս պատճառելու մտադրու- 
թյամբ չարաշահում է իր քաղաքացիական իրա- 
վունքները: Բանկը Հաճախորդին հաղորդագրու- 
թյուն է ուղարկել Բանկ այցելելու և քաղվածք ստա- 
նալու, ինչպես նաև քաղվածքի ստացման նախ- 
ընտրելի տարբերակ ընտրելու հնարավորության 
վերաբերյալ, սակայն Հաճախորդը չի ընտրել այլ 
տարբերակ: Ելնելով վերոգրյալից՝ Բանկը խնդրել է 
որոշում կայացնել պահանջը մերժելու վերաբերյալ:

Գ. Պահանջի քննություն  
և որոշման կայացում

Պահանջի քննության ընթացքում Հաշտարարը վեր  
է հանել այն փաստերի շրջանակը, որոնք էական 
նշանակություն ունեն պահանջի հանգուցալուծման 
համար։ Մասնավորապես,  Հաշտարարն էական է 
համարել՝

 • Հաճախորդի կողմից Բանկին ներկայացրած օֆեր- 
տան իր հետ կնքելու պայմանագիր (այսուհետ՝ 
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նաև Պարտքի տարաժամկետ մարման պայմա- 
նագիր) և դրանով ֆինանսավորել իր և համա- 
կարգչային խանութի միջև կնքված ապրանքի 
ապառիկ վաճառքի պայմանագրով բջջային հե- 
ռախոսի գնումն իր կողմից: 

 • Բանկն ակցեպտավորել է Հաճախորդի օֆերտան  
և փոխանցել 135,900 ՀՀ դրամի չափով վարկի  
գումարը:

 • Պարտքի տարաժամկետ մարման պայմանա- 
գրով Հաճախորդն ընտրել է պայմանագրից բխող  
սպառողի պարտավորությունների և դրանց առա- 
ջացման հիմքերի և մարումների վերաբերյալ 
գրավոր տեղեկատվության ստացման՝ Բանկի 
տարածքում առձեռն եղանակը: 

Անդրադառնալով «Սպառողական կրեդիտավորման  
մասին» ՀՀ օրենքի (պայմանագրի կնքման պահի  
դրությամբ գործող խմբագրությամբ) 17-րդ հոդվա- 
ծի 1-ին մասին՝ Հաշտարարը նշել է, որ կրեդիտա- 
վորողը պարտավոր է ոչ պակաս, քան երեսնօրյա 
պարբերականությամբ սպառողին տրամադրել 
վարկի քաղվածք, որը պետք է պարունակի Օրեն- 
քի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված տե- 
ղեկությունը: Որպես քաղվածքը տրամադրելու պար- 
տավորության կատարման եղանակ՝ Օրենքի 17-րդ  
հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է փոստային կապի  
միջոցով տրամադրելու եղանակը՝ հնարավորություն  
տալով սպառողին իր գրավոր դիմումի հիման վրա  
հրաժարվել հաշվի քաղվածքները փոստային կա- 
պի միջոցով ստանալու իրավունքից՝ դրանք էլեկտրո- 
նային կամ կապի այլ միջոցներով կամ առձեռն ստա- 
նալու պայմանով:

Հաշտարարն արձանագրել է, որ՝

 • Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքված Պարտքի 
տարաժամկետ մարման պայմանագրի 2.2.3-րդ  
ենթակետով Հաճախորդը նախընտրել է քաղ- 
վածքները ստանալ Բանկի տարածքում: Ուստի  
Հաճախորդը հրաժարվել է պարտավորություն- 
ների և դրանց առաջացման հիմքերի և մա- 
րումների վերաբերյալ գրավոր տեղեկությունը 
(քաղվածք) փոստային եղանակով ստանալու 
իրավունքից՝ նախապատվությունը տալով Բանկի  
տարածքում ստանալու եղանակին։

 • Հաճախորդը Բանկի տարածքում կարող էր պա- 
հանջել տրամադրել քաղվածքը, որի չտրամադրու- 
մը կհանգեցներ Հաճախորդի՝ որպես սպառողի 
իրավունքների խախտմանը, սակայն կողմերը 
չեն ներկայացրել որևէ ապացույց այն մասին, 
որ Հաճախորդը պայմանագրի գործողության 
ընթացքում պահանջել է Բանկից տրամադրել 
քաղվածքն առձեռն եղանակով, իսկ Բանկը չի 
տրամադրել:

Սույն պահանջի քննության շրջանակներում Հաշ- 
տարարն անդրադարձել է նաև «Սպառողական 
կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդ- 
վածի 1-ին մասում 22.11.2018թ. ուժի մեջ մտած փո- 
փոխությանը։

Մասնավորապես՝ տվյալ դեպքում Օրենքի մինչև 
22.11.2018թ. գործող խմբագրությունը չի ընդլայնել 
տուժանքի կիրառությունը նաև սպառողի՝ Օրենքով  
չնախատեսված այլ իրավունքների խախտման 
դեպքերի վրա, որպիսի պարագայում չի կարելի 
կիրառել այլ իրավական ակտերով նախատեսված՝ 
սպառողի իրավունքների խախտումների դեպքում 
օրինական տուժանքը: Ասվածը հավաստվում է նաև  

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաս- 
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն- 
ներ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 2017թ. հոկտեմբերի 25-ի թիվ  
ՀՕ-183-Ն օրենքի 2-րդ հոդվածով, որով նախատես- 
վել է «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ  
օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասը «սույն օրենքով» 
բառերից հետո լրացնել «կամ դրա հիման վրա ըն- 
դունված իրավական այլ ակտերով» բառերով:  
Այսինքն՝ օրենսդիրը կատարել է օրենքի փոփոխու- 
թյուն, որով սահմանել է, որ «Սպառողական կրեդի- 
տավորման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված 
օրինական տուժանքը պետք է կիրառվի նաև Օրենքի  
հիման վրա ընդունված այլ իրավական ակտերով 
նախատեսված սպառողի իրավունքների խախտման  
դեպքերում, որն ուժի մեջ է մտել 22.11.2018թ.:  

Հաշտարարն արձանագրել է, որ՝

 • Այլ իրավական ակտերով նախատեսված իրա- 
վունքների խախտումները, որոնք թույլ են տրվել 
մինչև 22.11.2018թ., չեն հանգեցնում Օրենքով նա- 
խատեսված պատասխանատվության միջոցի՝ 
300,000 ՀՀ դրամ տուժանքի կիրառման, քանի  
որ պատասխանատվության կիրառման հիմք  
մինչ այդ օրը համարվել է բացառապես Օրեն- 
քով նախատեսված իրավունքի խախտումը, 
որպիսի փաստի վերաբերյալ ապացույց սույն 
դեպքում առկա չէ:

 • Օրենքում կատարված փոփոխություններն ուժի  
մեջ մտնելուց հետո ընկած ժամանակահատվա- 
ծում անհրաժեշտ է քննարկել ոչ միայն Օրենքով,  
այլև այլ իրավական ակտերով նախատեսված 
իրավունքների խախտման հարցը, և խախտումը 
հաստատվելու դեպքում պարտավորեցնել ֆինան- 

սական կազմակերպությանը՝ վճարել հաճա- 
խորդին 300,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով օրի- 
նական տուժանքը։

 • Պահանջի քննության ընթացքում չի ներկայաց- 
վել ապացույց այն մասին, որ Օրենքի փոփոխու- 
թյուններն ուժի մեջ մտնելուց՝ 22.11.2018թ. հետո  
մինչև բողոք-պահանջը Բանկին ներկայացնելը 
Հաճախորդն այցելել է Բանկի տարածք և աշխա- 
տակցի միջոցով օգտվել Բանկի ծառայություն- 
ներից: 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝

Հաշտարարը որոշել է, որ Հաճախորդի և Բանկի 
միջև կնքված պայմանագրի շրջանակներում չի 
հաստատվել Հաճախորդի՝ քաղվածք ստանալու 
իրավունքի այնպիսի խախտման փաստ, որը կարող  
էր հիմք լինել Օրենքով սահմանված տուժանքի 
կիրառման համար, ուստի Հաճախորդի պահանջը 
չի հիմնավորվել և ենթակա է մերժման:
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ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ  
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿՆԵՐ

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ 
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ 

ՇՐՋԱՆՈՒՄ

2018 թվականին իրականացվել է հետազոտություն 
հաճախորդների գոհունակության չափման, 

Գրասենյակի արդյունավետության և 
հասանելիության գնահատման նպատակով: 

Հաշտարարի գրասենյակին ամենաշատ 
տրված բնութագրիչներն են՝ պրոֆեսիոնալիզմ, 

հոգատարություն, դրական իմիջ ունեցող 
կազմակերպություն, օգնելու առաքելություն և 

անկողմնակալ մոտեցում։ Հարցվողների 75%-ը  
պատրաստակամություն է հայտնել խորհուրդ 

տալ իր ծանոթներին օգտվել Հաշտարարի 
գրասենյակի ծառայություններից:
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Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասե- 
նյակի գործունեության հիմնարար արժեքներից է  
հոգատարությունը, ինչը նշանակում է առանձնա- 
հատուկ և հոգատար վերաբերմունք յուրաքանչյուր  
հաճախորդի նկատմամբ։ Գրասենյակի մասնագետ- 
ները ձգտում են առավելագույնս պահպանել այդ  
արժեքները, ինչն էլ արտահայտվում է հաճախորդ- 
ների բարձր գնահատանքի միջոցով։ 

Ստորև ներկայացված են հաճախորդների շնորհա- 
կալական նամակները, որոնք Գրասենյակը ստացել  
է 2019թ. ընթացքում։  

***

Իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում Ֆինան- 
սական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի 
ողջ անձնակազմին։ Նման խելացի և բարեհամբույր  
մասնագետները պետք է շատ լինեն մեր երկրում։

Հարգանքով՝ Լ. Գ.

***

Իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում Ֆինանսական 
համակարգի հաշտարարի գրասենյակին՝ աշխա- 
տանքը պատշաճ կատարելու համար։ Ստացա 
ակնկալածս աջակցությունը։

Հարգանքով՝ Ա. Գ.

***

Իմ  շնորհակալությունն եմ հայտնում Ֆինանսական  
համակարգի հաշտարի գրասենյակին՝ օպերատիվ 
և լավ աշխատանքի համար։

Հարգանքով՝ Մ. Բ. 
07 փետրվար, 2019

***

Իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում Ֆինան- 
սական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի 
մասնագետներ Անահիտ Օհանյանին և Հրայր Բա- 
դալյանին՝ աշխատանքը պրոֆեսիոնալ և բարձր 
մակարդակով կատարելու և լավ սպասարկման 
համար։

Հարգանքով՝ Ա. Ա. 
12 փետրվար, 2019

***

Շնորհակալություն եմ հայտնում Ֆինանսական հա- 
մակարգի հաշտարարի գրասենյակին, որտեղ աշ- 
խատում են հաճելի, գրագետ, կիրթ և պրոֆեսիոնալ  
աշխատակիցներ։ Գրասենյակի գործունեությունը 
ֆինանսական համակարգում մշակույթ է փոխելու:

Հարգանքով՝ Ա. Ա. 
17 մարտ, 2019

***

Օգտվել եմ Գրասենյակի ծառայություններից և կա- 
սեմ, որ հոյակապ են աշխատում։ Շնորհակալություն  
եմ հայտնում: Դիմելուց առաջ չէի պատկերացնում, 
որ կարող է նման մոտեցում լինել, բայց իմ խնդիրը  
դրական լուծում ստացավ Գրասենյակի պրոֆեսիո- 
նալ մասնագետների շնորհիվ։

Հարգանքով՝ Մ. Ո. 
10 ապրիլ, 2019

***

Իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում Ֆինան- 
սական համակարգի հաշտարարի գրասենյակին՝ 
պահանջս մասնակի բավարարելու համար։

Հարգանքով՝ Ա. Ա. 
22 ապրիլ, 2019

***

Շնորհակալություն եմ հայտնում Գրասենյակի մաս- 
նագետ Ռաֆիկ Գրիգորյանին՝ բարեխիղճ, պրոֆե- 
սիոնալ աշխատանքի համար։

Հարգանքով՝ Ե. Մ. 
22 մայիս, 2019

***

Շնորհակալություն եմ հայտնում Գրասենյակի մաս- 
նագետներ Էմիլիա Հարությունյանին և Մանե Բա- 
բաջանյանին։

Հարգանքով՝ Ա. Կ. 
10 հունիս, 2019

***

Բարեհամբույր սպասարկման և մեր իրավունքնե- 
րը մեզ ներկայացնելու համար մեր երախտագիտու- 
թյունն ենք հայտնում Գրասենյակի աշխատակից 
Լաուրա Պողոսյանին։

Հարգանքով՝ Ա. Ա. 
04 հուլիս, 2019

***

Իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում Գրասենյակի  
ղեկավար Փիրուզ Սարգսյանին և իր կոլեկտիվին։ 
Վստահում եմ այս Գրասենյակին, և եթե առիթ լինի, 
նորից սիրով կայցելեմ։

Հարգանքով՝ Լ. Ղ. 
18 հուլիս, 2019
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***

Շնորհակալություն եմ հայտնում և հիացած եմ Գրա- 
սենյակի աշխատակիցներ Անահիտ Խաչատրյանի 
և Մերի Խաչատրյանի պրոֆեսիոնալ աշխատան- 
քով և սպասարկման կուլտուրայով։ Հպարտանում 
եմ, որ Հայաստանում կա մի տեղ, որտեղ անշահա- 
խնդիր կերպով օգնում են մարդկանց։

Հարգանքով՝ Դ. Ջ. 
5 օգոստոս, 2019

***

Շնորհակալ եմ Ֆինանսական համակարգի հաշ- 
տարարի գրասենյակի բոլոր աշխատակիցներին՝ 
իմ խնդիրն արագ, օպերատիվ և օրենքի շրջանակ- 
ներում լուծելու համար։

Հարգանքով՝ Հ. Ղ. 
17 սեպտեմբեր, 2019

***

Իմ խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում Ֆի- 
նանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյա- 
կին՝ ցուցաբերած օգնության համար, մասնավո- 
րապես՝ աշխատակիցներ Դավիթ Բակլաչյանին և  
Լաուրա Պողոսյանին՝ լսելու և անհրաժեշտ մասնա- 
գիտական օգնություն ցուցաբերելու համար։

Հարգանքով՝ Ք. Մ. 
10 նոյեմբեր, 2019

***

Շնորհակալություն եմ հայտնում Աշոտ Ղոչիկյանին 
և Աշոտ Տերտերյանին, որ կարողացան լսել մեր բո- 
ղոքը, հասկանալ մեր դիրքորոշումը և օգնել մեզ:

Խորհուրդ եմ տալիս վստահել Հաշտարարին ու համ- 
բերատար սպասել գործընթացի ավարտին։

Հարգանքով՝ Ա. Կ. 
5 դեկտեմբեր, 2019

***

Երբևիցե լսե՞լ եք Ֆինանսական համակարգի հաշ- 
տարարի մասին. անգամ եթե չեք լսել, գովազդը 
Ձեզ գրաված կլինի։ Պատկերացրեք՝ մեր այսօրվա  
իրականությունում երևի թե եզակի հանդիպած գո- 
վազդն է, որն իրականություն է։ Հայաստանում կա 
մի համակարգ, որն արդար է, անկախ է, ու գործում է 
ի շահ ՀՀ քաղաքացու։ Շնորհակալություն եմ հայտ- 
նում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին։ 

Հարգանքով՝ Է. Է. 
6 դեկտեմբեր, 2019

***

Շնորհակալություն եմ հայտնում հոգատար աշխա- 
տակազմին՝ բարեկիրթ սպասարկման համար։

Հարգանքով՝ Հ. Հ. 
30 դեկտեմբեր, 2019

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿՆԵՐ61
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ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՎԻՃԱՐԿԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ 
ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԿՆՔԱԾ ԵՎ ՉԿՆՔԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԴԱՏԱԽԱՂ-ՄՐՑՈՒՅԹ

Գրասենյակի կողմից կազմակերպած բանկային 
իրավունքի դատախաղ-մրցույթին մասնակցել են 

բուհերի իրավաբանական ֆակուլտետների  
ութ թիմեր՝ ընդհանուր առմամբ ներգրավելով  

33 ուսանողների։

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

https://www.fsm.am/


ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՎԻՃԱՐԿԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԿՆՔԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին»  
ՀՀ օրենքի համաձայն՝ Ֆինանսական համակարգի  
հաշտարարի՝ կողմերի համար պարտադիր դար- 
ձած որոշումը վերջիններս կարող են վիճարկել 
իրավասու դատարանում ՝ Ֆինանսական համա- 
կարգի հաշտարարի որոշումը չեղյալ ճանաչելու 
վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու միջոցով: Ընդ 
որում, Օրենքը սահմանում է, որ ֆինանսական կազ- 
մակերպությունը կարող է Գրասենյակի հետ կնքված  
գրավոր համաձայնագրով հրաժարվել Ֆինանսա- 
կան համակարգի հաշտարարի որոշումները վի- 
ճարկելու իրավունքից:

Ստորև ներկայացվում է տեղեկություն ֆինան- 
սական կազմակերպությունների կողմից Հաշտա- 
րարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրա- 
ժարվելու/չհրաժարվելու վերաբերյալ։ 

ԲԱՆԿԵՐ

1. «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազան- 
ցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք ար- 
տարժույթը)

2. «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազան- 
ցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք ար- 
տարժույթը)

3. «ԱՅ ԴԻ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը)

4. «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
300.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը)

5. «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազան- 
ցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք ար- 
տարժույթը)

6. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազան- 

ցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք ար- 
տարժույթը)

7. «ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազան- 
ցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք ար- 
տարժույթը)

8. «ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազան- 
ցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք ար- 
տարժույթը)

9. «ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազան- 
ցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք ար- 
տարժույթը)

10. «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազան- 
ցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք ար- 
տարժույթը)

11. «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազան- 
ցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք ար- 
տարժույթը)

12. «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազան- 
ցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք ար- 
տարժույթը)

13. «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազան- 
ցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք ար- 
տարժույթը)

14. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազան- 
ցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք ար- 
տարժույթը)

15. «ՄԵԼԼԱԹ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազան- 
ցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք ար- 
տարժույթը)

16. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազան- 
ցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք ար- 
տարժույթը)

ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՎԻՃԱՐԿԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԿՆՔԱԾ ԵՎ ՉԿՆՔԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ63

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
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17. «ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազան- 
ցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք ար- 
տարժույթը)

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը,  
իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 
500,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը)

2. «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՈՒՎԿ ՓԲԸ

3. «ԱՌԱՋԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՈՒՎԿ ՍՊԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը,  
իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 
500,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը)

4. «ԳԼԱՁՈՐ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

5. «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

6. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ 
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը,  
իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 
500,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը)

7. «ՊՐԵՄԻՈՒՄ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
100,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը,  
իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 
300,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը)

8. «ՍՄԱՐԹ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
200,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը)

9. «ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
(Եթե գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 
100,000 դրամը)

10. «ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՈՒՎԿ ԱԿ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. «ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍՊԸ
(Սոցիալական փաթեթի շրջանակներում կնքված 
ապահովագրության պայմանագրերի հետ կապված  
պահանջների մասով)

2. «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ

3. «ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ
(Սոցիալական փաթեթի շրջանակներում կնքված 
ապահովագրության պայմանագրերի հետ կապված  
պահանջների մասով)

4. «ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ
(Սոցիալական փաթեթի շրջանակներում կնքված 
ապահովագրության պայմանագրերի հետ կապված  
պահանջների մասով)

5. «ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ
(Սոցիալական փաթեթի շրջանակներում կնքված 
ապահովագրության պայմանագրերի հետ կապված  
պահանջների մասով)

6. «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ
(Սոցիալական փաթեթի շրջանակներում կնքված 
ապահովագրության պայմանագրերի հետ կապված  
պահանջների մասով)

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐՆԵՐ

1. «ՓՐԱՅՄ ԻՆՇՈՒԸՐՆՍ ԲՐՈՔԵՐՍ» ՍՊԸ

2. «ՔՐԵՍՆԹ ԳԼՈԲԼ ԵՎՐԱՍԻԱ» ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ 
և ՎԵՐԱԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐ ՓԲԸ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐ

1. «ԿԱՊԻՏԱԼ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ

ԳՐԱՎԱՏՆԵՐ

1. «ԱՎԱԿՐԵԴ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ մկրշ, Գայի պողո- 
տա 19/22)

2. «ԳՐԱՎԻՉ» ՍՊԸ

3. «ԴԻԶԱԿ» ՍՊԸ 

4. «ԷՅ ԸՆԴ ՋԻ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

5. «ԿԱՐՄԵՆ» ԱԿ

6. «ԿՐԵԴԻՏ ԳՐԿՈ» ՍՊԸ

7. «ՆԱՐԻԵՆԱ» ՍՊԸ

8. «ՈՍԿԵ ՇՂԹԱ» ՍՊԸ

9. «ՈՍԿԵ ԱՄՐԱՆ» ՍՊԸ

10. «ՌՈԼԱՆԴ ԸՆԴ ԷՄՋԻ» ՍՊԸ

11. «ՍՏՈԼԻՑԱ» ՍՊԸ

12. «ՎԱԼԳԵ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 11 շենք, նկուղային տա- 
րածք և թիվ 1 նկուղային տարածք)

13. «ՎԱԼԳԵ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 2-րդ փողոց, 85 շենք)

14. «ՎԱԼԳԵ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Սայաթ-Նովայի 15-83)

15. «ՎՈԼՏԱ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Գ. Նժդեհի 4/5)

16. «ՎՈԼՏԱ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Մ. Խորենացու 26 շենք, բն. 11)

17. «ՎՈԼՏԱ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Կասյան 2 շենք, 48 տարածք)

18. «ՎՈԼՏԱ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Սեբաստիա թ., 78 շենք, բն. 1)

19. «ՖԻԴԵԼԻԹԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ» ՍՊԸ
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ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ԱՌՔՈՒՎԱՃԱՌՔ  
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻՆՔ

1. «ԱԼԵՔՍԱՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ» ԱՁ

2. «ԱՄՍՏԵՐ ՖԼԱՈՒԵՐՍ» ՍՊԸ

3. «ԱՆԱԿՆԿԱԼՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀ» ՍՊԸ

4 .«ԱՆԱՀԻՏ ԱՎԱԳՅԱՆ» ԱՁ

5. «ԱՆԱՀԻՏ ԴԱՄԲՈՒՐԱՋՅԱՆ» ԱՁ

6. «ԱՆԱՀԻՏ ԹԱԳՈՒՀԻ» ՍՊԸ

7. «ԱՆՄԱՐ ԱՍՏՂԻԿ» ՍՊԸ

8. «ԱՐԱ ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ» ԱՁ

9. «ԱՐԱԻԿ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ» ԱՁ

10. «ԱՐԱՄ ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱՁ

11. «ԱՐԱՎԵՏ» ՍՊԸ

12. «ԱՐԹՈՒՐ ԱԶԱՏՅԱՆ» ԱՁ

13. «ԱՐԹՈՒՐ ԵՆՈՔՅԱՆ» ԱՁ

14. «ԱՐՄԱՆ ԳԱԼՍՏՅԱՆ» ԱՁ

15. «ԱՐԹՈՒՐ ԳՅՈՒԼՆԱԶԱՐՅԱՆ» ԱՁ

16. «ԱՐԹՈՒՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ» ԱՁ

17. «ԱՐԹՈՒՐԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ» ԱՁ

18. «ԳԱԳԻԿ ԴՀԵՐՅԱՆ» ԱՁ

19. «ԳԱԳԻԿ ՂԱՐԴԱՇՅԱՆ» ԱՁ

20. «ԳԱՐԵԳԻՆ ՂԱՐԴԱՇՅԱՆ» ԱՁ

21. «ԳԱՐԻԿ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ» ԱՁ

22. «ԳՈՀԱՐԻԿ ՄԻՆԱՍՅԱՆ» ԱՁ

23. «ԳՈՌԷՔՍԱՐՏ» ՍՊԸ

24. «ԳՐԻԳՈՐԻ ԴԱՎԻԴՅԱՆ» ԱՁ

25. «ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԵԼԻՔՅԱՆ» ԱՁ

26. «ԷՄ. ԶԱ» ՍՊԸ

27. «ԷՆԴՐՅՈՒ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

28. «ԺԻՐԱՅՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ» ԱՁ

29. «ԼԵՎՈՆ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ» ԱՁ

30. «ԼԵՎՈՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ» ԱՁ

31. «ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԳԵՂԱՄ» ՍՊԸ

32. «ԼԻՄԻԴԱ» ՍՊԸ

33. «ԼՈՒՍԻՆԵ ՉԱԼԱԲՅԱՆ» ԱՁ

34. «ԿԱՐԱՊԵՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱՁ

35. «ԿԱՐԵՆ ՄԱԼՈՅԱՆ» ԱՁ

36. «ԿԱՐԵՆ ՔԵՇԻՇՅԱՆ» ԱՁ

37. «ՀԱԿՈԲ ԹԱՆԴԱՐՅԱՆ» ԱՁ

38. «ՀԱՄԼԵՏ ԱՍԱՏՐՅԱՆ» ԱՁ

39. «ՀԱՐ-ԱՐՏ» ՍՊԸ

40. «ՀԵՆՐԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ» ԱՁ

41. «ՀԵՆՐԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ» ԱՁ

42. «ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀԱԿՈԲՅԱՆ» ԱՁ

43. «ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱՁ

44. «ՄՈՐԻՍ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ» ԱՁ

45. «ՆԱՏ» ՍՊԸ

46. «ՌՈՒԲԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ» ԱՁ

47. «ՍԱԲ ՏՐԱՍՏ» ՍՊԸ

48. «ՍԱՄՎԵԼ ԱԴԱՄՅԱՆ» ԱՁ

49. «ՍԱՄՎԵԼ ԲԱԼՅԱՆ» ԱՁ

50. «ՍԱՄՎԵԼ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ» ԱՁ

51. «ՍԱՄՎԵԼ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ» ԱՁ

52. «ՍԱՍՈՒՆ» ԱԿ

53. «ՍԵՅԼԲԼ-ԳՈՒԴԶ» ՍՊԸ

54. «ՍԻՄՈՆ ՄԻՆԱՍՅԱՆ» ԱՁ

55. «Վ.Ա.Ս. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

56. «ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ» ՍՊԸ

57. «ՎԼԱԴԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ» ԱՁ
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ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՎԻՃԱՐԿԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ  
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ՉԿՆՔԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԲԱՆԿԵՐ

1. «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը  գերազանցում է  
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազան- 
ցում է 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք 
արտարժույթը)

2. «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը  գերազանցում է  
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազան- 
ցում է 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք 
արտարժույթը)

3. «ԱՅ ԴԻ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 
500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը)

4. «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է  
300.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը)

5. «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը  գերազանցում է  
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազան- 
ցում է 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք 
արտարժույթը)

6. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը  գերազանցում է  
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազան- 

ցում է 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք 
արտարժույթը)

7. «ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը  գերազանցում է  
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազան- 
ցում է 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք 
արտարժույթը)

8. «ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը  գերազանցում է  
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազան- 
ցում 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 արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազան- 
ցում է 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք 
արտարժույթը)

10. «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը  գերազանցում է  
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազան- 
ցում է 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք 
արտարժույթը)

11. «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը  գերազանցում է  
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազան- 
ցում է 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք 
արտարժույթը)

12. «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը  գերազանցում է  
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազան- 
ցում է 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք 
արտարժույթը)

13. «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը  գերազանցում է  
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազան- 
ցում է 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք 
արտարժույթը)

14. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 
(Եթե գույքային պահանջի չափը  գերազանցում է  
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազան- 
ցում է 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք 
արտարժույթը)

15. «ՄԵԼԼԱԹ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը  գերազանցում է  
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազան- 
ցում է 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք 
արտարժույթը)

16. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը  գերազանցում է  
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազան- 
ցում է 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք 
արտարժույթը)

17. «ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը  գերազանցում է  
250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտար- 
ժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազան- 
ցում է 500.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք 
արտարժույթը)

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՈւՎԿ ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է  
250,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույ- 
թը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազանցում է  
500,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը)

2. «ԱԳՐՈԼԻԶԻՆԳ ԼԻԶԻՆԳԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

3. «ԱԷՍ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

4. «ԱՅՈ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

5. «ԱՆԻՎ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

6. «ԱՌԱՋԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՈՒՎԿ ՍՊԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է  
250,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույ- 
թը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազանցում է  
500,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը)

7. «ԱՌԱՋԻՆ ՖԱԿՏՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ»  
ՈՒՎԿ ՓԲԸ

8. «ԱՐԵԳԱԿ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
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9. «ԱՐՄԵՆԻԱՆ ԼԻԶԻՆԳ ՔԱՄՓՆԻ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

10. «ԱՐՖԻՆ» ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԸ

11. «ԲԼԵՍՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

12. «ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ

13. «ԳԱԶԵԼ ՖԻՆԱՆՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

14. «ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

15. «ԳՈՒԴԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

16. «ԷՔՍՊՈՐՏ ՖԱՅՆԵՆՍ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

17. «ԷՔՍՊՐԵՍ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

18. «ԷԿԼՕՖ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

19. «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

20 .«ԿՐԵԴԻՏ ԿՈՐՊ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

21. «ԿՐԵԴՈ ՖԻՆԱՆՍ» ՈւՎԿ ՓԲԸ

22. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ 
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 
250,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույ- 
թը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում  
500,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը)

23. «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

24. «ՄԻԿՐՈ ԿԱՊԻՏԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

25. «ՄՈԳՈ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

26. «ՅՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

27. «ՆՈՐՄԱՆ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

28. «ՅՈՒՆԻԼԻԶԻՆԳ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

29. «ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

30. «ՊՐԵՄԻՈՒՄ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 
100,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույ- 
թը, իսկ գործարքի գումարի չափը գերազանցում է  
300,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը)

31. «ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

32. «ՍԵՖ ԻՆՏԵՐՆԵՅՇՆԼ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

33. «ՍՄԱՐԹ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
(Եթե գույքային պահանջի չափը գերազանցում է 
200,000 դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը)

34. «ՔԱՐԴ ԱԳՐՈԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

35. «ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՈՒՎԿ ՓԲ
(Եթե գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 
100,000 դրամը)

36. «ՖԻԴԵՍ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՈՒՎԿ ՓԲԸ

37. «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ  
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. «Այ Էս Ջի» ԱՍՊԸ

2. «ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ»  
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍՊԸ
(Բացառությամբ՝ սոցիալական փաթեթի շրջանակ- 
ներում կնքված ապահովագրության պայմանագրե- 
րի հետ կապված պահանջների)

3. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ  
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՓԲԸ

4. «ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ
(Բացառությամբ՝ սոցիալական փաթեթի շրջանակ- 
ներում կնքված ապահովագրության պայմանագրե- 
րի հետ կապված պահանջների)

5. «ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ
(Բացառությամբ՝ սոցիալական փաթեթի շրջանակ- 
ներում կնքված ապահովագրության պայմանագրե- 
րի հետ կապված պահանջների)

6. «ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ - ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ
(Բացառությամբ՝ սոցիալական փաթեթի շրջանակ- 
ներում կնքված ապահովագրության պայմանագրե- 
րի հետ կապված պահանջների)

7. «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ
(Բացառությամբ՝ սոցիալական փաթեթի շրջանակ- 
ներում կնքված ապահովագրության պայմանագրե- 
րի հետ կապված պահանջների)

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ  
ԲՐՈՔԵՐՆԵՐ

1. «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԱԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲՐՈՔԵՐ» ՍՊԸ

2. «ՌԵԶՈԼՈՒՇՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՐՈՔԵՐ» ՍՊԸ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԲՅՈՒՐՈ

1. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՎՏՈԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂՆԵՐԻ 
ԲՅՈՒՐՈ» ԻԱՄ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ

1. «ԱՔՌԱ ՔՐԵԴԻՏ ՌԵՓՈՐԹԻՆԳ» ՓԲԸ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐ

1. «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ

2. «ՋԵՆԵՐԱԼ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ

3. «ՑԵ-ԿՎԱԴՐԱՏ ԱՄՊԵԳԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ 
ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ

4. «ՓՐԱՅՄ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՍՊԸ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. «ԱԼՖԱՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻԶ» ՍՊԸ

2. «ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ

ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՎԻՃԱՐԿԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԿՆՔԱԾ ԵՎ ՉԿՆՔԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ67

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

https://www.fsm.am/


3. «ԲՐԻԴՋ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ

4. «ԴԱՅՄԵՆՇՆ» ՓԲԸ

5. «ԷՔՈՒԻԹԻ ԷՅ ԷՄ» ՓԲԸ

6. «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ

7. «ԿՈՒԲ ԻՆՎԵՍԹ» ՓԲԸ

8. «ՋԻ & ԷԼ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ

9. «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ

10. «ՎԵՐԴՅԱՆ ՔԵՓԻԹԼ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՍՊԸ

11. «ՏՈՆՏՈՆ» ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՈՆ ՍՊԸ

12. «ՖՅՈՒՉՐ ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. «ԱՅ ԹԻ ԷՖ» ՍՊԸ

2. «ԹԵԼ-ՍԵԼ» ՓԲԸ

3. «ԻԴՐԱՄ» ՍՊԸ

4. «ԻԶԻ ՓԵՅ» ՍՊԸ

5. «ՀԱՅՓՈՍՏ» ՓԲԸ

6. «ՄԱՆԻՏՈՒՆ» ՍՊԸ

7. «ՄՈԲԻ ԴՐԱՄ» ՓԲԸ

8. «ՅՈՒՓԵՅ» ՓԲԸ

9. «ՍՏԱԿ ՄԱՆԻ ՏՐԱՆՍՖԵՐ» ՓԲԸ

10. «ՖԸՐՍԹ ԱՐՄ ՓԵՅ» ՍՊԸ

ԳՐԱՎԱՏՆԵՐ

1. «ԱԼԵՔՍՎՈՐԼԴ» ՍՊԸ

2. «ԱԼ-ՄԻՔ» ՍՊԸ

3. «ԱՄՍ» ՍՊԸ

4. «ԱՂԴԱՂ» ՍՊԸ

5. «ԱՄԱԼԻԿ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

6. «ԱՄՈՒՆԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

7. «ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ» ԱՁ

8. «ԱՇՈՏ ՖՐԱՆԳՈՒԼՅԱՆ» 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. «ԱՐԾԱԹԵ ԳԱՎԱԹ» ՍՊԸ

16. «ԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՆԵԼ» ՍՊԸ

17. «ԱՐ-ԷԹ» ՍՊԸ

18. «ԱՐՏ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտասի 26)

19. «ԱՐՏ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Պ. Սևակի 
փողոց, 51/1)

20. «ԱՐՏՅՈՄ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ» ԱՁ

21. «ԲԵՍՏ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

22. «ԲԻԶՆԵՍ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

23. «ԳԱՌԱՆՏ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

24. «ԳԱՐԱՆՏ-ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

25. «ԳԵՎ - ՍԹԱՐ» ՍՊԸ

26. «ԳԵՎԱՍԱՐ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

27. «ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԵՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

28. «ԳՈԼԴ ԱՅԴԻԸ» ՍՊԸ

29. «ԳՈԼԴ ԸՆԴ Գ.Բ» ՍՊԸ

30. «ԳՈԼԴ ԸՆԴ ՄԱՆԻ» ՍՊԸ

31. «ԳՈԼԴ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

32. «ԳՈԼԴ ՍԹՐԻԹ» ՍՊԸ

33. «ԳՈԼԴ ՔԵՇ» ՍՊԸ

34. «ԳՈԼԴ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ

35. «ԳՈՒԴԱՎԻ» ՍՊԸ

36. «ԳՐԱՎԱՏՈՒՆ777» ՍՊԸ

37. «ԳՐ-ԱՎ-ՄՈ» ՍՊԸ

38. «ԴԱՅՄՈՆԴ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Գյումրի, Գորկու փողոց, 68 շենք, թիվ 3 օբյեկտ) 

39. «ԴԱՅՄՈՆԴ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց 35, թիվ 53 տարածք) 

40. «ԴՐԱՄԱՏՈՒՆ» ՍՊԸ

41. «ԵՎՐՈԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՍՊԸ

42. «ԷԴ-ՀԱԿ» ՍՊԸ

43. «ԷՄ ՎԻ ԷՄ ԱՆՆԱ» ՍՊԸ

44. «ԷՔՍՊՐԵՍ ՎԻՊ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ
Հասցեն ճշտել

45. «ԹՐԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

46. «ԹՐԵՅԴԵՐ» ՍՊԸ

47. «ԺԻՐԱՅՐ ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ» ԱՁ

48. «ԻԳԻԹ ՍԵԴՐԱԿԻ ԻԳԻԹՅԱՆ» ԱՁ
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49. «ԻՆՌԻՄ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

50. «ԼԵԳԱՏ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

51. «ԼԵՅԼՈ» ՍՊԸ

52. «ԼՈՄԲԱՐԴԻԱ» ՍՊԸ

53. «ԼՈՄԲԱՐԴՍԹՐԻԹ» ՍՊԸ

54. «ԼՈՄԲԱՐԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Քաջազնունու փող., 5 շենք, 26 շինու- 
թյուն)

55. «ԼՈՄԲԱՐԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 33/27)

56. «ԿԱՐԵՆ ՄԵԾ» ՍՊԸ

57. «ԿՐԵԴԻՏ ԱԼՅԱՆՍ» ՍՊԸ

58. «ԿՐԵԴԻՏ ՍԻԹԻ» ՍՊԸ

59. «ՀԱՄԱՐ ՄԵԿ ԳՐԱՎԱՏՈՒՆ» ՍՊԸ

60. «ՀՈԹ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

61. «ՀՈՒՍՈ ԼՈՒՍՆՅԱԿ» ՍՊԸ

62. «ՀՕՍ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

63. «ՄԱՆԻ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

64. «ՄԱՆԻՈԿԱ» ՍՊԸ

65. «ՄԱՐԼԻԱ» ՍՊԸ

66. «ՄԱՔՍ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

67. «ՄԵԼՔՈՆՅԱՆՍ ԿՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ

68. «ՄՈՐՎԻԿ» ՍՊԸ

69. «ՄՎՄ-ՖԻՆԱՆՍ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Աճառյան փողոց, 30/2)

70. «ՄՎՄ-ՖԻՆԱՆՍ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի 11 շենք, 59 շինություն)

71. «ՄՈՒՍՈՅԱՆ-ԱԱԱ» ՍՊԸ

72. «ՅԱՆԱ-ԳՈՌ» ՍՊԸ

73. «ՅՈՒՄԱՆԻԼԱՅՆ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 68ա, թիվ 3 տարածք)

74. «ՅՈՒՄԱՆԻԼԱՅՆ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Կապան, Արամ Մանուկյան 1/76)

75. «ՅՈՒՄԱՆԻԼԱՅՆ» ՍՊԸ
(ՀՀ, Տավուշի մարզ, գ. Գետահովիտ, 2-րդ փողոց, 
1 նրբ., 47 առևտրի սրահ)

76. «ՆԱՐԻՆԵ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ» ԱՁ

77. «ՆԻՆԵԼԱ» ՍՊԸ

78. «ՆՈՄԻԴԻՍԿ» ՍՊԸ 
(ՀՀ, ք. Աբովյան, Հանրապետության 11 շենք, թիվ 1/1) 

79. «ՆՈՄԻԴԻՍԿ» ՍՊԸ 
(ՀՀ, ք. Աբովյան, Հատիսի փողոց, թիվ 1/69 խանութի 
տարածք) 

80. «ՇՈՂ» ՍՊԸ

81. «ՈՍԿԵ ԼՈՒՄԱ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Անդրանիկի փողոց, 134/8)

82. «ՈՍԿԵ ԼՈՒՄԱ» ՍՊԸ
(ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Թումանյան փողոց, 
10 մասնաշենք)

83. «ՈՍԿԵ ՎՏԱԿ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտասի պողոտա, 34 շենք, բն. 46բ)

84. «ՈՍԿԵ ՎՏԱԿ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Շիրազի փողոց, 32 շենք, 80)

85. «ՊՐՈՖՖԻՆԱՆՍ» ՓԲԸ

86. «ՋՈՒԼԻԵՏԱ ՕՀԱՆՅԱՆ» ԱՁ

87. «ՌԵԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Գյումրի, Խորենացու 8 շենք, 4/1 տարածք)

88. «ՌԵԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Գյումրի, Սայաթ-Նովայի փողոց, 9/9 ա շենք, 
16 նկուղ)

89. «ՌՈՅԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

90. «ՌՈՅԱԼ ՖԻՆԱՆՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

91. «ՍԱՐԳԻՍ և ՆԱՆԱ» ՍՊԸ

92. «ՍԵԴՐԱԿ ԳԱԳԻԿԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ» ԱՁ

93. «ՍԵՐՎ-ԷԴԱՐ» ՍՊԸ

94. «ՍԻԿՈՐ» ՍՊԸ

95. «ՍԻՄՆՈՐ» ՍՊԸ

96. «ՍԿԻՖ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

97. «ՍՍՍ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

98. «Ս.ՈՒ.Ր.-72» ՍՊԸ

99. «ՎԱՆՏԻԳ» ՍՊԸ

100. «ՎԱՐԴ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ

101. «Վ.Ի.Ա» ՍՊԸ

102. «ՎԻԱ-ԳՈԼԴ» ՍՊԸ     

103. «ՎԻԼՄԱՐ ՄԵԿ» ՍՊԸ

104. «ՎԻՊ ԿՐԵԴԻՏ» ՍՊԸ

105. «ՏԵՐ-ԵՍԱՅԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» ՍՊԸ

106. «ՈՒՍՏՐ ԳԵՂԱՄԻԿ» ՍՊԸ

107. «ՈՒԱՅԹ-ՍՈԼԻՏԵՐ» ՍՊԸ

108. «ՖԱՅՖ ՄԻՆԻԹ» ՍՊԸ

109. «ՖԱՍԹ ՔԵՇ» ՍՊԸ

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ԱՌՔՈՒՎԱՃԱՌՔ  
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻՆՔ

1. «ԱԶԱՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱՁ

2. «ԱԶԱՏՈՒՀԻ ԲԼԻԿՅԱՆ» ԱՁ
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3. «ԱԼՍ ԷՐԶՐՈՒՄՑԻ» ՍՊԸ

4. «ԱԼԲԵՐՏ ՊԱՊՈՅԱՆ» ԱՁ

5. «ԱՆԱՏՈԼԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ» ԱՁ

6. «ԱՆԴԱԿՈ» ՍՊԸ

7. «ԱՆԱՀԻՏ ՎԻՐԱԲՅԱՆ» ԱՁ

8. «ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ» ԱՁ

9. «ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ» ԱՁ

10. «ԱՆԴՐԵՅ ՇԱՔԱՐՅԱՆ» ԱՁ

11. «ԱՆՈՒՇ ԶԱՔԱՐՅԱՆ» ԱՁ

12. «ԱՇՈՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ» ՍՊԸ

13. «ԱՎՏՈ ՊԼԱԶԱ» ՍՊԸ

14. «ԱՐԱՄ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ» ԱՁ

15. «ԱՐԱՄ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ» ԱՁ

16. «ԱՐԹՈՒՐ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ» ԱՁ

17. «ԱՐԹՈՒՐ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ» ԱՁ

18. «ԱՐԹՈՒՐ ՔՈՉԻՆՅԱՆ» ԱՁ

19. «ԱՐԻՍՏԱԿԵՍ ԱԹՈՅԱՆ» ԱՁ

20. «ԱՐՁԱԳԱՆՔ» ՍՊԸ

21. «ԱՐՄ ԵՎ ԱՐԹ ՉԵՆՋ ՄԱՐՔԵԹ» ՍՊԸ

22. «ԱՐՄԱՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ» ՍՊԸ

23. «ԱՐՄԱՆ ՔՈՍՅԱՆ» ԱՁ

24. «ԱՐՄԵՆ ԲԱՅՐԱՄՅԱՆ» ԱՁ

25. «ԱՐՄԵՆ ԵՆՈՔՅԱՆ» ԱՁ

26. «ԱՐՄԵՆ ՀԱՄԻԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ ՀՁ» ՍՊԸ

27. «ԱՐՄԵՆ ՄԱԼԵՐՅԱՆ» ԱՁ

28. «ԱՐՄԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ԼԸ

29. «ԱՐՄԵՆԻԱ» ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ» ՓԲԸ

30. «ԱՐՄԵՆԻԱ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ»  ՓԲԸ

31. ԱՐՄԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՁ

32. «ԱՐՄԻՆԵ ՄԱՐԱԲՅԱՆ» ԱՁ

33. «ԱՐՍԵՆ ԲԱՐԵՂԱՄՅԱՆ» ԱՁ

34. «ԱՐՍԵՆ ԳԱԼՍՏՅԱՆ» ԱՁ

35. «ԱՐՍԵՆ ՊԱՊՅԱՆ» ԱՁ

36. «ԱՐՏ 555» ՍՊԸ

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

47. «ԳԵՂԵՑԿՈՒՀԻ ԱՆԱՀԻՏ» ՍՊԸ

48. «ԳՈՐԻԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ» ԱՁ

49. «ԳՎԻԴՈՆ ԼԱԶԱՐՅԱՆ» ԱՁ

50. «GROSS RIELTOR» ՍՊԸ

51. «ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ» ՍՊԸ

52. «ԶԱՎԵՆ ՃԱՂԱՐՅԱՆ» ԱՁ

53. «ԶԻՄ» ՍՊԸ

54. «ԷՅՋ ՓԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

55. «ԷՆ. ՓԱ» ՍՊԸ

56. «ԷՎՐԻԿԱ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

57. «ԷՐԻՌՈՒՍ» ՍՊԸ

58. «ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ» ԱՁ

59. «ԾԻԱԾԱՆ» ՍՊԸ

60. «ԿԱՊԻՏԱԼ ԹՐԵՅԴՐ» ՍՊԸ

61. «ԿԱՐԵՆ-5» ԱԿ

62. «ԿԱՐԻՆԵ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ» ԱՁ

63. «ԿԱՐԻՆ ԳՈՀԱՐ» ՍՊԸ

64. «ԿՈՆ-ԲՐՈՍԵԼ» ՍՊԸ
(ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Շահումյան 123/1)

65. «ԿՈՆ-ԲՐՈՍԵԼ» ՍՊԸ
(ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Շահումյան 135ա)

66. «ՀԱԿՈԲ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ» ԱՁ

67. «ՀԱՄԼԵՏ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ» ԱՁ 

68. «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ 
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՓԲԸ

69. «ՀԱՆՔԱՇԱՐ» ՍՊԸ

70. «ՀԱՍՄԻԿ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ» ԱՁ

71. «ՀԱՍՄԻԿ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ» ԱՁ

72. «ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ» ԱՁ

73. «ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ» ԱՁ

74. «ՀՈԹԵԼ ՑԵՆՏՐԱԼ» ՍՊԸ

75. «ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱՁ
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76. «ՀՈՎՍԵՓ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ» ԱՁ

77. «ՀՐԱՉԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ» ԱՁ

78. «ՀՐԱՉՅԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ» ԱՁ

79. «ՀՐԱՉՅԱ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ» ԱՁ

80. «ՀՐԱՉՅԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ» ԱՁ

81. «ՄԱՆՈՒԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» ԱՁ

82. «ՄԻԼԼ ԱԳ» ՓԲԸ

83. «ՅՈԹՆՅԱԿ» ՍՊԸ

84. «ՆԱԻՐԻ ՄԱՏԻՆՅԱՆ» ԱՁ

85. «ՆԱՐ-ԱՌ» ՍՊԸ

86. «ՆՈՐԱՅՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ» ԱՁ

87. «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ

88. «ՈՍԿԵ ԳԵՏԱԿ» ՍՊԸ

89. «ՈՍԿԵ ԿԱՐ» ՍՊԸ

90. «ՊԱՐ-ԱՐՏ» ՍՊԸ

91. «ՊԱՐՄԱ» ՍՊԸ

92. «ՊԼԱԶԱ ՍԻՍՏԵՄՍ» ՓԲԸ

93. «ՊԼԱՏԻՆ» ՍՊԸ

94. «ՋԵՄՄԱ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ» ԱՁ

95. «ՋՈՒԼԵՏԱ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ» ԱՁ

96. «Ռ.Գ.Ա.Տ» ՍՊԸ

97. «ՌՈՒԴԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱՁ

98. «ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ» ԱՁ

99. «ՍԱՀԱԿ ՀԱԳՈՅԱՆ» ԱՁ

100. «ՍԱՄՎԵԼ ԱՄԻՐՋԱՆՅԱՆ»ԱՁ

101. «ՍԱՄՎԵԼ ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱՁ

102. «ՍԵԴԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ» 

103. «ՍԵՐԳԵՅ ԱՂԱՅԱՆ» ԱՁ

104. «ՍԻԹԻ» ՍՊԸ

105. «ՍԻՄԱՈ» ՍՊԸ

106. «ՍՄԲԱՏ ԱՍԼԱՆՅԱՆ» ԱՁ

107. «ՍՊԱՐԱՊԵՏ» ՍՊԸ

108. «ՍՏՈԻԿ» ՍՊԸ

109. «ՎԱԼԵՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ» ԱՁ

110. «ՎԱՀԱԳՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱՁ

111. «ՎԱՂԱՐՇ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Խորենացու 24)

112. «ՎԱՂԱՐՇ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ
(ՀՀ, ք. Երևան, Վրացյան փողոց, 86 շենք, բն.4)

113. «ՎԱՏՈՒ» ՍՊԸ

114. «ՎԱՐԴԱՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ» ԱՁ

115. «ՎԱՐԴԱՆ ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ» ԱՁ

116. «ՎԱՐԴԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԿԱ» ՍՊԸ   

117. «ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ» ԱՁ

118. «ՎԻԵԼՎԻՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ

119. «ՎՀՄ» ՍՊԸ

120. «ՏԱՇԻՐ ԻՆՎԵՍՏ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ  

121. «ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» ԱՁ

122. «ՏԻԳՐԱՆ ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ» ԱՁ

123. «ՏՈՒՆԱՌ» ՓԲԸ

124. «ՏՈՒՌԵԿՍ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ

125. «ՓԱՌԱՆՁԵՄ ՀԱԿՈԲՅԱՆ» ԱՁ

126. «ՓԻ ԷՍ ԱՌ» ՍՊԸ

127. «ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ» ՍՊԸ

128. «ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ» ՍՊԸ

129. «ՔԵԹՐԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

130. «ՕԿԵՅ» ՍՊԸ
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