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Հոդված 3. Օրենքում կիրառվող հիմնական հասկացությունները 

  

Սույն օրենքի իմաստով՝ 
1) ակտուար՝ սույն օրենքով սահմանված համապատասխան որակավորում ունեցող անձ, որը 

մաթեմատիկական, վիճակագրական և այլ մեթոդների կիրառմամբ գնահատում է որոշակի 

իրադարձությունների տեղի ունենալու հավանականությունը և հաշվարկում է ապահովագրական 

սակագների, ապահովագրավճարների, ապահովագրական գումարի, տեխնիկական պահուստների, 

կենսաթոշակի, անուիտետների և այլ նմանատիպ ցուցանիշների չափերը. 
2) անհատական տվյալ՝ ֆիզիկական անձանց համար՝ անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան 

ամսաթիվ, ամիս և տարի, ծննդյան վայր, բնակության վայր, քաղաքացիություն, անձը հաստատող 

փաստաթղթի տվյալներ, սոցիալական քարտի համար (առկայության դեպքում), իրավաբանական 

անձանց համար՝ անվանում կամ ֆիրմային անվանում, գտնվելու վայր, փոստային հասցե, հարկ 

վճարողի հաշվառման համար, իրավաբանական անձի անունից հանդես գալու լիազորություն ունեցող 

անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան ամսաթիվ, ամիս և տարի, ծննդյան վայր, բնակության 

վայր, քաղաքացիություն, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ, սոցիալական քարտի համար. 
3) անուիտետ՝ ապահովադրի կողմից պայմանագրով նախատեսված գումարի միանվագ կամ 

պայմանագրով նախատեսված պարբերականությամբ վճարումն ապահովագրողին, որի դիմաց 

ապահովագրողը պարտավորվում է պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և 

պարբերականությամբ ապահովադրին կամ շահառուին վերադարձնել վճարված գումարը և 

պայմանագրով երաշխավորված եկամուտը. 
4) ապահովագրական բրոքեր՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապահովագրական 

բրոքերային գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա ունեցող առևտրային կազմակերպություն. 
5) ապահովագրական բրոքերային գործունեություն՝ անձի կողմից ապահովադրի, իսկ 

վերաապահովագրության դեպքում՝ Ընկերության «կամ օտարերկրյա ապահովագրական 
ընկերության» անունից և հաշվին ապահովագրական միջնորդային գործունեության իրականացում. 

6) ապահովագրական գաղտնիք՝ ապահովագրական գործունեության ընթացքում ապահովադրի, 

ապահովագրված անձի կամ շահառուի վերաբերյալ ապահովագրողին, վերաապահովագրողին, 

ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձին հայտնի դարձած ապահովադրի, 



ապահովագրված անձի կամ շահառուի առևտրային գաղտնիքը կամ այլ տեղեկություն, որն 

ապահովադիրը կամ ապահովագրված անձը մտադիր են եղել գաղտնի պահել, և Ընկերությունը, 

վերաապահովագրական ընկերությունը կամ ապահովագրական միջնորդը տեղյակ է կամ 

պարտավոր էր տեղյակ լինել այդ մտադրության վերաբերյալ. 
7) ապահովագրական գաղտնիքի հրապարակում՝ ապահովագրական գաղտնիք կազմող 

տեղեկությունները բանավոր կամ գրավոր ձևով զանգվածային լրատվության միջոցներով կամ այլ 

կերպ հրապարակելը կամ տարածելը, երրորդ անձին կամ անձանց հայտնի դարձնելը, երրորդ 

անձանց նման տեղեկություններ հայթայթելու հնարավորություն ուղղակի կամ անուղղակի ընձեռելը, 

այն է՝ թույլատրելը, չխոչընդոտելը կամ նման տեղեկությունների պահպանման կարգի խախտման 

հետևանքով այն հնարավոր դարձնելը, բացառությամբ սույն օրենքով սահմանված դեպքերի. 
8) ապահովագրական գործակալ՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապահովագրական 

գործակալի գործունեություն իրականացնելու համար Կենտրոնական բանկի ապահովագրական 

գործակալների ռեգիստրում հաշվառված անձ. 
9) ապահովագրական գործակալի գործունեություն՝ անձի կողմից մեկ կամ մի քանի 

ապահովագրական և (կամ) վերաապահովագրական ընկերությունների անունից և հաշվին 

ապահովագրական միջնորդային գործունեության իրականացում. 
10) ապահովագրական գործունեություն՝ անձի կողմից որպես ապահովագրող կողմ պարբերաբար 

իր անունից ապահովագրական գործարքների կնքմանը, ինչպես նաև դրանցով ստանձնած 

պարտավորությունների կատարմանն ու ձեռք բերած իրավունքների իրականացմանն ուղղված 

փաստացի գործողությունների ամբողջություն. 
11) ապահովագրական ընկերություն (Ընկերություն)՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով 

ապահովագրական գործունեության լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձ. 
12) ապահովագրական միջնորդային գործունեություն՝ երրորդ անձի կողմից՝ ապահովագրողների 

(վերաապահովագրողների) և ապահովադիրների միջև ապահովագրական հարաբերությունների 

հաստատմանը, նրանց միջև ապահովագրության պայմանագրի կնքմանը դրդող, նպաստող, աջակցող 

կազմակերպչական, այլ փաստացի և իրավական գործողությունների իրականացում, 

մասնավորապես՝ 

ա. ապահովագրական և վերաապահովագրության պայմանագրերի կնքման 

նախապատրաստական աշխատանքների, այդ թվում՝ նաև ապահովագրական խորհրդատվության 

իրականացում. 

բ. ապահովադիրների՝ կոնկրետ ապահովագրողների հետ ապահովագրական և 

վերաապահովագրության պայմանագրերի կնքման կազմակերպում. 

գ. ապահովագրական և վերաապահովագրության պայմանագրերի կատարման օժանդակում, 

ներառյալ` ապահովագրավճարների հավաքման և հատուցումների փոխանցման իրականացումը՝ 

ապահովադրի կամ Ընկերության թույլատրած չափերով. 



13) ապահովագրական պորտֆել՝ ապահովագրողի կնքած բոլոր ապահովագրության 

պայմանագրերից կամ մի դասի բոլոր ապահովագրության պայմանագրերից բխող իրավունքների և 

պարտավորությունների ամբողջություն. 
14) ապահովագրող՝ Ընկերություն կամ օտարերկրյա Ընկերության` Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում գործող մասնաճյուղ. 

15) ապահովադիր՝ ապահովագրության պայմանագրի այն կողմը, որին կամ որի մատնանշած 

անձին (շահառու) ապահովագրողը պարտավորվում է հատուցել ապահովագրության պայմանագրով 

նախատեսված իրադարձության (ապահովագրական պատահարի) տեղի ունենալու արդյունքում 

պատճառված վնասը կամ դրա մի մասը կամ տրամադրել որոշակի գումար պայմանագրով 

նախատեսված իրադարձության (ապահովագրական պատահարի) տեղի ունենալու ուժով՝ ըստ 

ապահովագրության պայմանագրի պայմանների. 
16) բաժնեմաս՝ բաժնետոմս, բաժնեմաս, փայ. 

17) Կենտրոնական բանկ՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ. 

18) մրցակցություն, տնտեսական մրցակցություն, գերիշխող դիրք՝ ըստ «Տնտեսական 

մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի. 
19) վերաապահովագրական ընկերություն՝ բացառապես վերաապահովագրական 

գործունեությամբ զբաղվող Ընկերություն. 
20) վերաապահովագրող՝ վերաապահովագրություն իրականացնելու լիցենզիա ունեցող անձ. 

21) վերաապահովագրություն՝ մեկ ապահովագրողի կողմից պայմանագրով որոշված 

պայմաններով ապահովադիրների նկատմամբ ունեցած իր ամբողջ պարտավորությունների կամ 

դրանց մի մասի կատարման հետ կապված ռիսկի ապահովագրումն այլ ապահովագրողի մոտ. 
22) վերաապահովագրական գործունեություն՝ որպես ձեռնարկատիրական գործունեություն` 

ապահովադիրների նկատմամբ այլ ապահովագրողների ունեցած ամբողջ պարտավորությունների 

կամ դրանց մի մասի կատարման հետ կապված ռիսկի ապահովագրում. 
23) վերահսկվող՝ ապահովագրող, վերաապահովագրող, ապահովագրական միջնորդային 

գործունեություն իրականացնող անձ, ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման 

պայմանագրով աշխատանք իրականացնող իրավաբանական անձ (կոնտրագենտ). 
24) տեխնիկական պահուստներ՝ Ընկերության բնականոն և ապահով գործունեությունը 

երաշխավորելու, ապահովագրության պայմանագրերից բխող՝ Ընկերության մոտ առկա և 

հետագայում ծագելիք պարտավորությունները և հնարավոր կորուստները ծածկելու նպատակով 

ստեղծված հատուկ պահուստներ. 
25) ֆինանսական կազմակերպություն՝ բանկ, վարկային կազմակերպություն, Ընկերություն, 

արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեություն իրականացնող անձ, ինչպես նաև 

օտարերկրյա օրենսդրության համաձայն` ֆինանսական կազմակերպություն համարվող անձ: 

26) ԱՊՊԱ՝ ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության 

պարտադիր ապահովագրություն. 



27) Բյուրո՝ «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության 

պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն 

ստեղծված Բյուրո: 

«28) համակարգային նշանակություն ունեցող ապահովագրական ընկերություն՝ Ընկերությունը 
Կենտրոնական բանկի կողմից համարվում է համակարգային նշանակություն ունեցող, եթե այդ 
ընկերության ֆինանսական վիճակի վատթարացումը կամ անվճարունակությունը կամ սնանկացումը 
կամ լուծարումը կարող է էական բացասական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսական համակարգի և (կամ) տնտեսության այլ հատվածների վրա: 
 Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգի և (կամ) տնտեսության այլ 
հատվածների վրա ունեցած Էական բացասական ազդեցությունը գնահատվում է՝ հիմք ընդունելով 
տվյալ Ընկերության մեծությունը, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգի այլ 
մասնակիցների հետ փոխկապվածությունը, Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների 
փոխարինելիությունը, Ընկերության կողմից իրականացվող գործառնությունների բնույթը, 
բարդությունը և (կամ) ռիսկայնությունը: Կենտրոնական բանկը, հիմք ընդունելով սույն ենթակետով 
սահմանված չափանիշները, սահմանում է Ընկերություններին համակարգային նշանակություն 
ունեցող  համարելու կարգը»:»: 

(3-րդ հոդվածը լրաց. 18.05.10 ՀՕ-64-Ն) 

Հոդված 13. Փոխկապակցված անձինք 

  

1. Իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե՝ 

1) տվյալ իրավաբանական անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի 

իրավունք տվող բաժնետոմսերի 20 և ավելի տոկոսին կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ 

անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան` հնարավորություն ունի կանխորոշելու 

մյուսի որոշումները. 

2) նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 20 տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ 

օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը 

և (կամ) մասնակիցները կամ նրանց ընտանիքի անդամներն իրավունք ունեն ուղղակի կամ 

անուղղակի կերպով տիրապետելու մյուս անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 20 տոկոսից 

ավելիին կամ ունեն վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն. 

3) նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ 

անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամների թվի մեկ երրորդը միաժամանակ հանդիսանում է 

մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ. 

4) նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե նրանք 

այդպիսիք են ճանաչվել Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով: 



«4. Միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում ամուսինը, ինչպես նաև համատեղ ապրող կամ 
միևնույն տնտեսություն վարող հետևյալ անձինք. ծնողները, 18 տարին լրացած զավակն ու նրա 
ամուսինը, ամուսնու` 18 տարին լրացած զավակը,  տատը, պապը, 18 տարին լրացած թոռը, ամուսնու 
ծնողները, 18 տարին լրացած քույրը և եղբայրը, նրանց ամուսիններն ու 18 տարին լրացած 
զավակները: Միևնույն տնտեսություն վարելու չափանիշները սահմանում է Կենտրոնական բանկը»: 

2. Ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ 

են կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն 

կամ գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ նրանք 

փոխկապակցված են ճանաչվել Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով: 

3. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել 

են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ նրանք այդպիսիք են ճանաչվել 

Կենտրոնական բանկի հիմնավորած կարծիքով, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա 

ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝ 

1) տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի 20 տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից. 

2) իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ. 

3) տվյալ իրավաբանական անձի ղեկավար: 

4. Միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը (ամուսնու ծնողները), 

տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, երեխաների ամուսինները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու 

երեխաները: 

 

Հոդված 21. Ընկերության կառավարման մարմինները և ղեկավարները 

  

1. Ընկերության կառավարման մարմիններն են՝ 

1) ընդհանուր ժողովը. 

2) խորհուրդը. 

3) գործադիր մարմինը՝ գործադիր տնօրենը, իսկ Ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված 

դեպքում՝ Ընկերության տնօրինությունը: 

2. Ընկերության ղեկավարներն են խորհրդի նախագահը և անդամները, գործադիր տնօրենը, 

տնօրինության ղեկավարը և անդամները, վարչության նախագահը և անդամները, գործադիր տնօրենի 

տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները, 

պատասխանատու ակտուարը, տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանման 

(դեպարտամենտի, վարչության, բաժնի, խմբի կամ այլ միավորի) ղեկավարը և գլխավոր հաշվապահը, 

մասնաճյուղի առկայության դեպքում նաև մասնաճյուղի տնօրենը, նրա տեղակալը, գլխավոր 

հաշվապահը, նրա տեղակալը: Ընդ որում, պատասխանատու ակտուարը հանդիսանում է 

ակտուարային ստորաբաժանման ղեկավար: 



3. Կենտրոնական բանկի կողմից իր նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 

չափանիշներով հիմնավորված լինելու դեպքում Ընկերության ղեկավար կարող է ճանաչվել նաև որևէ 

կերպ Ընկերության կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ 

ազդեցություն ունեցող կամ ինքնուրույն որոշումներ կայացնող անձը: 

4. Անկախ կազմակերպական-իրավական տեսակից՝ Ընկերությունը պարտավոր է ունենալ սույն 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կառավարման մարմիններ, գլխավոր հաշվապահ, ներքին 

աուդիտի ղեկավար ու պատասխանատու ակտուար, բացառությամբ սույն օրենքով և դրա հիման վրա 

ընդունված Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում 

համապատասխան անձի հետ կնքված ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման 

պայմանագրի առկայության դեպքերի: Ընկերության կառավարման մարմինների անդամների, 

գլխավոր հաշվապահի, ներքին աուդիտի ղեկավարի ու պատասխանատու ակտուարի պաշտոնները 

թափուր մնալու դեպքում Ընկերությունը պարտավոր է իննսունօրյա ժամկետում սույն օրենքով և 

Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով նշանակել 

կառավարման մարմինների անդամներին, գլխավոր հաշվապահին, ներքին աուդիտի ղեկավարին ու 

պատասխանատու ակտուարին: 

«5. Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով կարող են սահմանվել Ընկերության 
ներքին հսկողության համակարգի նվազագույն պահանջներ:» 

 

Հոդված 23. Ընկերության ղեկավարների նկատմամբ պահանջները 

  

1. Ընկերության ղեկավար կարող է լինել ցանկացած գործունակ անձ, որը՝ 

1) համապատասխանում է Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 

մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշներին. 

2) դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար չունի օրենքով սահմանված կարգով 

չմարված կամ չհանված դատվածություն. 

3) դատավճռով զրկված չէ ֆինանսական, ապահովագրական, բանկային, հարկային, մաքսային, 

առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից. 

4) ճանաչված չէ սնանկ և չունի չմարված (չներված) պարտավորություններ. 

5) անցյալում չի կատարել այնպիսի արարք, որը Կենտրոնական բանկի խորհրդի նորմատիվ 

իրավական ակտերով սահմանված ուղեցույցով հիմնավորված՝ Կենտրոնական բանկի կարծիքով 

հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ տվյալ անձը՝ որպես Ընկերության ղեկավար, չի կարող 

պատշաճորեն կառավարել Ընկերության գործունեության համապատասխան ոլորտը, կամ նրա 

գործողությունները կարող են հանգեցնել Ընկերության սնանկացմանը կամ ֆինանսական վիճակի 

վատթարացմանը կամ հեղինակության և գործարար համբավի վարկաբեկմանը. 

6) քրեական գործով ներգրավված չէ որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ: 



2. Ընկերության խորհրդի նախագահը կամ խորհրդի անդամը չի կարող միաժամանակ լինել 

տվյալ Ընկերության գործադիր մարմնի անդամ կամ այլ աշխատակից, ինչպես նաև այլ Ընկերության 

խորհրդի նախագահ կամ անդամ, գործադիր մարմնի անդամ կամ այլ աշխատակից, բացառությամբ 

այն դեպքերի, երբ երկու Ընկերություններից մեկը մյուսի դուստր կամ մայր ընկերությունն է: 

3. Ընկերության գործադիր տնօրենը, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը, 

տնօրինության անդամները, ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը կամ անդամները չեն 

կարող միևնույն Ընկերությունում զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ այլ Ընկերությունում լինել ղեկավար 

կամ այլ աշխատակից: Բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքներից, 

սույն մասում նշված անձինք կարող են վճարովի այլ աշխատանք կատարել միայն խորհրդի 

համաձայնությամբ: 

4. Պատասխանատու ակտուարը տվյալ Ընկերությունում կամ այլ ֆինանսական 

կազմակերպությունում, բացի ակտուարի պաշտոնից, չի կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն: 

Ընկերությունում պատասխանատու ակտուար աշխատող անձն այլ Ընկերությունում 

պատասխանատու ակտուարի գործառույթներ կարող է իրականացնել միայն այն Ընկերության 

խորհրդի համաձայնության առկայության դեպքում, որում (որոնցում) նա հանդիսանում է 

պատասխանատու ակտուար: 

Հոդված 29. Խորհրդի իրավասությունները 

  

1. Խորհրդի իրավասություններն են` 

1) Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը, ներառյալ՝ Ընկերության 

հեռանկարային զարգացման և գործարար ծրագրերի հաստատումը. 

2) ընդհանուր ժողովի տարեկան և արտահերթ նիստերի գումարումը, օրակարգի հաստատումը, 

ինչպես նաև դրանց գումարման և անցկացման կազմակերպման հետ կապված 

նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման ապահովումը. 

3) Ընկերության գործադիր մարմնի անդամների, պատասխանատու ակտուարի, ակտուարային 

ստորաբաժանման աշխատակիցների նշանակումը, նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ 

դադարեցումը և վարձատրության պայմանների հաստատումը. 

4) Ընկերության ներքին հսկողության ստանդարտների սահմանումը, Ընկերության ներքին 

աուդիտի ղեկավարի և անդամների նշանակումը, ներքին աուդիտի տարեկան աշխատանքային 

ծրագրի հաստատումը, ներքին աուդիտի ղեկավարի և անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ 

դադարեցումը և վարձատրության պայմանների հաստատումը. 

5) Ընկերության տարեկան ծախսերի նախահաշվի ու կատարողականի հաստատումը. 

6) Ընկերության կազմակերպական կառուցվածքի և աշխատատեղերի հաստատումը. 

7) Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացումը, եթե կանոնադրությամբ կամ 

ընդհանուր ժողովի որոշմամբ նրան տրված է այդպիսի լիազորություն. 



8) շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ ընդհանուր ժողովին առաջարկությունների 

ներկայացումը, այդ թվում՝ շահութաբաժինների յուրաքանչյուր վճարման համար շահութաբաժիններ 

ստանալու իրավունք ունեցող Ընկերության մասնակիցների ցուցակի կազմումը, որում պետք է 

ընդգրկվեն Ընկերության այն մասնակիցները, որոնք ընդգրկվել են Ընկերության մասնակիցների 

ռեեստրում՝ Ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող 

մասնակիցների ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ. 

9) Ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների նախնական հաստատումը և 

ընդհանուր ժողովին ներկայացումը. 

10) Ընկերության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին ընդհանուր ժողովի հաստատմանը 

ներկայացնելը. 

11) Ընկերության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին վճարման չափի սահմանումը. 

«10) Ընկերության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին ընդհանուր ժողովի հաստատմանը 
ներկայացնելը, Ընկերությանը արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին վճարման չափի 
սահմանումը, 

11) գործարար վարվելակերպի կանոնների սահմանումը,» 
12) Ընկերությունում իրականացված աուդիտորական կամ այլ ստուգումներից բացահայտված 

թերությունների վերացմանն ուղղված միջոցառումների նախաձեռնումն ու դրանց իրականացման 

վերահսկումը. 

13) Ընկերության կողմից ապահովագրական գործունեության իրականացման կարգը սահմանող 

ներքին իրավական ակտերի ընդունումը. 

14) Ընկերության տարածքային և ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունների հաստատումը, Ընկերության ինքնուրույն կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների միջև գործառութային պարտականությունների բաշխումը. 

15) սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ, 10-րդ, 13-16-րդ կետերով նախատեսված 

հարցերի ներկայացումն ընդհանուր ժողովի քննարկմանը. 

16) Ընկերության պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխման մասին որոշման 

ընդունումը. 

17) Ընկերության պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը. 

18) Ընկերության մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների ստեղծումը. 

19) Ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության՝ հաշվապահական 

հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու նպատակով կիրառվող 

սկզբունքների, հիմունքների, եղանակների, կանոնների, ձևերի և ներքին իրավական ակտերի 

սահմանումը. 

20) օրենքով և Ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ որոշումների ընդունումը: 



2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում թվարկված հարցերով որոշումների ընդունումը վերապահվում է 

խորհրդի բացառիկ իրավասությանը և չի կարող փոխանցվել Ընկերության կառավարման այլ 

մարմիններին կամ այլ անձանց: 

3. Առնվազն տարին մեկ խորհուրդն իր նիստում պետք է քննարկի արտաքին աուդիտն 

իրականացնող անձի հաշվետվությունը (նամակ ղեկավարությանը), ինչպես նաև քննարկի և 

անհրաժեշտության դեպքում վերանայի Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունները, 

ռազմավարությունն ու ներքին իրավական այլ ակտերը: 

4. Առնվազն եռամսյակը մեկ խորհուրդը պետք է քննարկի Ընկերության ներքին աուդիտի 

ստորաբաժանման, գործադիր տնօրենի (տնօրինության) և գլխավոր հաշվապահի, պատասխանատու 

ակտուարի (ակտուարային ստորաբաժանման ղեկավարի) հաշվետվությունները՝ իր սահմանած 

կարգով և ձևով: 

«4.1. Խորհուրդը պատասխանատու է Ընկերությունում ներքին հսկողության արդյունավետ 
համակարգի ապահովման համար:» 
 

Հոդված 35. Ներքին աուդիտը 

  

1. Ներքին աուդիտի ղեկավարին և անդամներին նշանակում է խորհուրդը: Ներքին աուդիտի 

անդամ չեն կարող լինել Ընկերության կառավարման մարմինների անդամները, այլ ղեկավարներ ու 

աշխատակիցներ, ինչպես նաև գործադիր մարմնի անդամների կամ գլխավոր հաշվապահի հետ 

փոխկապակցված անձինք: 

2. Ներքին աուդիտը, խորհրդի հաստատած կանոնակարգի համաձայն՝ 

1) հսկողություն է իրականացնում Ընկերության ընթացիկ գործունեության և ռիսկերի նկատմամբ. 

«1) անկախ գնահատական է տալիս Ընկերության ներքին հսկողության, այդ թվում՝ ռիսկերի 
կառավարման համակարգերի, Ընկերության կառավարման համակարգի և գործընթացների որակի, 
համարժեքության և արդյունավետության վերաբերյալ .» 

2) հսկողություն է իրականացնում գործադիր մարմնի, գլխավոր հաշվապահի, տարածքային և 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պատասխանատու ակտուարի ու ակտուարային 

ստորաբաժանման կողմից օրենքների, այլ իրավական ակտերի և Ընկերության ներքին իրավական 

ակտերի, գործադիր մարմնին կամ գլխավոր հաշվապահին տրված հանձնարարականների 

կատարման նկատմամբ. 

3) եզրակացություններ և առաջարկություններ է տալիս խորհրդի ներկայացրած, ինչպես նաև 

սեփական նախաձեռնությամբ առաջադրված հարցերի վերաբերյալ: 

3. Ներքին աուդիտի իրավասություններին վերաբերող հարցերը չեն կարող փոխանցվել 

Ընկերության կառավարման մարմինների կամ այլ անձանց լուծմանը: 

4. Յուրաքանչյուր տարի խորհուրդը հաստատում է ներքին աուդիտի տարեկան ծրագիրը: 

5. Տարեկան ծրագիրն առնվազն պետք է ներառի՝ 



1) այն ոլորտները, որտեղ պետք է իրականացվի աուդիտորական ստուգում. 

2) առանձին ոլորտներում աուդիտորական դիտարկման բովանդակության նկարագրությունը: 

6. Ներքին աուդիտի ղեկավարը խորհրդին (պատճենը՝ գործադիր մարմնին) է ներկայացնում 

հետևյալ հաշվետվությունները՝ 

1) հերթական՝ տարեկան ծրագրով սահմանված ստուգումների արդյունքների մասին. 

2) արտահերթ, եթե բացահայտվել են ներքին աուդիտի հիմնավորված կարծիքով էական 

խախտումներ: Ընդ որում, եթե խախտումները հետևանք են գործադիր մարմնի, գլխավոր 

հաշվապահի կամ խորհրդի գործողությունների կամ անգործության, ապա հաշվետվությունը 

ներկայացվում է անմիջապես խորհրդի նախագահին: 

7. Ներքին աուդիտի ղեկավարի հաշվետվությունը պետք է առնվազն պարունակի հետևյալ 

տեղեկությունները՝ 

1) աուդիտորական դիտարկման նկարագրությունը. 

2) դիտարկման արդյունքում բացահայտված խախտումներն ու թերությունները և դրանց 

վերացման վերաբերյալ առաջարկված միջոցառումները. 

3) հայտնաբերված խախտումների և թերությունների վերացման մասին ներքին աուդիտի 

եզրակացությունը: 

8. Սույն մասով նախատեսված դեպքերում հաշվետվությունները ներկայացվում են խախտումը 

հայտնաբերելուց առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

9. Ներքին աուդիտն օրենքների, այլ իրավական ակտերի խախտումներ բացահայտելու դեպքում 

պարտավոր է դրանք ներկայացնել խորհրդին, իսկ պատճենը` Կենտրոնական բանկին: 

«Ներքին աուդիտի կողմից սույն մասով նշված պարտականությունների կատարումը չի կարող 
վերջինիս համար որևէ բացասական հետևանք կամ պարտավորություն առաջացնել:» 

10. Ընկերությունում վերստուգիչ հանձնաժողով չի ստեղծվում: 

 

Հոդված 36. Պատասխանատու ակտուարը 

  

1. Ընկերության պատասխանատու ակտուարին նշանակում է խորհուրդը: 

2. Ընկերության պատասխանատու ակտուարը՝ 

1) ստուգում է ապահովագրավճարների հաշվարկման և տեխնիկական պահուստների 

ձևավորման համապատասխանությունը սույն օրենքի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին. 

2) պարզում է, թե ապահովում է արդյոք ապահովագրության պայմանագրերից բխող 

պարտավորությունների կատարումը հաշվարկված ապահովագրավճարներով և ձևավորված 

պահուստներով. 

3) հաշվարկում է ապահովագրական սակագները, ապահովագրավճարները, ինչպես նաև 

ապահովագրական, կենսաթոշակի և անուիտի գումարները. 



4) հավաստում է Ընկերության կողմից սույն օրենքի 4-րդ բաժնով սահմանված պահանջների 

պահպանումը. 

5) պատրաստում, ներկայացնում կամ հրապարակում է օրենքներով և այլ իրավական ակտերով 

սահմանված այն հաշվետվությունները, որոնք ունեն հետևյալ բովանդակությունը՝ 

ա. տեխնիկական պահուստների հաշվարկման սկզբունքներն արտացոլող հաշվետվություն, 

բ. Ընկերության պահուստների, պահուստներին համարժեք ակտիվների և ապահովագրության 

պայմանագրերից բխող պարտավորությունների համարժեքությունն արտացոլող հաշվետվություն, 

գ. ապահովագրավճարների (ապահովագրական սակագների) բավարար լինելն արտացոլող 

հաշվետվություն, 

դ. սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված Ընկերության տնտեսական 

նորմատիվների փաստացի մեծությունն արտացոլող հաշվետվություն: 

3. Գործադիր մարմինը պարտավոր է պատասխանատու ակտուարին տրամադրել իր 

լիազորություններն իրականացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկություններ: 

4. Պատասխանատու ակտուարը պարտավոր է եռամսյակը մեկ խորհրդին ներկայացնել 

հաշվետվություն: 

5. Եթե պատասխանատու ակտուարը (ակտուարային ստորաբաժանման ղեկավարը) իր 

լիազորություններն իրականացնելիս բացահայտել է, որ ապահովագրավճարները չեն հաշվարկվել, 

իսկ տեխնիկական պահուստները չեն ձևավորվել սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով 

սահմանված կարգով, և դրա արդյունքում ապահովագրության պայմանագրերից բխող 

պարտավորությունների կատարումը դրվել է վտանգի տակ, ապա պատասխանատու ակտուարն այդ 

մասին պետք է անհապաղ, բայց ոչ ավելի, քան հինգ օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնի 

խորհրդին, գործադիր մարմնին և Կենտրոնական բանկին: «Պատասխանատու ակտուարի կողմից 
սույն մասով նշված պարտականությունների կատարումը չի կարող վերջինիս համար որևէ 
բացասական հետևանք կամ պարտավորություն առաջացնել:» 

6. Ընկերության տարեկան հաշվետվությունը պետք է ներառի պատասխանատու ակտուարի 

հաշվետվությունը և ապահովագրավճարների ու տեխնիկական պահուստների՝ սույն օրենքով 

սահմանված կարգով հաշվարկված լինելու մասին եզրակացությունը: 

 

 

Հոդված 37. Ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան աուդիտը 

1. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը յուրաքանչյուր տարի պետք է ենթարկվի 

աուդիտի՝ աուդիտ իրականացնող անձի կողմից: Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական 

ակտերով կարող են սահմանվել Ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ 

իրականացնող անձին ներկայացվող այն չափանիշները, որոնց համապատասխանելու դեպքում 

աուդիտ իրականացնող անձը կարող է աուդիտորական ծառայություն մատուցել Ընկերությանը: 



2. Ընկերության աուդիտ ցանկացած ժամանակ կարող է հրավիրվել խորհրդի կողմից՝ 

Ընկերության միջոցների հաշվին: 

3. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումն արտաքին աուդիտն 

իրականացնող անձի կողմից կարող է իրականացվել նաև Ընկերության՝ քվեարկող բաժնետոմսերի 

առնվազն 5 տոկոսի սեփականատեր հանդիսացող մասնակիցների պահանջով: Այդ դեպքում 

աուդիտն իրականացնող անձին ընտրում, նրա հետ պայմանագիր են կնքում, նրա ծառայությունների 

դիմաց վճարում են աուդիտ պահանջող մասնակիցները: Ընդ որում, սույն մասում նշված անձինք 

կարող են Ընկերությունից պահանջել իրենց կատարած ծախսերի հատուցում, և Ընկերությունը 

պարտավոր է հատուցել դրանք, եթե այդ աուդիտն ընդհանուր ժողովի կամ խորհրդի որոշմամբ 

արդարացված է եղել Ընկերության համար: 

4. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հետ կնքվող պայմանագրում, բացի 

աուդիտորական եզրակացություն կազմելու պարտավորության ամրագրումից, պետք է նախատեսի 

նաև աուդիտորական հաշվետվության (նամակ Ընկերության ղեկավարության) կազմում: 

5. Ընկերությունն աուդիտն իրականացնող անձի հետ կնքվող պայմանագրում պետք է 

նախատեսի նաև իր կողմից Կենտրոնական բանկին ներկայացվող հաշվետվությունների 

արժանահավատության ստուգում, տեխնիկական պահուստների, հիմնական տնտեսական 

նորմատիվների պահանջներին, տեխնիկական պահուստներին համարժեք ակտիվների 

տեղաբաշխման` սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով 

սահմանված պահանջներին համապատասխանության մասին: 

6. Աուդիտորական ստուգում իրականացնելու ընթացքում Ընկերության ֆինանսական վիճակի` իր 

կարծիքով էական վատթարացման փաստեր, ինչպես նաև ներքին համակարգերի (այդ թվում՝ ներքին 

հսկողության համակարգի) թերություններ հայտնաբերելու դեպքում աուդիտն իրականացնող անձը 

պարտավոր է դրանց մասին անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում 

տեղյակ պահել Կենտրոնական բանկին: «Արտաքին աուդիտի կողմից սույն մասով նշված 
պարտականությունների կատարումը չի կարող վերջինիս համար որևէ բացասական հետևանք կամ 
պարտավորություն առաջացնել:» 

7. Կենտրոնական բանկը կարող է Ընկերությանը պարտադրել չորս ամսվա ընթացքում հրավիրել 

աուդիտն իրականացնող անձի և http://www.azdarar.am հասցեում գտնվող Հայաստանի 

Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում 

հրապարակել Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները և աուդիտն իրականացնող անձի 

եզրակացությունը: 

8. Աուդիտորի եզրակացությունը և հաշվետվությունն Ընկերությունը Կենտրոնական բանկ պետք է 

ներկայացնի մինչև տվյալ ֆինանսական տարվան հաջորդող տարվա մայիսի 1-ը: 

9. Կենտրոնական բանկի պահանջով աուդիտն իրականացնող անձը պարտավոր է 

Կենտրոնական բանկ ներկայացնել Ընկերության աուդիտի վերաբերյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերը, 

նույնիսկ եթե դրանք առևտրային, բանկային, ապահովագրական կամ այլ գաղտնիք կազմեն: Սույն 



մասով սահմանված պարտավորությունների չկատարման համար աուդիտն իրականացնող անձը 

կրում է օրենքով սահմանված պատասխանատվություն: 

10. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձը եզրակացություն է ներկայացնում նաև՝ 

1) Ընկերության տեխնիկական պահուստների համարժեքության մասին. 

2) սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված` 

Ընկերության տնտեսական նորմատիվների պահանջներին համապատասխանության մասին. 

3) Ընկերության տեխնիկական պահուստներին համարժեք ակտիվների տեղաբաշխման` սույն 

օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխանության մասին. 

4) Ընկերության ներքին աուդիտի գործունեության, ներքին հսկողության համակարգի` սույն 

օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին 

համապատասխանության մասին. 

5) Ընկերության ներքին տեղեկատվական համակարգի առկայության կամ որակի մասին. 

6) Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների ամբողջականության ու 

հավաստիության մասին: 

11. Կենտրոնական բանկի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած 

պետական կառավարման մարմնի համատեղ նորմատիվ իրավական ակտերով կարող են աուդիտն 

իրականացնող անձի համար սահմանվել աուդիտին և աուդիտորական եզրակացության ձևին և 

բովանդակությանը վերաբերող առավել մանրամասն պահանջներ: 

12. Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել աուդիտն իրականացնող անձին տալ լրացուցիչ 

բացատրություններ և պարզաբանումներ` իր եզրակացության և հաշվետվության վերաբերյալ: 

13. Եթե աուդիտորական եզրակացությունը և (կամ) հաշվետվությունը կազմվել են սույն օրենքով, 

այլ օրենքներով և իրավական ակտերով սահմանված պահանջների խախտմամբ, կամ աուդիտը չի 

իրականացվել օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով, ապա Կենտրոնական 

բանկը կարող է չընդունել այն և պահանջել Ընկերության հաշվին աուդիտ իրականացնող այլ անձի 

կողմից նոր աուդիտ: 

(37-րդ հոդվածը փոփ. 19.03.12 ՀՕ-142-Ն) 

Հոդված 58. Հիմնական տնտեսական նորմատիվները 

  

1. Կենտրոնական բանկը կարող է սահմանել Ընկերության գործունեության հետևյալ տնտեսական 

նորմատիվները՝ 

1) Ընկերության կանոնադրական և ընդհանուր կապիտալների նվազագույն չափերի 

նորմատիվները. 

2) Ընկերության վճարունակության նորմատիվները. 

3) Ընկերության կապիտալի համարժեքության նորմատիվները. 



4) Ընկերության իրացվելիության նորմատիվները. 

5) Ընկերության տեխնիկական պահուստներին համարժեք բոլոր և առանձին վերցված 

ակտիվների նորմատիվները. 

6) ստանձնած ապահովագրական մեկ ռիսկի առավելագույն չափի նորմատիվը. 

7) ստանձնած ապահովագրական խոշոր ռիսկերի առավելագույն չափի նորմատիվը. 

8) մեկ փոխառուի, խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն չափը (չափերը). 

9) Ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց, անձի գծով ռիսկի առավելագույն չափը 

(չափերը). 

10) արտարժույթի տնօրինման նորմատիվը: 

2. Հիմնական տնտեսական նորմատիվների սահմանաչափերը, հաշվարկման կարգը, 

հաշվարկում մասնակցող և հաշվարկից նվազեցվող տարրերի կազմը «տարրերի կազմն ու 
սահմանաչափերը» սահմանվում են Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով: Ընդ 

որում, դրանք կարող են սահմանվել ըստ ապահովագրության ձևերի, տեսակների, դասերի ու 

ենթադասերի: 

3. Հիմնական տնտեսական նորմատիվները պարտադիր են և պետք է նույնը լինեն Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում գործող միևնույն տեսակի, դասի կամ ենթադասի ապահովագրություն 

իրականացնելու լիցենզիա ունեցող բոլոր Ընկերությունների համար, բացառությամբ նոր ստեղծվող 

Ընկերությունների համար սահմանվող՝ սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված 

կանոնադրական և ընդհանուր կապիտալների նվազագույն չափերի հիմնական տնտեսական 

նորմատիվների, ինչպես նաև սույն օրենքով կամ այլ օրենքներով նախատեսված այլ դեպքերի: 

4. Կենտրոնական բանկը կարող է առանձին Ընկերության համար սահմանել ավելի խիստ 

հիմնական տնտեսական նորմատիվներ, եթե տվյալ Ընկերության գործունեության ցուցանիշների 

ամփոփ գնահատականը ցածր է Կենտրոնական բանկի սահմանած ցուցանիշների ամփոփ 

գնահատականի նվազագույն չափից, տվյալ Ընկերության ֆինանսական ցուցանիշներն էականորեն 

վատթարացել են, կամ տվյալ Ընկերությունը գործունեություն է ծավալում բարձր ռիսկայնություն 

ունեցող ոլորտներում «կամ եթե Ընկերությունը համարվում է համակարգային նշանակություն ունեցող 
Ընկերություն»: Այդ դեպքում խստացնող նորմն ուժի մեջ է մտնում Կենտրոնական բանկի խորհրդի 

որոշմամբ սահմանված ողջամիտ ժամկետում: 

5. Կենտրոնական բանկի կողմից հիմնական տնտեսական նորմատիվների ռեժիմը խստացնելու 

դեպքում հիմնական տնտեսական նորմատիվներն ուժի մեջ են մտնում ընդունման պահից վեց ամիս 

հետո, եթե սույն օրենքն այլ բան չի սահմանում: 

(58-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 18.05.10 ՀՕ-64-Ն) 
 

  

Հոդված 59. Ընդհանուր կապիտալը 

  



1. Ընդհանուր կապիտալն Ընկերության հիմնական (առաջնային) և լրացուցիչ (երկրորդային) 

կապիտալների հանրագումարն է: 

2. Հիմնական (առաջնային) կապիտալի տարրերն են կանոնադրական կապիտալը, չբաշխված 

շահույթը (վնասը) և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ 

տարրերը: 

3. Լրացուցիչ (երկրորդային) կապիտալի տարրերը սահմանվում են Կենտրոնական բանկի 

նորմատիվ իրավական ակտերով: Նորմատիվների հաշվարկման նպատակով Կենտրոնական բանկը 

կարող է սահմանափակել լրացուցիչ (երկրորդային) կապիտալի մասնակցությունն ընդհանուր 

կապիտալի հաշվարկում: 

4. Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է առանձին նախատեսվել 

ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվ նաև ապահովագրական բրոքերների և 

իրավաբանական անձ հանդիսացող գործակալների համար: 

Հոդված 61. Վճարունակության նորմատիվները 

  

1. Ընկերությունների վճարունակության նորմատիվներն են՝ 

1) ոչ կյանքի ապահովագրության և վերաապահովագրության դեպքում՝ ապահովագրավճարների 

մեթոդով հաշվարկած վճարունակության պահանջվող մեծության սահմանային հարաբերակցությունն 

ընդհանուր կապիտալին կամ դրա առանձին տարրերին. 

2) ոչ կյանքի ապահովագրության և վերաապահովագրության դեպքում՝ ապահովագրական 

հատուցումների մեթոդով հաշվարկած վճարունակության պահանջվող մեծության սահմանային 

հարաբերակցությունն ընդհանուր կապիտալին կամ դրա առանձին տարրերին. 

3) կյանքի ապահովագրության և վերաապահովագրության դեպքում՝ մաթեմատիկական 

պահուստների մեթոդով հաշվարկած վճարունակության պահանջվող մեծության սահմանային 

հարաբերակցությունն ընդհանուր կապիտալին կամ դրա առանձին տարրերին. 

4) կյանքի ապահովագրության և վերաապահովագրության դեպքում՝ ռիսկային կապիտալի 

մեթոդով հաշվարկած վճարունակության պահանջվող մեծության սահմանային հարաբերակցությունն 

ընդհանուր կապիտալին կամ դրա առանձին տարրերին: 

2. Ապահովագրության տարբեր տեսակների, դասերի և ենթադասերի համար սահմանվող 

վճարունակության նորմատիվները կարող են լինել ինչպես սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված 

նորմատիվները, այնպես էլ նրանց տարբեր համակցությունը: 

Հոդված 62. Կապիտալի համարժեքության նորմատիվները 

  

Կապիտալի համարժեքության նորմատիվներն են՝ 

1) ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների միջև սահմանային 

հարաբերակցությունը. 



2) հիմնական կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների միջև սահմանային 

հարաբերակցությունը. 

3) ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների ու վճարունակության պահանջվող 

մեծության հանրագումարների միջև սահմանային հարաբերակցությունը. 

4) հիմնական կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների ու վճարունակության պահանջվող 

մեծության հանրագումարների միջև սահմանային հարաբերակցությունը: 

 

Հոդված 63. Իրացվելիության նորմատիվները 

  

Իրացվելիության նորմատիվներն են՝ 

1) բարձր իրացվելի ակտիվների և վճարման ենթակա պարտավորությունների մեծության միջև 

սահմանային հարաբերակցությունը (ընթացիկ իրացվելիություն). 

2) բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր պարտավորությունների (ներառյալ` տեխնիկական 

պահուստները) կամ բարձր իրացվելի ակտիվների և տեխնիկական պահուստների մեծության միջև 

սահմանային հարաբերակցությունը (ընդհանուր իրացվելիություն): 

Հոդված 64. Տեխնիկական պահուստներին համարժեք ակտիվների նորմատիվները 

  

Տեխնիկական պահուստներին համարժեք ակտիվների նորմատիվներն են` 

1) բոլոր կամ տեխնիկական պահուստների առանձին տեսակներին համարժեք ակտիվների 

թույլատրելի կազմն ու կառուցվածքը. 

2) բոլոր ակտիվների, ակտիվների տարբեր խմբերի, բոլոր պարտապանների, պարտապանների 

առանձին խմբերի, մեկ պարտապանի գծով ակտիվների և բոլոր տեխնիկական պահուստների, 

տեխնիկական պահուստների առանձին տեսակների միջև սահմանային հարաբերակցությունները: 

Հոդված 65. Ստանձնած ապահովագրական մեկ ռիսկի առավելագույն չափի նորմատիվը 

  

Ստանձնած ապահովագրական մեկ ռիսկի առավելագույն չափի նորմատիվը Ընկերության 

ստանձնած ապահովագրական մեկ ռիսկի գծով պարտավորության և ընդհանուր կապիտալի միջև 

սահմանային հարաբերակցությունն է: 

Հոդված 66. Ստանձնած ապահովագրական խոշոր ռիսկերի առավելագույն չափի նորմատիվը 

  

Ստանձնած ապահովագրական խոշոր ռիսկերի առավելագույն չափի նորմատիվն Ընկերության 

ստանձնած ապահովագրական խոշոր ռիսկերի գծով պարտավորությունների և ընդհանուր 

կապիտալի միջև սահմանային հարաբերակցությունն է: 



 

Հոդված 69. Տեխնիկական պահուստները 

  

1. Ընկերությունը պարտավոր է ապահովագրության պայմանագրերից ծագող 

պարտավորությունները կատարելու և հնարավոր ռիսկերը ծածկելու նպատակով ձևավորել 

տեխնիկական պահուստներ: 

2. Ընկերությունը պարտավոր է ձևավորել հետևյալ տեխնիկական պահուստները՝ 

«Կենտրոնական բանկը կարող է սահմանել հետևյալ տեխնիկական պահուստները ՝» 
1) չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստ. 

2) բոնուսների և զեղչերի պահուստ. 

3) պահանջների պահուստ, այդ թվում՝ 

ա. ներկայացված, սակայն չվճարված պահանջների պահուստ, 

բ. տեղի ունեցած, սակայն չներկայացված պահանջների պահուստ. 

4) հավասարակշռման պահուստ. 

5) մաթեմատիկական պահուստ. 

6) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ տեխնիկական 

պահուստներ: 

3. Բացի սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված պահուստներից «Բացի Կենտրոնական բանկի 
կողմից սահմանված տեխնիկական պահուստներից», Ընկերությունը կարող է Կենտրոնական բանկի 

համաձայնությամբ ձևավորել նաև այլ պահուստներ: 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված պահուստների «Տեխնիկական 
պահուստների»  հաշվարկման սկզբունքները, մեթոդները, կարգը, հաշվարկում մասնակցող և 

հաշվարկից նվազեցվող տարրերի կազմը սահմանվում են Կենտրոնական բանկի և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի հետ համատեղ 

ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով: Ընդ որում, դրանք կարող են սահմանվել ըստ 

ապահովագրության տեսակների  «ըստ ապահովագրության ձևերի, տեսակների», դասերի ու 

ենթադասերի: 

5. Տեխնիկական պահուստները պարտադիր են, և դրանց ձևավորման կարգը պետք է նույնը լինի 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող միևնույն տեսակի  «միևնույն ձևի, տեսակի», 

դասի կամ ենթադասի ապահովագրություն իրականացնելու լիցենզիա ունեցող բոլոր 

Ընկերությունների համար, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

6. Կենտրոնական բանկի կողմից տեխնիկական պահուստների ձևավորման ռեժիմը խստացնելու 

դեպքում տեխնիկական պահուստների ձևավորման նոր պահանջներն ուժի մեջ են մտնում ընդունման 

պահից 90 օր հետո, եթե ավելի ուշ ժամկետ նախատեսված չէ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ 

իրավական ակտերով: 



7. Կենտրոնական բանկի կողմից տեխնիկական պահուստների ձևավորման ռեժիմը մեղմացնելու 

դեպքում տեխնիկական պահուստների ձևավորման նոր պահանջներն ուժի մեջ են մտնում 

Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահից: 

Հոդված 70. Չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստը 

  

Չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստն ապահովագրավճարների այն մասն է, որը 

նախատեսված է ծածկելու համար հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ժամանակաշրջանում 

ապահովագրության պայմանագրերից բխող բոլոր պարտավորությունները: 

Հոդված 71. Բոնուսների և զեղչերի պահուստը 

  

Բոնուսների և զեղչերի պահուստը ձևավորվում է այն գումարի չափով, որն ապահովադիրն 

իրավասու է ստանալու ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված դեպքում, և որը բխում է՝ 

1) ապահովադրի կողմից վճարված ապահովագրավճարներից ձևավորվող ակտիվների 

կառավարման արդյունքում ստացված շահույթից շահութաբաժիններ կամ այլ իրավունքներ բոնուս 

ձեռք բերելու իրավունքից. 

2) ապահովագրավճարների մասնակի նվազեցման (զեղչման) իրավունքից: 

Հոդված 72. Պահանջների պահուստը 

  

1. Պահանջների պահուստը ձևավորվում է Ընկերության գնահատված կամ կանխատեսված` 

ապահովագրության պայմանագրերից բխող այն պարտավորությունների չափով, որոնք առաջացել են 

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջը և չեն բավարարվել հաշվետու ժամանակաշրջանի 

ավարտին: 

2. Պահանջների պահուստը ներառում է մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջն 

ապահովագրողին ներկայացված, սակայն չվճարված պահանջների գծով պարտավորությունները 

ծածկելու համար պահուստը և մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջը տեղի ունեցած, սակայն 

հաշվետու ժամանակաշրջանում ապահովագրողին չներկայացված պահանջների գծով 

պարտավորությունները ծածկելու համար պահուստը: 

Հոդված 73. Հավասարակշռման պահուստը 

  

Հավասարակշռման պահուստը ձևավորվում է Ընկերության վնասների հաճախականության և 

չափերի էական տատանումները ժամանակի մեջ հավասարեցնելու նպատակով: 

Հոդված 74. Մաթեմատիկական պահուստը 

  



1. Մաթեմատիկական պահուստը ձևավորվում է կյանքի ապահովագրության պայմանագրից բխող` 

Ընկերության ապագա պարտավորությունները ծածկելու համար: 

2. Մաթեմատիկական պահուստները հաշվարկվում են ակտուարային գնահատման միջոցով՝ 

հաշվի առնելով Ընկերության առանձին ապահովագրության պայմանագրերից բխող բոլոր ապագա 

պարտավորությունները, ներառյալ` 

1) երաշխավորված վճարները, որոնք ապահովադիրն իրավունք ունի ստանալու. 

2) բոնուսները, որոնք ապահովադիրն անհատապես կամ ապահովադիրների հետ միասին 

իրավունք ունի ստանալու՝ անկախ բոնուսների ձևից. 

3) այլ իրավունքներ, որոնցից ապահովագրության պայմանագրի հիման վրա օգտվում է 

ապահովադիրը. 

4) պարտադիր վճարումները, ներառյալ` կոմիսիոն վճարները: 

 

Հոդված 80. Ինվեստիցիոն (ներդրումային) գործունեությունը 

  

1. Ընկերությունները կարող են իրականացնել ինվեստիցիոն (ներդրումային) գործունեություն` 

իրենց անունից և հաշվին գնել կամ այլ կերպ ձեռք բերել, օտարել բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր, 

ներդրումային այլ արժեթղթեր, ինչպես նաև ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ, որոնք, որպես 

հիմքում ընկած առարկա, ունեն ներդրումային արժեթուղթ: 

2. Առանց Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության` Ընկերությանն արգելվում է 

այնպիսի գործարքներ կամ գործառնություններ իրականացնել, որոնց արդյունքում՝ 

1) Ընկերության մասնակցությունը մեկ այլ անձի կանոնադրական կապիտալում կկազմի 5 տոկոս և 

ավելի. 

2) Ընկերության մասնակցությունը մեկ անձի կանոնադրական կապիտալում կգերազանցի տվյալ 

Ընկերության ընդհանուր կապիտալի 15 տոկոսը. 

3) Ընկերության մասնակցությունը բոլոր անձանց կանոնադրական կապիտալներում 

գերազանցում է տվյալ Ընկերության ընդհանուր կապիտալի 35 տոկոսը: 

Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը պահանջվում է յուրաքանչյուր այն նոր 

գործարքի կամ գործարքների կնքման համար, որի (որոնց) արդյունքում Ընկերության 

մասնակցությունը մեկ այլ կամ միևնույն անձի կանոնադրական կապիտալում կգերազանցի 10, 20 կամ 

50 տոկոսը: 

3. Ընկերությունը սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված այլ անձանց կանոնադրական 

կապիտալում մասնակցություն ձեռք բերելիս տվյալ անձանց հաշվեկշիռները համախմբում է իր 

հաշվեկշռում՝ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանած կարգով: 

4. Կենտրոնական բանկը «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և պայմաններով վերահսկողություն է 



իրականացնում այն անձանց նկատմամբ, որոնց հաշվեկշիռները սույն հոդվածով սահմանված 

կարգով Ընկերությունը միավորում է իր հաշվեկշռում (համախմբված հաշվեկշիռ): 

5. Կենտրոնական բանկը, սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերում, նախատեսվող 

գործարքի վերաբերյալ նախնական համաձայնություն տալու մասին դիմումը քննարկում է երեսնօրյա 

ժամկետում և որոշում է ընդունում համաձայնություն տալու վերաբերյալ, եթե նախատեսվող 

գործարքը համատեղելի է Ընկերության ֆինանսական վիճակի հետ, կնպաստի ֆինանսական 

շուկայում տվյալ Ընկերության գործունեության զարգացմանը և չի հակասում օրենքով և 

Կենտրոնական բանկի սահմանած պահանջներին: 

«5.1 Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել Ընկերությունից ոչ ուշ, քան վեց ամսվա ընթացքում 
օտարել այլ անձի կանոնադրական կապիտալում սույն հոդվածով սահմանված կարգով ձեռք բերված 
իր մասնակցությունը, եթե Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով այդ մասնակցությունը կարող է 
չհիմնավորված ռիսկեր առաջացնել Ընկերության  համար և (կամ) վտանգել ապահովադիրների, 
ապահովագրված անձանց կամ շահառուների շահերը և (կամ) խոչընդոտել Ընկերության նկատմամբ 
արդյունավետ վերահսկողության իրականացմանը: Կենտրոնական բանկը, հաշվի առնելով 
արժեթղթերի շուկայում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև տվյալ ընկերության ֆինանսական վիճակը, 
կարող է հիշյալ բաժնետոմսերից առավել բարենպաստ պայմաններով օտարելու նպատակով սույն 
մասով սահմանված ժամկետը երկարացնել ևս վեց ամսով»: 

6. Օտարերկրյա պետությունում գործող ֆինանսական կազմակերպությունում սույն հոդվածով 

սահմանված մասնակցություն ձեռք բերելու կամ մասնակցությամբ ֆինանսական կազմակերպություն 

ստեղծելու դեպքում Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել նախնական համաձայնություն տալու 

դիմումը, եթե օտարերկրյա պետությունում գործող ֆինանսական կազմակերպությունում այդպիսի 

մասնակցություն ձեռք բերելը կամ նման մասնակցությամբ ֆինանսական կազմակերպություն 

ստեղծելը չի համապատասխանում սույն օրենքով կամ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական 

ակտերով սահմանված պահանջներին, Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով տվյալ 

պետությունում ֆինանսական կազմակերպության վերահսկողության համար պատասխանատու 

մարմին(ներ)ը, պատշաճ և միջազգային չափանիշներին համապատասխան, վերահսկողություն չի 

իրականացնում տվյալ պետությունում գրանցված ֆինանսական կազմակերպության գործունեության 

նկատմամբ, կամ տվյալ պետությունը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն չի ընձեռում 

վերստուգելու կամ պատշաճ վերահսկողություն իրականացնելու այդպիսի մասնակցությամբ 

ֆինանսական կազմակերպության գործունեության նկատմամբ: 

7. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված նախնական համաձայնությունը չի պահանջվում, 

եթե մեկ այլ անձի կանոնադրական կապիտալում մասնակցությունն Ընկերությանն է անցել 

Ընկերության նկատմամբ ստանձնած և չկատարված պարտավորությունների դիմաց: Նման կարգով 

ձեռք բերված մասնակցությունն Ընկերությունը պետք է օտարի հնարավոր կարճ 

ժամանակամիջոցում, բայց վեց ամսից ոչ ուշ: Կենտրոնական բանկը, հաշվի առնելով արժեթղթերի 

շուկայում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև տվյալ Ընկերության ֆինանսական վիճակը, կարող է 



հիշյալ բաժնեմասերն առավել բարենպաստ պայմաններով օտարելու նպատակով սույն մասով 

սահմանված ժամկետը երկարաձգել ևս վեց ամսով: 

Սույն մասով սահմանված ժամկետում Ընկերության կողմից հիշյալ մասնակցությունը չօտարվելու 

դեպքում  «Սույն մասով, ինչպես նաև սույն հոդվածի 5.1-րդ մասով սահմանված ժամկետներում 
Ընկերության կողմից համապատասխան մասնակցությունը չօտարվելու դեպքում», Կենտրոնական 

բանկը կարող է պարտադրել տվյալ Ընկերությանն այդ մասնակցության ձեռքբերման արժեքի 

սահմաններում կորուստ ճանաչել և անմիջապես իրացնել այն, ինչպես նաև Ընկերության նկատմամբ 

նշանակել տուգանք՝ խախտման յուրաքանչյուր օրվա համար՝ տվյալ մասնակցության անվանական 

արժեքի մինչև մեկ տոկոսի չափով: 

(80-րդ հոդվածը խմբ. 27.10.16 ՀՕ-197-Ն) 
 

 

Հոդված 81. Ընկերության և հաճախորդների հարաբերությունները 

  

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող Ընկերությունը և օտարերկրյա 

Ընկերության` Հայաստանի Հանրապետութան տարածքում գործող մասնաճյուղը պարտավոր են 

նախքան ապահովագրության պայմանագիր կնքելը՝ 

1) հաճախորդին հայտնել իրենց գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը, կազմակերպաիրավական 

ձևը, իսկ եթե ապահովագրությունն իրականացվում է մասնաճյուղի միջոցով՝ մասնաճյուղի հասցեն, 

հեռախոսահամարը. 

2) վերահսկող մարմնի հասցեն և հեռախոսահամարը. 

3) հաճախորդին հայտնել ապահովագրության այն տեսակները, որոնցով Ընկերությունը կնքում է 

ապահովագրության պայմանագրեր և հղում կատարել լիցենզիայի համապատասխան 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք տվող կետին. 

4) ապահովագրության պայմանագիրը ձևակերպել այնպես, որ այն համապատասխանի 

հաճախորդի կողմից ապահովագրման ենթակա ռիսկերի բնույթին և ծածկի դրանք. 

5) հաճախորդին գրավոր ներկայացնել և բանավոր բացատրել ապահովագրության պայմանագրի 

բոլոր էական պայմանները. 

6) հաճախորդին գրավոր ներկայացնել ապահովագրական պատահարի առաջացման դեպքում 

ապահովագրական հատուցման կարգն ու պայմանները: 

7) իրականացնել «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող 

պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով նախատեսված այլ պարտականություններ: 

2. Ընկերության և հաճախորդների փոխհարաբերությունները կրում են պայմանագրային բնույթ: 



3. Ընկերությունը պարտավոր է իր գործունեության այնպիսի կանոններ սահմանել, որ 

ապահովվեն ապահովադիրների համար հավասար պայմաններ և բացառվի շահերի բախումը, 

մասնավորապես՝ 

1) մեկ հաճախորդի նկատմամբ Ընկերության ստանձնած պարտավորությունները չհակասեն մեկ 

այլ հաճախորդի նկատմամբ նրա ստանձնած պարտավորություններին. 

2) Ընկերության ղեկավարների և աշխատակիցների շահերը չհակասեն Ընկերության հաճախորդի 

նկատմամբ Ընկերության ստանձնած պարտավորություններին: 

3.1. Ապահովագրական ընկերությունները պարտավոր են ունենալ գործարար վարվելակերպի 

կանոններ: Գործարար վարվելակերպի կանոններով պետք է առնվազն կարգավորվեն`  

1) ապահովագրական ընկերության և նրա կողմից առաջարկվող ծառայությունների մասին 

գովազդը և մարկետինգային գործունեությունը.  

2) հաճախորդների հետ կնքվող պայմանագրերին ներկայացվող պահանջները.  

3) մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագիրը կնքելիս և պայմանագրի գործողության ընթացքում 

հաճախորդներին տրամադրվող տեղեկատվության ցանկը և այդ տեղեկատվության տրամադրման 

ձևը և կարգը, ինչպես նաև հաճախորդների հետ հաղորդակցման կարգը.  

4) հաճախորդների կողմից ապահովագրական ընկերություններին իրենց ապահովագրության 

դասերի շրջանակներում նոր ապահովագրական ծառայությունների վերաբերյալ առաջարկ 

ներկայացնելու ու այդ առաջարկի քննարկման ընթացակարգը.  

5) հաճախորդների անհատական տվյալների պահպանման և դրանց անվտանգ օգտագործման 

կարգը.  

6) հաճախորդների հետ վարվելակերպի կարգը.  

7) հաճախորդներին ապահովագրական հատուցում տրամադրելու կարգը.  

8) հաճախորդների իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող այլ հարցեր:  

Օրենքով կամ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտով ապահովագրական 

ընկերությունների գործարար վարվելակերպի կանոնների կամ դրանց մի մասի բովանդակության 

նկատմամբ կարող են սահմանվել մանրամասն պահանջներ:  

Գործարար վարվելակերպի կանոնների պահանջները խախտելու դեպքում 

պատասխանատվությունը սահմանվում է սույն օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքով, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով և այլ 

օրենքներով:  

3.2. Ապահովագրական ընկերությունները պարտավոր են հետևել սույն հոդվածի 3.1-ին մասով 

նախատեսված գործարար վարվելակերպի կանոններին:  

Սույն հոդվածի 3.1-ին մասով նախատեսված գործարար վարվելակերպի կանոնների 

պահանջների՝ ապահովագրական ընկերության կողմից խախտման փաստը դատարանի կամ 

ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կողմից հաստատվելու դեպքում ապահովագրական 

ընկերությունը պարտավոր է հաճախորդին վճարել երեք հարյուր հազար դրամ: 



Սույն մասի երկրորդ պարբերությունը չի կարող մեկնաբանվել որպես վնասների հատուցում 

պահանջելու՝ հաճախորդի իրավունքը սահմանափակող կամ բացառող դրույթ:  

Այն դեպքում, երբ ապահովագրական ընկերությունների կողմից խախտվել է սպառողի՝ սույն 

օրենքով սահմանված որևէ իրավունք, սպառողն իրավունք ունի անմիջապես դիմելու դատարան կամ 

ֆինանսական համակարգի հաշտարարին, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքում՝ առևտրային 

արբիտրաժ:  

4. Ընկերություններին արգելվում է որպես հաճախորդի հետ ապահովագրության պայմանագիր 

կնքելու պայման նախատեսել (բանավոր կամ գրավոր ձևով)՝ տվյալ հաճախորդին այլ 

ապահովագրական ծառայությունների մատուցումը բացառապես իր կամ իր մատնանշած անձի 

կողմից: 

5. Ընկերությունը պարտավոր է հաճախորդների պահանջով վերջինիս ներկայացնել 

հրապարակման ենթակա տեղեկությունները, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

5.1. Ֆիզիկական անձ հաճախորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության 

միակողմանիորեն լուծելու ապահովագրության պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 

աշխատանքային օրվա ընթացքում (այսուհետ՝ մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում 

ապահովագրության պայմանագիրը համարվում է լուծված ֆիզիկական անձ հաճախորդի կողմից 

ապահովագրության պայմանագիրը լուծելու մասին ապահովագրական ընկերությանը ծանուցելու 

օրվան հաջորդող օրվանից, և ապահովագրական ընկերությունը պարտավոր է ֆիզիկական անձ 

հաճախորդին համամասնական կարգով վճարել պայմանագրի գործողության մնացած ժամկետի 

համար ապահովագրավճարները: Ապահովագրության պայմանագրի հետ կապված որևէ այլ վճար 

հաճախորդից պահանջվել չի կարող, բացառությամբ ապահովագրության պայմանագրի հետ 

կապված կատարած փաստացի ծախսերի, որոնց սահմանափակումները կարող են սահմանվել 

Կենտրոնական բանկի նորմատիվ ակտերով: Ընդ որում, հաճախորդը ծանուցման հետ պարտավոր է 

ապահովագրական ընկերությանը վերադարձնել վկայագրի բնօրինակը, ինչպես նաև պայմանագրով 

նախատեսված ապահովագրական ընկերության տրամադրած այլ փաստաթղթեր:  

Մտածելու ժամանակը չի կիրառվում հետևյալ դեպքերում.  

1) ապահովագրության պայմանագրի ժամկետը չի գերազանցում մեկ ամիսը, և (կամ) 

պայմանագրով նախատեսված ապահովագրությունը գործում է մինչև մեկ ամիս ժամկետով.  

2) պարտադիր ապահովագրության դեպքում.  

3) ապահովագրության պայմանագրի կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

ֆիզիկական անձ հաճախորդը դիմել է ապահովագրական հատուցում ստանալու պահանջով:  

Մտածելու ժամանակի ընթացքում ապահովագրության պայմանագիրը միակողմանի լուծելու 

իրավունքից չօգտվելը չի բացառում ֆիզիկական անձ հաճախորդի իրավունքը՝ օրենքով սահմանված 

դեպքերում և կարգով միակողմանի լուծելու ապահովագրության պայմանագիրը:  



Ֆիզիկական անձ հաճախորդը իրավունք չունի պահանջելու ապահովագրական հատուցում 

մտածելու ժամանակի ընթացքում տեղի ունեցած ապահովագրական պատահարի համար հետևյալ 

պայմանների միաժամանակ առկայության դեպքում.  

ա. մտածելու ժամանակի ընթացքում պատահարի մասին նա չի ծանուցել ապահովագրական 

ընկերությանը,  

բ. եթե այդ պատահարը տեղի ունենալուց հետո ֆիզիկական անձ հաճախորդը մինչև մտածելու 

ժամանակի ավարտը ծանուցել է ապահովագրական ընկերությանը պայմանագիրը լուծելու մասին: 

6. Սույն հոդվածով սահմանված պահանջները խախտելու, ինչպես նաև ակնհայտ կեղծ կամ 

ապակողմնորոշող տեղեկություններ տրամադրելու համար Ընկերությունը պատասխանատվություն է 

կրում օրենքով սահմանված կարգով: 

«7. Սպառողների շահերի պաշտպանության, ինչպես նաև ապահովագրական 
խարդախությունների կանխարգելման նպատակով Կենտրոնական բանկը կարող է նորմատիվ 
իրավական ակտերով պահանջներ սահմանել ապահովագրության պայմանգրերի կնքման, 
փոփոխության, ինչպես նաև պայմանագրերի սպասարկման գործընթացի նկատմամբ:» 

(81-րդ հոդվածը լրաց. 18.05.10 ՀՕ-64-Ն, 21.12.15 ՀՕ-196-Ն) 
 

 

Հոդված 126. Ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման թույլտվության ստացման հայտի

բավարարումը կամ մերժումը 

  

1. Կենտրոնական բանկն ապահովագրական պորտֆելի «ոչ կյանքի ապահովագրություն 
իրականացնող Ընկերության ապահովագրական պորտֆելի» փոխանցման դիմումը բավարարում 

կամ մերժում է դիմումը ներկայացնելու պահից` 60-օրյա ժամկետում: 

«1.1. Կենտրոնական բանկը կյանքի ապահովագրություն իրականացնող Ընկերության 
ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման դիմումը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում ապահովագրական պորտֆելի նախատեսվող փոխանցման վերաբերյալ 
հայտարարություն է հրապարակում Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում, ինչպես նաև 
http://www.azdarar.am հաuցեում գտնվող Հայաuտանի Հանրապետության հրապարակային 
ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում: Նշված հայտարարության մեջ նշվում է, որ 
հայտարարության հրապարակումից երկու ամսվա ընթացքում ապահովադիրները, որոնց հետ 
կնքված ապահովագրության պայմանագրերը նախատեսվում է փոխանցել այլ Ընկերության, կարող 
են գրավոր Կենտրոնական բանկ ներկայացնել ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման 
վերաբերյալ իրենց առարկությունները: Միևնույն ժամկետում փոխանցող Ընկերությունը 
ապահովագրական պորտֆելի նախատեսվող փոխանցման մասին օրենքով սահմանված կարգով 
ծանուցում է ուղարկում ապահովադիրներին՝  ծանուցմանը կցելով Կենտրոնական բանկի 
հայտարարությունը: 



1.2. Կենտրոնական բանկը կյանքի ապահովագրություն իրականացնող Ընկերության 
ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման դիմումը բավարարում կամ մերժում է սույն հոդվածի 1.1 
մասով սահմանված երկամսյա ժամկետի ավարտից հետո՝ 30-օրյա ժամկետում: Ապահովադիրներից 
ստացած առարկությունները հիմք չեն ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման մերժման համար, 
սակայն Կենտրոնական բանկը որոշմամբ անդրադառնում է  նաև ապահովագրական պորտֆելի 
փոխանցման վերաբերյալ ապահովադիրներից ստացված առարկություններին և հիմնավորում այդ 
առարկությունները չընդունելու պատճառները:» 

2. Կենտրոնական բանկը մերժում է ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման դիմումը, եթե` 

1) սույն օրենքի 125-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված փաստաթղթերը կամ տեղեկությունները 

չեն համապատասխանում սույն օրենքով կամ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական 

ակտերով սահմանված պահանջներին, կամ այդ փաստաթղթերում ներկայացվել են կեղծ, թերի կամ 

անարժանահավատ տեղեկություններ. 

2) ապահովագրական պորտֆելի փոխանցումը Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով 

վտանգում կամ կարող է վտանգել ապահովադիրների, ապահովագրված անձանց կամ շահառուների 

իրավունքները կամ օրինական շահերը. 

3) ապահովագրական պորտֆելի փոխանցումը Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով 

կարող է հանգեցնել փոխանցող կամ ստանձնող Ընկերության ֆինանսական վիճակի 

վատթարացմանը. 

4) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման 

դեպքում ստանձնող Ընկերությունը չի բավարարի սույն օրենքով կամ Կենտրոնական բանկի 

նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները. 

4.1) ստանձնող Ընկերությունն ապահովագրական պորտֆելում ընդգրկված որևէ 

ապահովագրության դասով (ձևով) ապահովագրություն իրականացնելու իրավունք չունի. 

5) ապահովագրական պորտֆելի փոխանցումը Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով 

կարող է հանգեցնել տնտեսական մրցակցության սահմանափակմանը: 

3. Կենտրոնական բանկն ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման դիմումը բավարարելու 

կամ մերժելու մասին որոշումը կայացնելու պահից` հնգօրյա ժամկետում, պարտավոր է իր որոշման 

մասին ծանուցել դիմումը ներկայացրած Ընկերություններին, ինչպես նաև այդ որոշումը տեղադրել 

Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում: 

(126-րդ հոդվածը լրաց. 18.05.10 ՀՕ-64-Ն) 

 

Հոդված 127. Ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման մասին ապահովադիրներին

ծանուցումը 

  



1. Ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման Կենտրոնական բանկի թույլտվությունն ստանալու 

պահից` հնգօրյա ժամկետում, ստանձնող Ընկերությունը պարտավոր է այդ մասին հայտարարություն 

հրապարակել Հայաստանի Հանրապետությունում առնվազն 2000 տպաքանակով հրատարակվող 

մամուլում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հասանելի էլեկտրոնային զանգվածային 

լրատվության միջոցներով, իր ինտերնետային տնային էջում, ինչպես նաև պատվիրված նամակով 

ծանուցում ուղարկել ապահովադիրներին՝ նրանց մշտական բնակության հասցեով  «ինչպես նաև 
օրենքով սահմանված կարգով ծանուցում ուղարկել ապահովադիրներին»: 

2. Հայտարարության և ծանուցման մեջ պետք է նշվեն ապահովագրության պայմանագիրը 

լուծելու` ապահովադրի իրավունքի և այդ իրավունքի իրականացման պայմանների, ժամկետների և 

կարգի մասին տեղեկություններ: 

3. Ապահովագրական պայմանագիրը լուծելու` ապահովադրի իրավունքի իրականացման 

ժամկետը չի կարող 30 օրից պակաս լինել: 

 

Հոդված 138. Պահանջների բավարարման հերթականությունը 

  

1. Գրավով ապահովված պարտավորությունները բավարարվում են տվյալ պարտավորության 

ապահովման միջոց հանդիսացող գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարից՝ Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 14.1-ին գլխի պահանջներին համապատասխան: 

Եթե պարտավորության արժեքը գերազանցում է տվյալ պարտավորության ապահովման միջոց 

հանդիսացող գրավի առարկայի իրացման արժեքը, ապա գրավով չապահովված պարտավորության 

մասը բավարարվում է այլ պարտատերերի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների հետ 

համատեղ: 

«1.1. Ապահովագրության պայմանագրերից բխող պահանջները բավարարվում են Ընկերության 
տեխնիկական պահուստներին համարժեք ակտիվներից՝ արտահերթ՝ սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-8-
րդ կետերով սահմանված հերթականությամբ:  

Եթե ապահովագրության պայմանագրերից բխող պահանջների արժեքը գերազանցում է 
Ընկերության տեխնիկական պահուստներին համարժեք ակտիվների մեծությունը, ապա գերազանցող 
մասը բավարարվում է սույն հոդվածով ապահովագրության պայմանագրերից բխող 
համապատասխան պահանջների բավարարման համար նախատեսված հերթում: Եթե Ընկերության 
տեխնիկական պահուստներին համարժեք ակտիվների մեծությունն է գերազանցում պահանջների 
արժեքը, ապա գերազանցող մասը ընդգրկվում է լուծարային միջոցների կազմում և օգտագործվում է 
օրենքով սահմանված կարգով;» 

2. Ընկերության պարտավորությունները մարվում են լուծարային միջոցների հաշվին հետևյալ 

հերթականությամբ՝ 



1) առաջին՝ լուծարային հանձնաժողովի կողմից սույն օրենքով սահմանված լիազորությունների 

իրականացման համար անհրաժեշտ և հիմնավորված ծախսերը, այդ թվում՝ լուծարային 

հանձնաժողովի նախագահի և անդամների աշխատավարձը և դրան հավասարեցված վճարումները. 

2) երկրորդ՝ կյանքի ապահովագրության պայմանագրերից բխող պահանջները, եթե Ընկերությունն 

իրականացնում է կյանքի ապահովագրություն, և ոչ կյանքի ապահովագրության պայմանագրերից 

բխող պահանջները, եթե Ընկերությունն իրականացնում է ոչ կյանքի ապահովագրություն. 

3) երրորդ՝ առաջին և երկրորդ հերթերում չընդգրկված պահանջները.  

4) չորրորդ` պետական բյուջեի և համայնքային բյուջեների նկատմամբ Ընկերության 

պարտավորությունները.  

5) հինգերորդ` ստորադաս փոխառություններից բխող պահանջները. 

6) վեցերորդ` Ընկերության մասնակիցների պահանջները: 

«2. Ընկերության պարտավորությունները մարվում են լուծարային միջոցների հաշվին հետևյալ 
հերթականությամբ՝ 

 1) առաջին՝ լուծարային հանձնաժողովի կողմից սույն օրենքով սահմանված լիազորությունների 
իրականացման համար անհրաժեշտ և հիմնավորված ծախսերը, այդ թվում՝ լուծարային 
հանձնաժողովի նախագահի և անդամների աշխատավարձը և դրան հավասարեցված վճարումները. 

2) երկրորդ՝ պարտադիր ապահովագրության պայմանագրերից բխող անձի կյանքին ու 
առողջությանը պատճառված վնասից առաջացած պահանջները. 

3) երրորդ՝ պարտադիր ապահովագրության պայմանագրերից բխող այլ պահանջները. 
4) չորրորդ՝ կամավոր ապահովագրության պայմանագրերից բխող անձի կյանքին ու առողջությանը 

պատճառված վնասից առաջացած պահանջները. 
5) հինգերորդ` կամավոր ապահովագրության պայմանագրերից բխող այլ պահանջները. 
6) վեցերորդ` վերաապահովագրության ընդունած (ստանձնած) ռիսկերի գծով 

վերաապահովագրության պայմանագրերից բխող անձի  կյանքին ու առողջությանը պատճառված 
վնասից առաջացած պահանջները. 

7) յոթերորդ՝ վերաապահովագրության ընդունած (ստանձնած) ռիսկերի գծով 
վերաապահովագրության պայմանագրերից բխող այլ պահանջները. 

8) ութերորդ՝ առաջինից-յոթերորդ հերթերում չընդգրկված ապահովագրության պայմանագրերից 
բխող պահանջները. 

9) իններորդ՝  առաջինից-ութերորդ հերթերում չընդգրկված այլ պահանջները. 
10) տասներորդ` պետական բյուջեի և համայնքային բյուջեների նկատմամբ Ընկերության 

պարտավորությունները. 
11) տասնմեկերորդ՝ ստորադաս փոխառություններից բխող պահանջները. 
12) տասներկուերորդ՝ Ընկերության մասնակիցների պահանջները: 
 



3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված՝ Ընկերության պարտատերերի պահանջների 

բավարարման հերթականության երկրորդ, երրորդ և հինգերորդ հերթով սահմանված պարտատերերի 

թվից բացառություն են կազմում Ընկերության մասնակիցները և Ընկերության հետ փոխկապակցված 

անձինք, որոնց նկատմամբ Ընկերության պարտավորությունները բավարարվում են վեցերորդ 

հերթում: 

«3.  Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված՝ Ընկերության պարտատերերի պահանջների 
բավարարման հերթականության երկրորդից – իններորդ և տասնմեկերորդ հերթերով սահմանված 
պարտատերերի թվից բացառություն են կազմում Ընկերության մասնակիցները և Ընկերության հետ 
փոխկապակցված անձինք, որոնց նկատմամբ Ընկերության պարտավորությունները բավարարվում 
են տասներկուերորդ հերթում:» 

4. Միևնույն հերթի պարտատերերն ունեն իրենց պահանջների բավարարման հավասար 

իրավունքներ: Միևնույն հերթի պարտատերի պահանջները բավարարվում են նախորդ հերթի բոլոր 

պահանջները լրիվ բավարարելուց հետո: 

5. Լուծարային հանձնաժողովի կողմից պարտատիրոջ պահանջները մերժելու կամ դրանք 

քննարկելուց խուսափելու դեպքում մինչև Ընկերության լուծարային հաշվեկշռի հաստատումը 

պարտատերն իրավունք ունի բողոքարկելու լուծարային հանձնաժողովի գործողությունները: Սույն 

մասով նախատեսված հայցադիմումը դատարանը քննում է եռօրյա ժամկետում: Դատարանի վճիռն 

ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և բողոքարկման ենթակա չէ: Ընդ որում, եթե 

պարտատիրոջ պահանջը ենթակա է բավարարման այն հերթում, որով այդ պահին լուծարային 

հանձնաժողովն իրականացնում է պահանջների բավարարումը, ապա դատարանը կարող է կասեցնել 

լուծարային հանձնաժողովի կողմից տվյալ հերթով պահանջների բավարարումը մինչև որոշման 

կայացումը: 

6. Եթե պարտատերը պահանջ է ներկայացրել պարտատերերի պահանջների ներկայացման` սույն 

օրենքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո, ապա նրա պահանջը բավարարվում է լուծարային 

այն միջոցների հաշվին, որոնք կմնան պարտատերերի` ժամանակին ներկայացված պահանջների 

բավարարումից հետո: 

7. Եթե պահանջ ներկայացրած և լուծարային հանձնաժողովի կողմից հաշվառված պարտատերը 

մինչև տվյալ հերթի պահանջների բավարարման համար լուծարային հանձնաժողովի կողմից 

առնվազն 2000 տպաքանակ ունեցող հանրապետական մամուլով հայտարարված ժամկետի վերջին 

օրը չի ներկայանում իր պահանջն ստանալու համար, ապա նման պարտատիրոջը հատկացվելիք 

միջոցները կամ գույքն օրենքով սահմանված կարգով հանձնվում են նոտարի դեպոզիտ կամ 

տրամադրվում ի պահ: 

8. Յուրաքանչյուր հերթի պահանջի բավարարումն սկսելուց առաջ լուծարային հանձնաժողովն 

առնվազն 2000 տպաքանակ ունեցող հանրապետական մամուլով հայտնում է տվյալ հերթի 

պահանջների բավարարման վայրի, կարգի և ժամկետների մասին տեղեկություններ: Պահանջների 

բավարարման վայրին, կարգին և ժամկետներին վերաբերող հիմնական տեղեկությունները, ինչպես 



նաև դրանց փոփոխություններն իրավաբանական ուժ են ստանում առնվազն 2000 տպաքանակ 

ունեցող հանրապետական մամուլով հրապարակվելու հաջորդ օրվանից: 

9. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի «2-8-րդ կետերում» ընդգրկված պահանջների 

բավարարման ժամկետը չի կարող 21 օրից պակաս լինել: Ընդ որում, պահանջների բավարարման 

սահմանված ժամկետը որևիցե հիմքով բաց թողնելու պատճառաբանությամբ ենթակա չէ 

վերականգնման: 

10. Լուծարային հանձնաժողովի կողմից մերժված պահանջները, եթե պարտատերը հայցով չի 

դիմել դատարան, ինչպես նաև դատարանի վճռով մերժված պահանջները համարվում են ներված: 

(138-րդ հոդվածը խմբ., լրաց., փոփ. 28.02.11 ՀՕ-60-Ն, փոփ. 17.12.14 ՀՕ-269-Ն) 

 

 

 
 


