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Հոդված 88. Ապահովագրական միջնորդը 
  
1. Ապահովագրական միջնորդներ են ապահովագրական բրոքերները և 

ապահովագրական գործակալները: 
2. Ապահովագրական բրոքերը, ապահովագրական բրոքերային 

գործունեությունից բացի, այլ գործունեություն չի կարող իրականացնել, 
բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

Ապահովագրական գործակալը չի կարող միաժամանակ իրականացնել 
ապահովագրական բրոքերի գործունեություն: 

3. Սույն օրենքի իմաստով` ապահովագրական գործակալի գործունեություն 
իրականացնող անձն ապահովագրական գործակալ չի համարվում, եթե 
ապահովագրության պայմանագիրը, որի կնքմանը միջնորդել է անձը, բավարարում 
է սույն մասով նախատեսված բոլոր պահանջները միաժամանակ՝ 

1) ապահովագրության պայմանագիրը կյանքի ապահովագրության կամ 
պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիր չէ. 

2) ապահովագրական գործակալի գործունեությունը տվյալ անձի հիմնական 
գործունեությունը չէ. 

3) ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված ապահովագրավճարների 
տարեկան գումարը չի գերազանցում Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական 
ակտերով սահմանված գումարը, և այդ պայմանագրի գործողության ժամկետը 
(ներառյալ` պայմանագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման ժամկետը) չի 
գերազանցում 5 տարին. 

4) ապահովագրության պայմանագիրը կցված է մատակարարի կողմից 
վաճառվող և (կամ) առաջարկվող ապրանքներին կամ ծառայություններին, և 
ապահովագրության պայմանագրով ապահովագրվում է՝ 

ա. վաճառվող և (կամ) առաջարկվող ապրանքների կորստի կամ վնասվածքի 
ռիսկը, կամ` 

բ. տվյալ մատակարարի կողմից վաճառված ճանապարհորդական 
ծառայությանը կցված բեռի կորստի կամ վնասվածքի կամ ճանապարհորդության 
հետ կապված այլ ռիսկ, նույնիսկ եթե ապահովագրվել է կյանքը կամ 
պատասխանատվության ռիսկը, եթե դրանք կապված են ճանապարհորդության 
հիմնական ռիսկին: 

5. Ապահովագրական միջնորդների նշանակալից մասնակիցները չեն կարող 
լինել դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար դատվածություն 
ունեցող անձինք, եթե այդ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված 
կամ մարված չէ: Ապահովագրական միջնորդները Կենտրոնական բանկ են 
ներկայացնում սույն մասով նախատեսված տեղեկությունների վերաբերյալ 
հաշվետվություն Կենտրոնական բանկի սահմանած կարգով եւ ժամկետներում: 

Հոդված 97. Ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզավորումը 
  
1. Ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիա կարող է ստանալ 

միայն առևտրային կազմակերպությունը: 



2. Ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիա ստանալու համար 
առևտրային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական 
ակտերով սահմանված ձևով, բովանդակությամբ ու կարգով Կենտրոնական բանկ է 
ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերն ու տեղեկությունները՝ 

1) միջնորդագիր. 
2) սույն օրենքի 90-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջներին 

համապատասխանող ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության 
պատասխանատվությունն ապահովագրող պայմանագիրը. 

3) առևտրային կազմակերպության մասնակիցների մասին տեղեկատվություն. 
4) առևտրային կազմակերպության իրավասու մարմնի որոշումը՝ 

ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության պատասխանատու անձինք 
նշանակելու մասին. 

5) ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության պատասխանատու 
անձանց գործունեության մասին տեղեկանք, դրանց վավերացված 
ստորագրությունների նմուշները. 

6) ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության գործունեության 
կանոնակարգերը. 

7) ապահովագրական բրոքերի գործունեության տարածքը Կենտրոնական 
բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված չափանիշներին 
համապատասխանելու մասին հայտարարություն. 

8) ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության կանոնադրական 
կապիտալում նշանակալից մասնացություն ունեցող անձանց, նրանց անհատական 
տվյալների, դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար 
դատվածություն չունենալու մասին գրավոր հայտարարություն) և մասնացության 
չափի մասին տեղեկություններ. 

9) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը. 
10) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանած այլ 

փաստաթղթեր: 

 

Հոդված 99. Ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիայի 
մերժման հիմքերը 

  
Կենտրոնական բանկի խորհուրդը մերժում է ապահովագրական բրոքերային 

գործունեության լիցենզիայի տրամադրումը, եթե՝ 
1) միջնորդագիր ներկայացրած առևտրային կազմակերպությունը չի 

բավարարում սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով ապահովագրական 
բրոքերային գործունեության համար սահմանված պահանջները. 

2) միջնորդագիր ներկայացրած առևտրային կազմակերպության ղեկավարները 
չեն համապատասխանում սույն օրենքով կամ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ 
իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին. 

3) միջնորդագիր ներկայացրած առևտրային կազմակերպությունը չի 
ներկայացրել սույն օրենքի 97-րդ հոդվածով սահմանված փաստաթղթերը, կամ 
ներկայացվել են կեղծ կամ թերի փաստաթղթեր, կամ ներկայացված 
փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ. 

4) միջնորդագիր ներկայացրած առևտրային կազմակերպության 
կանոնադրության կամ գործունեության կանոնակարգերի դրույթները ճշգրիտ և 
բավականաչափ հստակ չեն, ինչի պատճառով կարող են վտանգվել 
ապահովադիրների, ապահովագրված անձանց կամ շահառուների շահերը. 

4.1) նշանակալից մասնակիցներից թեկուզ մեկն ունի դիտավորությամբ 
կատարված հանցագործության համար դատվածություն: 



5) միջնորդագիր ներկայացրած առևտրային կազմակերպությունը չունի 
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
չափանիշներին համապատասխանող անհրաժեշտ տարածք և տեխնիկական 
հագեցվածություն: 

 
 

Հոդված 103. Ապահովագրական գործակալի հաշվառման հայտը 
  
1. Ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում հաշվառվելու կամ 

ռեգիստրում առկա տեղեկատվությունը փոփոխելու համար անձը կամ 
ապահովագրական գործակալը Կենտրոնական բանկի նորմատիվ ակտերով 
սահմանված կարգով, ձևով և բովանդակությամբ ներկայացնում է հետևյալ 
փաստաթղթերն ու տեղեկությունները՝ 

1) իրավաբանական անձ դիմումատուի համար` 
ա. հաշվառման դիմում, 
բ. իրավաբանական անձ դիմումատուի կանոնադրությունը, կանոնադրության 

փոփոխությունները կամ կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ, 
գ. իրավաբանական անձ դիմումատուի ղեկավար անձանց ցանկը, որը ներառում 

է նաև նրանց վերաբերյալ տվյալներ, 
դ. Ընկերության հետ ապահովագրական գործակալի գործառնություններ 

իրականացնելու պայմանագրի պատճենը, որում նշված պետք է լինեն, թե սույն 
օրենքի 3-րդ հոդվածի 12-րդ կետով սահմանված որ գործառնություններն են 
թույլատրված ապահովագրական գործակալին, և որ ապահովագրության դասերի 
գծով, իսկ սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 12-րդ կետի «գ» ենթակետով սահմանված 
գործառնության դեպքում նաև գործակալին ապահովագրավճարների 
հավաքագրման և հատուցումների փոխանցման իրականացման` Ընկերության 
կողմից թույլատրված չափերը, 

ե. ղեկավար անձանց մասնագիտական որակավորման վկայականը, 
զ. սույն օրենքի 90-րդ հոդվածի 5-7-րդ մասերով նախատեսված պահանջների 

առկայությունը վկայող փաստաթղթեր, 
է. ղեկավար անձանց հայտարարությունը սույն օրենքի 90-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասով սահմանված հիմքերի բացակայության մասին, 
է1. Իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից 
մասնացություն ունեցող անձանց, նրանց անհատական տվյալների և 
մասնակցության չափի մասին տեղեկություններ, նշանակալից մասնակիցների 
կողմից դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար դատվածություն 
չունենալու մասին գրավոր հայտարարություն. 

ը. Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ 
տեղեկատվություն. 

2) անհատ ձեռնարկատեր հայտատուի համար` 
ա. հաշվառման դիմում, 
բ. անհատ ձեռնարկատեր գործակալի հետ աշխատանքային 

հարաբերություններում գտնվող ղեկավար անձանց վերաբերյալ տվյալներ, 
գ. Ընկերության հետ անհատ ձեռնարկատեր գործակալի գործառնություններ 

իրականացնելու պայմանագրի պատճենը, որում նշված պետք է լինեն, թե սույն 
օրենքի 3-րդ հոդվածի 12-րդ կետով սահմանված որ գործառնություններն են 
թույլատրված ապահովագրական գործակալին որ ապահովագրության դասերի 
գծով, իսկ 12-րդ կետի «գ» ենթակետով սահմանված գործառնության դեպքում նաև 
գործակալին ապահովագրավճարների հավաքագրման և հատուցումների 
փոխանցման իրականացման` Ընկերության կողմից թույլատրված չափերը, 



դ. անհատ ձեռնարկատեր գործակալի հետ աշխատանքային 
հարաբերություններում գտնվող ղեկավար անձանց մասնագիտական 
որակավորման վկայականները, 

ե. անհատ ձեռնարկատիրոջ և անհատ ձեռնարկատեր գործակալի հետ 
աշխատանքային հարաբերություններում գտնվող ղեկավար անձանց` սույն օրենքի 
90-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված հիմքերի բացակայության մասին 
հայտարարությունը, 

զ. սույն օրենքի 90-րդ հոդվածի 5-7-րդ մասերով նախատեսված պահանջների 
առկայությունը վկայող փաստաթղթեր, 

է. Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ 
տեղեկատվություն: 

Հոդված 105. Ապահովագրական գործակալի հաշվառման մերժման հիմքերը 
  
Կենտրոնական բանկը մերժում է ապահովագրական գործակալների 

ռեգիստրում ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, եթե` 
1) դիմումատուն չի բավարարում սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով 

ապահովագրական գործակալի գործունեության համար սահմանված պահանջները. 
2) դիմումատուի ղեկավար անձինք չեն համապատասխանում սույն օրենքով և 

Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
պահանջներին. 

2.1) դիմումատուի նշանակալից մասնակիցներից թեկուզ մեկն ունի 
դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար դատվածություն. 

3) դիմումատուն չի ներկայացրել սույն օրենքի 103-րդ հոդվածով սահմանված 
փաստաթղթերը կամ ներկայացվել են կեղծ կամ թերի փաստաթղթեր, կամ 
ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ 
տվյալներ: 

 

 


