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Հոդված 6. Հաշվի քաղվածքները 
  
1. Բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքի, բանկը 

պարտավոր է առնվազն երեսնօրյա պարբերականությամբիր կողմից կամ ավանդային 
պայմանագրում նշված պարբերականությամբ, որը չպետք է գերազանցի մեկ ամիսը 
ավանդատուին տրամադրել ավանդատուի՝ բանկում առկա յուրաքանչյուր հաշվի 
վերաբերյալ հաշվի քաղվածք, որում հստակ և առանց որևէ շփոթեցուցիչ, խրթին կամ 
մոլորեցնող ձևակերպումների ներկայացվում են` 

1) յուրաքանչյուր օրվա կտրվածքով հաշվի դեբետագրումները, կրեդիտագրումները և 
հաշվի մնացորդը. 

2) վաստակած տարեկան տոկոսային եկամտաբերության չափը. 
3) ստացված տոկոսի գումարը. 
4) գանձված սակագները և տուժանքները. 
5) հաշվետու ժամանակաշրջանի օրերի քանակը: 
2. Բանկը պարտավոր չէ ավանդատուին հաշվի քաղվածք տրամադրել, եթե հաշվետու 

ժամանակաշրջանում բանկը տվյալ հաշիվը չի դեբետագրել կամ կրեդիտագրել: 
3. Ավանդատուի պահանջով բանկը պարտավոր է հնգօրյա ժամկետում ավանդատուին 

տրամադրել բանկում առկա հաշվի վերաբերյալ հաշվի քաղվածք՝ բանկի հայտարարած 
սակագներով: 

4. Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը, վաստակած տարեկան տոկոսային 
եկամտաբերությունը և տոկոսի տարեկան դրույքաչափը կլորացվում են առնվազն մինչև մեկ 
հարյուրերորդականը (0.1%): 

5. Սույն հոդվածով նախատեսված քաղվածքները ավանդատուին տրամադրվում են 
գրավոր եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով, բացառությամբ այն դեպքի, երբ 
ավանդատուն իր գրավոր, այդ թվում՝ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված դիմումի 
հիման վրա հրաժարվել է հաշվի քաղվածքները փոստային կապի միջոցով ստանալու 
իրավունքից՝ հաշվի քաղվածքները էլեկտրոնային կամ կապի այլ միջոցներով կամ բանկի 
տարածքում առձեռն ստանալու պայմանով: Հաշվի քաղվածքները էլեկտրոնային կամ 
կապի այլ միջոցներով կամ բանկի տարածքում առձեռն ստանալու ավանդատուի 
իրավունքը սահմանափակող պայմանը կամ համաձայնությունն առ ոչինչ է: Ընդ որում, 
բանկն իրավունք չունի ավանդատուին պարտադրելու, այդ թվում՝ ավանդատուի համար ոչ 
բարենպաստ իրավիճակ ստեղծելու, որ ավանդատուն հրաժարվի հաշվի քաղվածքները 
փոստային կապով ստանալու իր իրավունքից: 5. Սույն հոդվածով նախատեսված 
քաղվածքները ավանդատուին տրամադրվում են գրավոր եղանակով՝ էլեկտրոնային կապի 
միջոցով, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ավանդատուն իր գրավոր, այդ թվում՝ 
էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված դիմումի հիման վրա հրաժարվել է հաշվի 
քաղվածքները էլեկտրոնային կապի միջոցով ստանալու իրավունքից՝ հաշվի քաղվածքները 
փոստային կամ կապի այլ միջոցներով ստանալու պայմանով: Ընդ որում՝ ավանդատուն 
իրավունք ունի իր գրավոր դիմումով միակողմանի փոփոխել հաղորդակցման միջոցը ոչ 
ավել, քան տարին մեկ անգամ, և այդ փոփոխությունը կիրառվում է գրավոր դիմումը բանկի 



կողմից ստանալուց 30 օր հետո իրականացվող հաղորդակցման վրա։ Ավանդատուն 
իրավունք ունի նաև սույն հոդվածով նախատեսված քաղվածքները ստանալ բանկի 
տարածքում՝ առձեռն, որի դեպքում բանկը պարտավոր է նույն տեղեկատվությունը 
տրամադրել ավանդատուին փոստային, էլեկտրոնային կամ կապի այլ միջոցներով: Հաշվի 
քաղվածքները էլեկտրոնային կամ կապի այլ միջոցներով կամ բանկի տարածքում առձեռն 
ստանալու ավանդատուի իրավունքը սահմանափակող պայմանը կամ համաձայնությունն 
առ ոչինչ է: Ընդ որում, բանկն իրավունք չունի ավանդատուին պարտադրելու, այդ թվում՝ 
ավանդատուի համար ոչ բարենպաստ իրավիճակ ստեղծելու, որ ավանդատուն հրաժարվի 
հաշվի քաղվածքները էլեկտրոնային կապի միջոցներով ստանալու իր իրավունքից: 

6. Եթե հաշվի քաղվածքները ավանդատուին առձեռն են հանձնվում բանկի տարածքում, 
ապա բանկը պարտավոր է առնվազն 3 տարի պահպանել ավանդատուի կողմից 
չպահանջված հաշվի քաղվածքները: 

7. Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել սույն 
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հաշվի քաղվածքի օրինակելի ձևեր, ինչպես նաև 
նվազագույն պահանջներ: 

 
 

Հոդված 9. Բանկի և ավանդատուի հաղորդակցումը 
  
1. Բանկի և ավանդատուի միջև ցանկացած հաղորդակցում, որը կապված է ավանդային 

պայմանագրի պայմանների կամ կողմերի միջև հաղորդակցման կարգի կամ կողմերի 
իրավունքների, պարտականությունների կամ պատասխանատվության սահմանման, 
փոփոխման կամ դադարեցման հետ կամ վերաբերում է ավանդային պայմանագրի վրա 
որևէ ազդեցություն ունեցող օրենքներին, նորմատիվ իրավական ակտերին կամ բանկի 
ներքին ակտերին, կատարվում է գրավոր եղանակով՝ փոստայինէլեկտրոնային կապի 
միջոցով, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված դեպքերի: Ընդ որում, սույն 
մասում նշված տեղեկատվությունը համարվում է պարտադիր ներկայացման 
տեղեկատվություն: 

2. Ավանդատուն իր գրավոր, այդ թվում՝ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված 
դիմումի հիման վրա կարող է հրաժարվել սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 
տեղեկատվությունը փոստային կապի միջոցով ստանալու իրավունքից՝ պարտադիր 
ներկայացման տեղեկատվությունը էլեկտրոնային կամ կապի այլ միջոցներով կամ բանկի 
տարածքում առձեռն ստանալու պայմանով: Պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը 
էլեկտրոնային կամ կապի այլ միջոցներով կամ բանկի տարածքում առձեռն ստանալու 
ավանդատուի իրավունքը սահմանափակող պայմանը կամ համաձայնությունն առ ոչինչ է: 
Ընդ որում, բանկն իրավունք չունի ավանդատուին պարտադրելու, այդ թվում՝ ավանդատուի 
համար ոչ բարենպաստ իրավիճակ ստեղծելու, որ ավանդատուն հրաժարվի պարտադիր 
ներկայացման տեղեկատվությունը փոստային կապով ստանալու իր իրավունքից: 

2. Ավանդատուն իր գրավոր, այդ թվում՝ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված 
դիմումի հիման վրա կարող է հրաժարվել սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 
տեղեկատվությունը էլեկտրոնային կապի միջոցով ստանալու իրավունքից՝ պարտադիր 
ներկայացման տեղեկատվությունը փոստային կամ կապի այլ միջոցներով ստանալու 
պայմանով: Ընդ որում՝ ավանդատուն իրավունք ունի իր գրավոր դիմումով միակողմանի 
փոփոխել հաղորդակցման միջոցը ոչ ավել, քան տարին մեկ անգամ, և այդ փոփոխությունը 
կիրառվում է գրավոր դիմումը բանկի կողմից ստանալուց 30 օր հետո իրականացվող 
հաղորդակցման վրա։ Ավանդատուն իրավունք ունի նաև սույն հոդվածի առաջին մասով 
սահմանված պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը ստանալ բանկի տարածքում՝ 
առձեռն, որի դեպքում բանկը պարտավոր է նույն տեղեկատվությունը տրամադրել 
ավանդատուին փոստային, էլեկտրոնային կամ կապի այլ միջոցներով: Պարտադիր 
ներկայացման տեղեկատվությունը էլեկտրոնային կամ կապի այլ միջոցներով կամ բանկի 
տարածքում առձեռն ստանալու ավանդատուի իրավունքը սահմանափակող պայմանը կամ 



համաձայնությունն առ ոչինչ է: Ընդ որում, բանկն իրավունք չունի ավանդատուին 
պարտադրելու, այդ թվում՝ ավանդատուի համար ոչ բարենպաստ իրավիճակ ստեղծելու, որ 
ավանդատուն հրաժարվի պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը էլեկտրոնային 
կապի միջոցով ստանալու իր իրավունքից: 

3. Եթե պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը ավանդատուին առձեռն է 
հանձնվում բանկի տարածքում, ապա բանկը պարտավոր է առնվազն 3 տարի 
էլեկտրոնային կամ թղթային կրիչի վրա պահպանել ավանդատուի կողմից չպահանջված 
տեղեկատվությունը: 

4. Ավանդի գումարի նկատմամբ վճարվող տոկոսների դրույքաչափերի վերաբերյալ 
ավանդատուի հարցմանը բանավոր պատասխանելու դեպքում բանկի աշխատակիցը 
պարտավոր է նշել տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը և պարզ տոկոսի տարեկան 
դրույքաչափը: 

5. Ավանդային պայմանագրի պայմանների կամ կողմերի իրավունքների, 
պարտականությունների կամ պատասխանատվության սահմանման, փոփոխման կամ 
դադարեցման կամ ավանդային պայմանագրի վրա որևէ ազդեցություն ունեցող բանկի 
ներքին ակտերի փոփոխման դեպքում, որը հանգեցնում է տարեկան տոկոսային 
եկամտաբերության փոփոխման, բանկը պարտավոր է սույն հոդվածով սահմանված 
կարգով տեղեկացնել ավանդատուին նոր պայմանների վերաբերյալ՝ տարեկան տոկոսային 
եկամտաբերության փոփոխման օրվանից առնվազն 15 օր առաջ: 

5․1. Սույն հոդվածով և 6-րդ հոդվածով սահմանված հաղորդակցման կարգը չի գործում 

Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ (ռազմական) դրության դեպքում։ 
Արտակարգ (ռազմական) դրության դեպքում բանկն իր պաշտոնական ինտերնետային էջում 
և սոցիալական ցանցի պաշտոնական էջում (առկայության դեպքում), իսկ դրանց 
անհնարինության դեպքում՝ հանրային հեռուստատեսությամբ կամ ռադիոյով կարող է իր 
ծառայությունների կամ դրանց մի մասի կամ բոլոր ավանդատուների կամ ավանդատուների 
որոշակի խմբի մասին հայտարարություն հրապարակել՝ որոշում կայացնելուց հետո մեկ 
աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հայտարարությամբ պայմանավորված 
փոփոխությունների մասին ավանդատուի հետ հաղորդակցումն իրականացվում է բանկի 
սահմանված միջոցներով և ժամկետներում։ 

6. Ավանդատուների իրավունքների պաշտպանության նպատակից ելնելով` 
Կենտրոնական բանկը իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել սույն 
հոդվածով նախատեսված հաղորդակցման կարգ, պայմաններ, ձևեր և նվազագույն 
պահանջներ: 

 
 

Հոդված 12. Բանկի պատասխանատվությունը ավանդատուի առջև 
  
1. Բանկի ծառայություններից օգտվող ավանդատուի իրավունքների խախտման 

փաստը հաստատվելու դեպքում բանկը պարտավոր է ավանդատուին 30 օրվա ընթացքում 
վճարել երեք հարյուր հազար դրամ: 

1․ Բանկի ծառայություններից օգտվող ավանդատուի իրավունքների խախտման 

փաստը հաստատվելու դեպքում բանկը պարտավոր է ավանդատուին 30 օրվա ընթացքում 
վճարել երեք հարյուր հազար դրամ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարան, 
առևտրային արբիտրաժ կամ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին դիմելու օրվա 
դրությամբ` 

1) բանկը ձեռնարկել է սպառողի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար 
անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները և փաստացի վերացրել է սպառողի իրավունքի 
խախտումը, և 

2) սպառողի իրավունքի խախտման հետևանքով սպառողը փաստացի չի կրել 
նյութական վնաս, իսկ վնաս կրելու դեպքում այն փոխհատուցել է բանկը: 



2. Սույն հոդվածի 1-ին մասը չի կարող մեկնաբանվել որպես վնասների հատուցում 
պահանջելու ավանդատուի իրավունքը սահմանափակող կամ բացառող դրույթ: 

 
 
 


