


1. Կանոնադրությունում, բացի 3-րդ կետից և Հավելված 1-ից, «իրավաբանական 
անձանց միություն», ««Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ», «համատեղ 
ներկայություն» և «հեռակա քվեարկություն» բառերը՝ իրենց բոլոր հոլովվաձևերով, 
փոխարինել համապատասխանաբար «հասարակական կազմակերպություն», 
«Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո», «հավաքի ձև» և «հեռակա կարգով 
քվեարկություն»  բառերով՝ համապատասխան հոլովվաձևերով։ 

2. 2-րդ կետից հանել «ինքնակարգավորվող կազմակերպություն,» բառերը։ 
3. 3-րդ կետում՝ 
1)  «Բյուրոն հիմնադրվում է իրավաբանական անձանց միության» բառերը 

փոխարինել «Բյուրոն հիմնադրվել է «իրավաբանական անձանց միություն»» բառերով, 
2) լրացնել նոր նախադասությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.  
«Հետագայում Օրենքում կատարված համապատասխան փոփոխության արդյունքում 

Բյուրոն վերակազմավորվել է հասարակական կազմակերպության։»։ 
4. 10-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«10. Բյուրոյի լրիվ անվանումն է. 
         հայերեն` «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» հասարակական 
կազմակերպություն 
         անգլերեն` "Armenian Motor Insurers’ Bureau" non government organization 
         ռուսերեն` общественная организация "Бюро автостраховщиков Армении"» ։  

5. 11-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«11. Բյուրոյի կրճատ անվանումն է.  
         հայերեն`   Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո  
         անգլերեն` Armenian Motor Insurers’ Bureau  
         ռուսերեն`  Бюро Автостраховщиков Армении»։ 

6. 28-րդ կետի 6-րդ ենթակետը «իրականացնել» բառից հետո լրացնել «օրենքով» 
բառով։ 

7. 29-րդ կետում՝ 
1) 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«1) սույն կանոնադրությամբ կամ Բյուրոյի կանոններով սահմանված կարգով, չափով 

և ժամկետներում վճարել անդամավճարները և դրանցով նախատեսված այլ 
վճարումները.», 

2) 5-րդ, 6.1-րդ, 6.2-րդ ենթակետերը և Հավելված 2-ի 101-րդ կետը ճանաչել ուժը 
կորցրած։ 

8. 30-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
 «2) պարբերական անդամավճարներ, որի հաշվարկման բանաձևն է՝  

Բանաձևը 
Բանաձևում
կատարված 

նշանակումները 
Նշանակումների բացատրությունը 



Աij = (Հ(j-1) * 1.5% - 
ԱԿԲ) * Հi(j-1) / Հ 

Աij 
i ապահովագրական ընկերության կողմից j-
րդ ամսվա համար վճարման ենթակա 
պարբերական անդամավճարն է, 

Հ(j-1)  

բոլոր ապահովագրական ընկերությունների 
կողմից j-րդ ամսվան նախորդող ամսվա 
ընթացքում ԱՊՊԱ պայմանագրերի գծով 
հաշվեգրված ապահովագրավճարների 
հանրագումարն է, 

ԱԿԲ 

j-րդ ամսվա ընթացքում Կենտրոնական 
բանկի կողմից Բյուրոյին վճարված միանվագ 
անդամավճարների,  պարբերական 
անդամավճարների և տրամադրված 
ցանկացած այլ նվիրատվությունների 
հանրագումարն է, բայց ոչ ավելի, քան (Հ(j-1) * 
1.5%) փոփոխականի արժեքի մեծությունը: 
Ընդ որում՝ ԱԿԲ մեծությունը (Հ(j-1) * 1.5%) 
փոփոխականի արժեքը գերազանցող 
գումարի չափով տեղափոխվում և 
ավելացվում է հաջորդող ամսվա (ամիսների) 
ԱԿԲ հաշվարկում: 

Հi(j-1) 
 

i ապահովագրական ընկերության կողմից j-
րդ ամսվան նախորդող ամսվա ընթացքում 
ԱՊՊԱ պայմանագրերի գծով հաշվեգրված 
ապահովագրավճարների չափն է։»։ 

9. 32-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
 «32. Պարբերական անդամավճարները վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս՝ տվյալ 
ամսվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, պարբերական 
անդամավճարը լրիվ չափով կատարվում է նաև այն ամսվա համար, որի ընթացքում 
ապահովագրական ընկերությունը դարձել է Բյուրոյի անդամ: Բյուրոն յուրաքանչյուր 
ապահովագրական ընկերության կողմից տվյալ ամսվա համար վճարման ենթակա 
պարբերական անդամավճարի հաշվարկը պարունակող տեղեկանքը այդ ամսվան 
հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով ուղարկում 
է համապատասխան ընկերության կողմից տրամադրված էլեկտրոնային փոստի 
հասցեով։»։ 

10. լրացնել 35.1-րդ կետով` հետևյալ բովանդակությամբ. 
 «35.1. Կենտրոնական բանկը որպես Բյուրոյի անդամ Բյուրոյին անդամավճար 
վճարում է իր իրավասու մարմնի որոշմամբ նախատեսված դեպքերում, չափով և 
կարգով։»։ 

11.  լրացնել 5.1-րդ գլխով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

« Գ Լ Ո Ւ Խ  5 . 1  
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Հ Ա Մ Ա Կ Ա Ր Գ Ը  
35.2. Բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերությունները պարտավոր են 

մշտապես մասնակցել Պայմանագրին և ԱՊՊԱ պայմանագրերի կնքման, ԱՊՊԱ 
պատահարների գծով հատուցումների կարգավորման և ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացվող 
բոլոր այլ գործընթացներն իրականացնել Պայմանագրով նախատեսված 
«Տրասնպոտային միջոցների միասնական պատուհան» ("VSW") համակարգի միջոցով 
(համապատասխան մոդուլները գործարկված լինելու դեպքում)՝ օգտվելով Պայմանագրով 
նախատեսված ծառայության (այսուհետ՝ Ծառայություն) բոլոր գործող պարտադիր 
բաղադրիչներից։ 

35.3. Բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերությունները պարտավոր են վճարել 
Ծառայության մատուցման համար Ծառայություն մատուցող ընկերության կողմից 
ներկայացված վճարի գումարը Բյուրոյի կողմից համապատասխան պահանջը 
ներկայացնելուց հետո՝ երեք օրացույցային օրվա ընթացքում՝ պահանջում նշված 
բանկային հաշվեհամարին փոխանցելու միջոցով։ Սույն կետում նախատեսված պահանջը 
ներկայացվում է Ծառայության վճարի՝ ապահովագրական ընկերության մասնաբաժինը 
պարունակող ակտը և Ծառայություն մատուցողի դուրս գրած հաշիվը համապատասխան 
ապահովագրական ընկերություններին ուղարկելու միջոցով։ 

35.4. Ծառայության պարտադիր բաղադրիչների մատուցման համար Ծառայություն 
մատուցող ընկերության կողմից ներկայացված վճարի գումարի գծով յուրաքանչյուր 
ապահովագրական ընկերության կողմից վճարման ենթակա գումարի չափը հաշվարկվում 
է հետևյալ բանաձևի հիման վրա" 

Բանաձևը 

Բանաձևում
կատարված 
նշանակումն

երը 

Նշանակումների բացատրությունը 

ԾՎij = (ԾՎj – ՄՎij) * 
Հi(j-1) / Հ(j-1)  

ԾՎij 
i ապահովագրական ընկերության կողմից 
ծառայության մատուցման j-րդ ամսվա համար 
կատարման ենթակա վճարի մեծությունն է, 

ԾՎj 

j-րդ ամսվա ընթացքում Ծառայության 
պարտադիր բաղադրիչների մատուցման համար 
Ծառայություն մատուցող ընկերության կողմից 
ներկայացված վճարի գումարն է,  

ՄՎij 
 

j-րդ ամսվա ընթացքում վճարված՝ 
Պայմանագրին միանալու մուտքի վճարներն են 
(առկայության դեպքում), 

Հi(j-1) 

i ապահովագրական ընկերության կողմից j-րդ 
ամսվան նախորդող ամսվա ընթացքում ԱՊՊԱ 
պայմանագրերի գծով հաշվեգրված 
ապահովագրավճարների չափն է, 



Հ(j-1) 

բոլոր ապահովագրական ընկերությունների 
կողմից j-րդ ամսվան նախորդող ամսվա 
ընթացքում ԱՊՊԱ պայմանագրերի գծով 
հաշվեգրված ապահովագրավճարների
հանրագումարն է։ 

35.5. Բյուրոյին նոր անդամակցած ապահովագրական ընկերությունը Բյուրոյին 
անդամակցելու օրվանից հետո` հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, պարտավոր է 
Բյուրոյի ներկայացրած բանկային հաշվեհամարին վճարել Պայմանագրին միանալու 
մուտքի վճար, որը Բյուրոյի կողմից ուղղվում է տվյալ ամսվա համար մատուցված 
Ծառայության վճարմանը։ 

35.6. Ապահովագրական ընկերության կողմից վճարման ենթակա Պայմանագրին 
միանալու մուտքի վճարը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևի հիման վրա" 

Բանաձևը 

Բանաձևում
կատարված 
նշանակումն

երը 

Նշանակումների բացատրությունը 

ՄՎj = ԾՎ/Աք 

ՄՎij 
j-րդ ամսվա ընթացքում Բյուրոյին անդամակցած 
ապահովագրական ընկերության կողմից վճարման 
ենթակա Պայմանագրին միանալու մուտքի վճարն է 

ԾՎ 

յ-րդ ամսվան նախորդող օրացուցային տարվա 
ընթացքում Ծառայության պարտադիր 
բաղադրիչների գծով բոլոր ապահովագրական 
ընկերությունների կողմից վճարված և վճարման 
ենթակա գումարների հանրագումարն է 

Աք 
յ-րդ ամսվա դրությամբ Բյուրոյի անդամ 
ապահովագրական ընկերությունների քանակն է՝ 
ներառյալ նոր ընկերությունը 

35.7. Սույն գլխով սահմանված վճարները սահմանված չափով, կարգով և 
ժամկետներում չվճարելու դեպքում համապատասխան ապահովագրական ընկերությունը 
Բյուրոյի պահանջով պարտավոր է վճարել տույժ՝ յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա 
համար՝ չվճարված գումարի 0.1 տոկոսի չափով։»։ 

12. 69-րդ կետում՝
1) 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1) մեկ տարվա ընթացքում երեք կամ ավելի անգամ սահմանված չափով և (կամ) 

ժամկետներում չի վճարել Օրենքով նախատեսված՝ Երաշխավորման ֆոնդ կատարվող 
պարբերական կամ լրացուցիչ վճարները կամ սույն կանոնադրության 29-րդ կետի 1-ին 
ենթակետով նախատեսված՝ պարբերական բնույթի վճարումները.», 

2) 1.1-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.



 «1.1)  սահմանված ժամկետում չի վճարել Օրենքով նախատեսված՝ Երաշխավորման 
ֆոնդ կատարվող միանվագ վճարը կամ սույն կանոնադրության 29-րդ կետի 1-ին 
ենթակետով նախատեսված՝ միանվագ բնույթի վճարումները.»։ 

13. 73-րդ կետը լրացնել նոր նախադասությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.
«Ժողովն ունի Բյուրոյի գործունեությանն առնչվող ցանկացած հարցի վերջնական 

լուծման վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավունք:»։ 
14. 74-րդ կետի 15-րդ ենթակետը «ինչպես» բառից առաջ լրացնել «օրենքով,» բառով։
15. 97-րդ կետում «համակարգի միջոցով, իսկ դրա» բառերը փոխարինել

«համակարգի կամ իրենց պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեի միջոցով, իսկ 
դրանց» բառերով։ 

16. 99-րդ կետը «քվեարկության» բառից հետո լրացնել «(հարցման) միջոցով
անցկացվելիք ժողովի» բառերով։ 

17. 117-րդ կետը լրացնել նոր նախադասությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.
«Ժողովի արձանագրությունները պահպանվում են անժամկետ։»։ 
18. 154.1-րդ կետում «հեռակա կարգով անցկացված» բառերը փոխարինել «հեռակա

կարգով քվեարկության միջոցով անցկացված» բառերով, իսկ «հեռակա նիuտերի» բառերը 
փոխարինել «՝ հեռակա կարգով քվեարկության միջոցով անցկացված նիuտերի» բառերով։ 

19. 157-րդ կետում՝
1) «Առնվազն եռամսյակը մեկ անգամ խորհուրդն» բառերը փոխարինել «Խորհուրդն»

բառով, 
2) «ակտուարի հաշվետվությունները» բառերը փոխարինել «ակտուարի կողմից սույն

կանոնադրության համաձայն իրեն ներկայացված հաշվետվությունները» բառերով, 
3) «կարող է» բառից առաջ լրացնել «հաստատում է դրանք և» բառերով։
20. 161.1-րդ կետում «համակարգի միջոցով» բառերը փոխարինել «համակարգի կամ

իրենց պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեի միջոցով» բառերով։ 
21. 168-րդ կետի 4-րդ ենթակետը «տնօրինում» բառից հետո լրացնել «և

կառավարում» բառերով։ 
22. 171-րդ կետը վերջին «կարգով» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև տարին մեկ

խորհրդին ներկայացնում է նախորդող ժամանակահատվածում Բյուրոյի գործունեության 
և գույքի օգտագործման տարեկան հաշվետվություն» բառերով։ 

23. 217-րդ կետը «վերաբաշխումներ» բառից հետո լրացնել «, որի արդյունքում որևէ
ծախսային հոդվածով կատարվող ծախսը չպետք է գերազանցի այդ հոդվածի համար 
հաստատված սահմանաչափի 200 տոկոսը» բառերով։ 

24. լրացնել 18-րդ գլխով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

« Գ Լ Ո Ւ Խ  1 8  
Ա Ն Ց Ո Ւ Մ Ա Յ Ի Ն  Դ Ր Ո Ւ Յ Թ Ն Ե Ր

222. Բյուրոն վերահաշվարկում է ապահովագրական ընկերությունների կողմից 2017 
թվականի համար Բյուրոյին վճարված և վճարվելիք անդամավճարները հետևյալ բանաձևի 



համաձայն. 
 

Բանաձևը 
Բանաձևում
կատարված 

նշանակումները 
Նշանակումների բացատրությունը 

Աij = (ՀԱi * 0.375 %) 
– (ԱԿԲ * ՀԱi / ՀԱ)  

Աij 

i ապահովագրական ընկերության՝ 2017 
թվականի j եռամսյակի համար 
վերահաշվարկված անդամավճարի 
գումարն է, 

ՀԱi 

i ապահովագրական ընկերության կողմից 
j-րդ ամսվան նախորդող օրացուցային 
տարվա ընթացքում ԱՊՊԱ 
պայմանագրերի գծով հաշվեգրված 
ապահովագրավճարների չափն է,  

ՀԱ 

Բոլոր ապահովագրական 
ընկերությունների կողմից j-րդ ամսվան 
նախորդող օրացուցային տարվա 
ընթացքում ԱՊՊԱ պայմանագրերի գծով 
հաշվեգրված ապահովագրավճարների 
հանրագումարն է։ 

ԱԿԲ 

2017 թվականի ընթացքում Կենտրոնական 
բանկի կողմից Բյուրոյին վճարված 
միանվագ անդամավճարների, 
պարբերական անդամավճարների և 
ցանկացած այլ նվիրատվությունների 
հանրագումարն է՝ այն մասով, որով այդ 
գումարները չեն մասնակցել նախորդ 
եռամսյակների պարբերական 
անդամավճարների վերահաշվարկում։ Ընդ 
որում՝ ԱԿԲ փոփոխականը տվյալ 
եռամսյակի անդամավճարի 
վերահաշվարկում մասնակցում է 
առավելագույնը (ՀԱ * 0.375%) արժեքի 
չափով: 

 
223. Սույն կանոնադրության 222-րդ կետի համաձայն իրականացված 

վերահաշվարկման արդյունքում 2017 թվականի առաջին երեք եռամսյակների համար 
վճարված անդամավճարների գծով առաջացած գերավճարի գումարները (առկայության 
դեպքում) Բյուրոյի կողմից ապահովագրական ընկերություններին է վերադարձվում մինչև 



2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:»։ 
25. Հավելված 2-ում՝ 
1) 24-րդ և 115-րդ կետերը «ստորաբաժանումների» բառից հետո լրացնել «, 

ստորաբաժանումներում չներառված աշխատողների» բառերով, 
2) 28-րդ կետը «ստորաբաժանումը» բառից հետո լրացնել «(պատասխանատու 

աշխատակիցը)» բառերով, 
3) 39-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«39. Բյուրոյի կանոնների և այլ ներքին իրավական ակտերի նախագծերի 

փորձաքննությունն իրականացվում է Բյուրոյի մեթոդաբանական և իրավաբանական 
հարցերով պատասխանատու ստորաբաժանումների (աշխատակիցների), ինչպես նաև 
համապատասխան բնագավառի գծով պատասխանատու ստորաբաժանման (աշխատողի) 
(առկայության դեպքում) կողմից։ Առանձին դեպքերում փորձաքննության գործընթացին 
կարող են ներգրավվել նաև շահագրգիռ մարմիններ, կազմակերպություններ և անձինք` 
սույն կանոններով սահմանված կարգով։», 

4) 40-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«40. Բյուրոյի մեթոդաբանական հարցերով պատասխանատու ստորաբաժանումը 

(աշխատողը) իրավական ակտի նախագիծն աշխատանքային խմբից (պատասխանատու 
աշխատակցից) ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում այն 
ստանդարտացնում է և էլեկտրոնային եղանակով ուղարկում Բյուրոյի իրավաբանական 
հարցերով պատասխանատու ստորաբաժանմանը (աշխատողին)։», 

5) 41-րդ կետում «Իրավական ակտերի նախագիծը Բյուրոյի կարգավորման և 
զարգացման ստորաբաժանումից (Բյուրոյի կորպորատիվ կառավարչից) ստանալու 
օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Բյուրոյի իրավաբանական 
ստորաբաժանումն» բառերը փոխարինել «Իրավական ակտերի նախագիծն ստանալու 
օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Բյուրոյի իրավաբանական հարցերով 
պատասխանատու ստորաբաժանումը (աշխատողը)» բառերով, 

6)  43-րդ և 46-րդ կետերում «կարգավորման և զարգացման ստորաբաժանումը» 
բառերը՝ իրենց բոլոր հոլովվաձևերով, իսկ 53-րդ, 63-րդ, 123-րդ և 124-րդ կետերում 
«կորպորատիվ կառավարիչ» բառերը՝ իրենց բոլոր հոլովվաձևերով, փոխարինել 
«մեթոդաբանական հարցերով պատասխանատու ստորաբաժանում (աշխատող)» 
բառերով՝ համապատասխան հոլովվաձևերով։ 
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