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Ñ³Ù³ñ 342 Ն
«ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ (ԿԱՄ) ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՎՏԱՆԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ Ý»ñ³éí³Í ¿ ÐÐ Î´ ËáñÑñ¹Ç
23.09.08թ. թիվ 275-Ն, 09.11.10թ. թիվ 302-Ն, 18.09.12թ. թիվ 253 Ն, 24.09.13թ. թիվ 221Ն
áñáßÙ³Ùμ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Î³ÝáÝ³Ï³ñ·Á ÷á÷áËí»É ¿ª

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí §ì×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ h³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ¨ í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ
4-ñ¹ Ù³ëÁ, §Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 16-ñ¹
Ñá¹í³ÍÁ ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ
Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 20-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ §»¦ Ï»ïáíª Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑáõñ¹Á
(նախաբանը փոխ. 18.09.12թ. թիվ 253Ն)
à ñ á ß áõ Ù ¿.
1.
Ð³ëï³ï»É §²ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ¨ (Ï³Ù) Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ (Ï³Ù) í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
íï³Ý·»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ áõÕ»óáõÛóÁª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³ÍÇ (ÏóíáõÙ ¿):
2.
êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ûñí³Ý Ñ³çáñ¹áÕ ï³ëÝ»ñáñ¹
ûñÁ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ

î. ê³ñ·ëÛ³Ý

Ð³í»Éí³Í
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç
2006 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 4-Ç ÃÇí 342 Ü áñáßÙ³Ý

²ðî²ê²ÐØ²ÜÚ²Ü ìÖ²ð²Ð²Þì²ðÎ²ÚÆÜ Ð²Ø²Î²ð¶àôØ
Ø²êÜ²ÎòàôÂÚ²Ü Ðºîºì²Üøàì Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
üÆÜ²Üê²Î²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ Î²ÚàôÜàôÂÚàôÜÀ ºì (Î²Ø)
Æð²òìºÈÆàôÂÚàôÜÀ ºì (Î²Ø) ìÖ²ðàôÜ²ÎàôÂÚàôÜÀ ìî²Ü¶ºÈàô
Ø²êÆÜ àôÔºòàôÚò
1.
êáõÛÝ
áõÕ»óáõÛóÁ
§ì×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
¨
í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ §·¦ »ÝÃ³Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ¨ (Ï³Ù) Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ (Ï³Ù) í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ íï³Ý·áÕ
³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ:
2.
êáõÛÝ áõÕ»óáõÛóÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ μ³ÝÏ»ñÁ ¨ ³ÛÉ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
μ³ÝÏÇ (³ÛëáõÑ»ïª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ) ÏáÕÙÇó ïñí³Í ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ÑÇÙ³Ý íñ³
Çñ³í³ëáõ »Ý Ù³ïáõó»É í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨ áñáÝù ¹ÇÙ»É »Ý
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏª ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
3.
§ì×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
¨
í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ ¨ ëáõÛÝ
áõÕ»óáõÛóÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿, áñ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ï³Ù Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³Ù
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñáõÙ áñáß³ÏÇ ï»ë³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ
Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ
Å³Ù³Ý³Ï, ëáõÛÝ áõÕ»óáõÛóÇ 4-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ÑÇÙù»ñÇó (¹»åù»ñÇó) ó³ÝÏ³ó³ÍÇ
μ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ¹»åùáõÙ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ËáñÑáõñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ Ù»ñÅ»É
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ï³Ù
áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É Çñ ÏáÕÙÇó ïñí³Í` Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ:
4.
Արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգում հայաստանյան
մասնակցի մասնակցության հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության
ֆինանսական համակարգի կայունությունը և (կամ) իրացվելիությունը և (կամ)
վճարունակությունը կարող են վտանգվել այն դեպքերում, երբ՝
1)
արտասահմանյան
վճարահաշվարկային
համակարգի
օպերատորի այսուհետ՝ Օպերատոր գործունեությունը կարգավորվում
է այն երկրի օրենսդրությամբ, որը ներառված է Հայաստանի
Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի
հունիսի 8-ի թիվ 292-Ն որոշմամբ հաստատված «Հանցավոր
ճանապարհով
ստացված
եկամուտների
օրինականացման
և

ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ
օրենսդրություն չունեցող պետությունների և տարածքների ցանկում».
2)
Օպերատորը կամ վերջինիս սեփականատերերից որևէ մեկը
ներառված
է
Միավորված
ազգերի
կազմակերպության
անվտանգության խորհրդի կողմից սահմանված ահաբեկչության մեջ
կասկածվող անձանց ու կազմակերպությունների ցանկերում.
3)
Օպերատորը
Հայաստանի
Հանրապետությունում
ծառայություններ է մատուցելու (մատուցում է) միայն մեկ հայաստանյան
մասնակցի միջոցով կամ Օպերատորը այլ երկրների համեմատ
անհավասար պայմաններ է սահմանում (ստեղծում) համակարգին
հայաստանյան
մասնակիցների
մասնակցության
համար
կամ
Օպերատորը մասնակցության անհավասար պայմաններ է սահմանում
տարբեր հայաստանյան մասնակիցների համար կամ Օպերատորն իր
վարքագծով հանգեցնում է կամ կարող է հանգեցնել ազատ
տնտեuական մրցակցության uահմանափակմանը: Սույն ենթակետով
սահմանված
հիմքերից
որևէ
մեկի
առկայության
դեպքում
արտաuահմանյան
վճարահաշվարկային
համակարգում
մասնակցության
թույլտվություն
հայցող
(կամ
մասնակցող)
հայաստանյան մասնակիցը կամ համակարգի Օպերատորը կարող է
ներկայացնել համապատասխան հիմնավորում սույն ենթակետով
սահմանված հիմքերի առկայության անխուսափելիության կամ
անհրաժեշտության վերաբերյալ: Այդ հիմնավորումները Կենտրոնական
բանկի կողմից ընդունվելու դեպքում սույն ենթակետով նախատեսված
հիմքերը չեն համարվի արտաuահմանյան վճարահաշվարկային
համակարգում հայաստանյան մասնակցի մասնակցության հետևանքով
Հայաuտանի
Հանրապետության
ֆինանuական
համակարգի
կայունությանը և (կամ) իրացվելիությանը և (կամ) վճարունակությանը
վտանգող հիմքեր.
4)
արտասահմանյան
վճարահաշվարկային
համակարգի
Օպերատորի կողմից ընդունված համակարգի գործունեության
կանոններում (և/կամ) հայաստանյան մասնակցի և Օպերատորի միջև
կնքված պայմանագրում, և/կամ ցանկացած այլ փաստաթղթում, որով
կարգավորվում են հայաստանյան մասնակցի և Օպերատորի միջև
հարաբերությունները՝
ա. սահմանված է Օպերատորի իրավասությունը զրկելու
հայաստանյան մասնակցին արտասահմանյան վճարահաշվարկային
համակարգում անդամակցությունից, և միաժամանակ սահմանված չեն
զրկելու պայմանները (պատճառները, հիմքերը) և ընթացակարգերը
(այդ թվում՝ տեղեկացման), կամ վերջիններս սահմանված են ոչ հստակ
(կարող են ոչ միանշանակորեն մեկնաբանվել), կամ
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բ. հայաստանյան մասնակցին արգելվում է այլ նմանատիպ
վճարահաշվարկային համակարգերում մասնակցությունը, կամ
գ. սահմանված չեն իրացվելիության, վարկային, հաշվարկային կամ
տեխնիկական ռիսկերի զսպման, սահմանափակման մեխանիզմներ,
որոնց բացակայության կամ անբավարարության հետևանքով
հայաստանյան մասնակիցը կարող է կրել ֆինանսական կորուստներ
(որոնք կարող են բացասաբար անդրադառնալ հայաստանյան
ֆինանսական շուկայի այլ մասնակիցների վրա), կամ կարող է
խարխլվել վերջինիս բարի համբավը,
դ. առանց բանկային հաշվի բացման դրամական փոխանցումների
իրականացման
արտասահմանյան
վճարահաշվարկային
համակարգերում այսուհետ՝ Արագ փոխանցումների համակարգ
սահմանված չէ Օպերատորի պարտավորությունն ապահովել իր
համակարգի
սպասարկումը
հայաստանյան
մասնակցի
բոլոր
տարածքային ստորաբաժանումներում, այդ թվում` սահմանված չէ
Օպերատորի պարտավորությունն իր համակարգին միացված
հայաստանյան մասնակցի բոլոր տարածքային ստորաբաժանումների և
(կամ)
համակարգը
սպասարկող
ինքնասպասարկման
սարքավորումների (սպասարկման կետերի) գտնվելու վայրերի
(առնվազն բնակավայրերի) վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղադրել
համակարգի
ծրագրային
ապահովման
համակարգում
կամ
էլեկտրոնային տեղեկատուներում և ուղղակի ձևով (առանց հղումների)
իր ինտերնետային կայքում տեսանելի վայրում, ինչպես նաև ապահովել
այդ
տեղեկատվության
հասանելիությունը
համակարգի
բոլոր
սպասարկման կետերում:
ե.
սահմանված
են
վճարահաշվարկային
համակարգի
անդամակցությունից մեկամսյա ժամկետից շուտ զրկելու կամ
միակողմանիորեն պայմանագիրը լուծելու հիմքեր (պայմաններ),
բացառությամբ հետևյալ դեպքերի՝
ե1) հայաստանյան մասնակցի կողմից իր պարտավորությունների
չկատարումը, կամ
ե2) Օպերատորի երկրի իրավասու մարմնի կողմից այնպիսի
որոշման ընդունումը, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն
պարտավորեցնում կամ որևէ այլ կերպ պարտադրում է Օպերատորին
մեկամսյա ժամկետից շուտ հայաստանյան մասնակցին զրկել
անդամակցությունից, կամ
ե3)
Հայաստանի
Հանրապետության՝
Ֆինանսական
գործառնությունների
հատուկ
հանձնախմբի
չհամագործակցող
երկրների ցուցակներում ընդգրկված լինելը, կամ
ե4)
հայաստանյան
մասնակցի
սեփականատերերի
(մասնակիցների) փոփոխությունը, կամ
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ե5) հայաստանյան մասնակցին անվճարունակ ճանաչելը կամ
սնանկ ճանաչելու հայցով դատարան դիմելը, կամ ֆինանսական
գործունեություն իրականացնելու լիցենզիայից թույլտվությունից
զրկելը:
5)
Հանրային նշանակություն ունեցող Արագ փոխանցումների
համակարգի գործունեության կանոններում (և/կամ) հայաստանյան
մասնակցի և Օպերատորի միջև կնքված պայմանագրում, և/կամ
ցանկացած այլ փաստաթղթում, որով կարգավորվում են հայաստանյան
մասնակցի և Օպերատորի միջև հարաբերությունները սահմանված չէ՝
ա.
Արագ
փոխանցումների
համակարգի
Օպերատորի
պարտավորությունը հայաստանյան բոլոր մասնակիցների հետ տվյալ
համակարգին անդամակցությունը դադարեցնելուց Հայաստանի
Հանրապետությունում գործունեությունը դադարեցնելուց առնվազն
երեք
ամիս
առաջ
տեղեկացնել
հայաստանյան
բոլոր
մասնակիցներին, բացառությամբ հետևյալ դեպքերի՝
ա1) Արագ փոխանցումների համակարգի Օպերատորի երկրի
իրավասու մարմնի կողմից այնպիսի որոշման ընդունումը, որն
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պարտավորեցնում կամ որևէ
այլ կերպ պարտադրում է համակարգի Օպերատորին եռամսյա
ժամկետից
շուտ
դադարեցնել
հայաստանյան
բոլոր
մասնակիցների հետ տվյալ համակարգին անդամակցությունը
դադարեցնել
Հայաստանի
Հանրապետությունում
գործունեությունը, կամ
ա2)
Հայաստանի
Հանրապետության՝
Ֆինանսական
գործառնությունների հատուկ հանձնախմբի չհամագործակցող
երկրների ցուցակներում ընդգրկված լինելը:
բ.
Արագ
փոխանցումների
համակարգի
օպերատորի
պարտավորությունը
տվյալ
համակարգում
վերջնահաշվարկը
կատարել օրական կտրվածքով:
6)
Արագ փոխանցումների համակարգի օպերատորը հանրային
նշանակության համակարգ դասվելու մասին տեղեկացումը ստանալուց
հետո առավելագույնը երկու ամսվա ընթացքում, չի ապահովում
հայաստանյան առնվազն երկու մասնակցի այդ համակարգին
անդամակցելու հնարավորությունը: Սույն ենթակետով նախատեսված
տեղեկացումը ուղարկվում է Արագ փոխանցումների համակարգի
օպերատորին՝ համաձայն սույն ուղեցույցի հավելվածի:
7)
Հայաստանի Հանրապետությունում ստացված դրամական
փոխանցումների ընդհանուր ծավալում յուրաքանչյուր առանձին Արագ
փոխանցումների
համակարգով
ստացված
դրամական
փոխանցումների մասնաբաժինը յուրաքանչյուր ամսվան նախորդող
վեց ամիսների միջինացված տվյալների այսուհետ՝ Կիսամյակային
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արդյունք համաձայն գերազանցում է 30 տոկոսը և սույն ուղեցույցով
սահմանված Կենտրոնական բանկի կողմից տեղեկացման օրվանից
երկու ամսվա ընթացքում Կիսամյակային արդյունքի համաձայն Արագ
փոխանցումների համակարգի մասնաբաժինը չի նվազում 30 տոկոսից:
Ընդ որում, սույն ենթակետով նախատեսված Արագ փոխանցումների
համակարգով
իրականացված
դրամական
փոխանցումների
մասնաբաժինը հաշվարկվում է և Արագ փոխանցումների համակարգի
օպերատորը դրա վերաբերյալ տեղեկացվում է Կենտրոնական բանկի
կողմից՝ համաձայն սույն ուղեցույցի հավելվածի:
8)
Օպերատորը չի ապահովում սույն ուղեցույցի 4-րդ կետի 4-րդ և
5-րդ ենթակետերով սահմանված պահանջները:
(4-րդ կետը լրաց. 18.09.12թ. թիվ 253Ն, լրաց. 23.09.08թ. թիվ 275Ն,
խմբ., լրաց. 09.11.10թ. թիվ 302Ն, խմբ. 24.09.13թ. թիվ 221Ն)
5.
²ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ûå»ñ³ïáñÇ Ï³Ù
Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ μ³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹³¹³ñ»óÙ³Ý Ï³Ù í»ñçÇÝÝ»ñÇë »ñÏñÇ
Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³¹ÙÇÝÇëïñ³óÇ³ÛÇ, Ï³é³í³ñãÇ Ï³Ù
ÝÙ³Ý ³ÛÉ Ù³ñÙÝÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ, Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ïíÛ³É
³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý
í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
Ñ»ï³·³
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ ùÝÝ³ñÏíáõÙ ¿ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇóª
Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ¨ (Ï³Ù)
Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ (Ï³Ù) í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ íï³Ý·í»Éáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:
6.
Սույն ուղեցույցի իմաստով՝ Արագ փոխանցումների համակարգը
հանրային նշանակություն ունի, եթե.
ա. այդ համակարգով իրականացվում են ֆինանսական շուկաներում
գործառնությունների հետ կապված հաշվարկները, կամ
բ. այն որոշակի տեսակի վճարումներ կատարելու միակ համակարգն է
Հայաստանի Հանրապետությունում, կամ
գ. օրացուցային տարվա չորս եռամսյակներից առնվազն երկուսում տվյալ
համակարգով իրականացված դրամական փոխանցումների ծավալը
գերազանցել
է
նույն
ժամանակահատվածում
Հայաստանի
Հանրապետությունում նման համակարգերով կատարված դրամական
փոխանցումների ընդհանուր ծավալի 10 (տասը) տոկոսը:
(6-րդ կետը խմբ 24.09.13թ. թիվ 221Ն)
7. Համակարգը համարվում է սույն ուղեցույցի 6-րդ կետով սահմանված
հանրային նշանակություն ունեցող՝ Կենտրոնական բանկի կողմից
համակարգի Օպերատորին տեղեկացնելու օրվանից: Սույն կետով
նախատեսված
տեղեկացումները
Կենտրոնական
բանկի
կողմից
ուղարկվում են Օպերատորին՝ Օպերատորի կողմից գրավոր թղթային
կամ էլեկտրոնային եղանակով ուղարկված տեղեկացման մեջ նշված
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հասցեով և եղանակով: Այն դեպքում, երբ Օպերատորը սույն կետով
նախատեսված տեղեկացումը չի ուղարկում, ապա Կենտրոնական բանկի
սույն գլխով նախատեսված տեղեկացումները ուղարկվում են Օպերատորի
ինտերնետային կայքում զետեղված կամ այլ կերպ հայտնի դարձած
էլեկտրոնային կամ փոստային հասցեով: Ընդ որում, սույն կետով
սահմանված տեղեկացումը համակարգի Օպերատորին ուղարկվում է նաև
այն դեպքում, երբ համակարգը դադարում է լինել հանրային
նշանակություն ունեցող:
(7-րդ կետը լրաց. 24.09.13թ. թիվ 221Ն)
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Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2006 թվականի հուլիսի 4-ի թիվ 342-Ն որոշմամբ հաստատված ««Արտասահմանյան
վճարահաշվարկային համակարգում մասնակցության հետևանքով Հայաստանի
Հանրապետությունում ֆինանսական համակարգի կայունությունը և (կամ)
իրացվելիությունը և (կամ) վճարունակությունը վտանգելու մասին» ուղեցույցի

Արագ փոխանցումների համակարգով ստացված փոխանցումների
մասնաբաժնի չափի, ինչպես նաև Արագ փոխանցումների համակարգը
որպես հանրային նշանակություն ունեցող համակարգ դասվելու
վերաբերյալ տեղեկացումը

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը յուրաքանչյուր
ամսվան հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը տեղեկացնում է
Արագ
փոխանցումների
համակարգի
օպերատորին
Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում Կիսամյակային արդյունքի համաձայն Արագ
փոխանցումների համակարգերով ստացված փոխանցումների ընդհանուր
ծավալում տվյալ համակարգով ստացված փոխանցումների մասնաբաժնի
չափի վերաբերյալ:
2. Կենտրոնական բանկը Արագ փոխանցումների համակարգի օպերատորին
տեղեկացնում է նաև տվյալ համակարգը, սույն ուղեցույցի իմաստով, որպես
հանրային նշանակություն ունեցող համակարգ դասվելու մասին:
3. Սույն հավելվածի 2-րդ կետով նախատեսված տեղեկացումը Արագ
փոխանցումների համակարգի օպերատորին է ուղարկվում սույն ուղեցույցի 6րդ կետի «գ» պարբերության հիման վրա, օրացուցային տարվան հաջորդող
փետրվարի 15-ին: Ընդ որում, եթե սույն կետով նախատեսված տեղեկացման
օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա Կենտրոնական
բանկը տեղեկացնում է ոչ աշխատանքային օրվան հաջորդող առաջին
աշխատանքային օրը:
4. Սույն հավելվածով նախատեսված տեղեկացումները Կենտրոնական
բանկի կողմից ուղարկվում են Արագ փոխանցումների համակարգի
օպերատորին՝ վերջինիս կողմից հայտնած իր համար նախընտրելի ձևով: Այն
դեպքում, երբ Արագ փոխանցումների համակարգի օպերատորի կողմից սույն
գլխով նախատեսված տեղեկացման ուղարկման համար նախընտրելի ձև
Արագ փոխանցումների համակարգի օպերատորը չի հայտնում, ապա այդ
տեղեկացումը ուղարկվում է վերջինիս՝ իր ինտերնետային կայքում զետեղված
էլեկտրոնային փոստին կամ այլ հասցեով:

(Հավելվածը լրաց. 24.09.13թ. թիվ 221Ն)
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