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  قانون جمھوری ارمنستان

  بيمه و فعاليت بيمه ایپيرامون 

 )1386ماه  فروردين 20برابر با ( 2007سال آوريل  9مصوب 

بيمه گذاران، اشخاص بيمه شده و اشخاص ذينفع، رشد و توسعه ايت از حم اين قانوناصلی ف اھدا

برای رقابت اقتصادی آزاد ميان اجرا  شرايط برابر ايجادپايدار نظام بيمه ای، تامين ايمنی و فعاليت عادی و 

  کنندگان فعاليت بيمه ای می باشد.

  

  مفاد کلی. 1بخش 

  مفاد کلی. 1فصل 

  . موضوع تنظيم قانون1ماده 

فعاليت بيمه ای، بيمه اتکايی و واسطه گری بيمه روابط مربوط به سازماندھی و اجرای  . اين قانون1

ليت شرکت ھای بيمه (منبعد: شرکت)، شرکت ھای بيمه ، صدور مجوز، فعاليت و توقف فعاايجادای، 

اجرای نظارت دولتی بر  در جمھوری ارمنستان و اتکايی و اشخاص اجرا کننده فعاليت واسطه گری بيمه ای

فعاليت بيمه ای، بيمه اتکايی و واسطه گری بيمه ای و ھمچنين ديگر روابط مربوط به بيمه را تنظيم می 

  .نمايد

بدون تاسيس شعبه يا  جمھوری ارمنستانجی فقط در صورتی می توانند در خاک . شرکت ھای خار2

شخص حقوقی وابسته و از طريق پيشنھاد عمومی فعاليت بيمه ای اجرا نمايند که در کشورھايی به ثبت 

و باشند  چارچوب سازمان تجارت جھانی توافقنامه منعقده شده درآن کشورھای مذکور طرف و رسيده باشند 

می توانند فقط در ارتباط با ی ارمنستان نيز به آنھا ملحق شده باشد، به نحوی که آنان بيمه را جمھور

  ھای ذيل الذکر اجرا نمايند: ريسک

ھزينه حمل (به انضمام خدمه و ، پرتاب سفينه ھای فضايیھواپيمايی کشوری، حمل و نقل دريايی، ) 1

تحت حمل و نقل، وسيلۀ حمل و نقل و مسئوليت ناشی از  : چنين بيمه ای می تواند شامل اموالپرسنل ھمراه)

  حمل و نقل؛ چه به صورت جمعی و چه به صورت مجزا بشود،

  حمل و نقل بين المللی،) 2

  بيمه اتکايی.) بيمه اتکايی، عقب نشينی و ديگر خدمات مربوط به  3

توسط خارجی از سوی شرکت مندرج در اين بند می تواند  جمھوری ارمنستان بيمۀ در قلمرو

جمھوری تنظيمی  اسناد حقوقیو ديگر ھای بيمه ای يا بدون آنھا اجرا شود و می بايستی با قوانين  واسطه

  مطابقت داشته باشد. ارمنستان

وضع » پيرامون مرز دولتی« جمھوری ارمنستانارمنستان به موجب قانون  جمھوری قلمرو مفھوم

  شود. می
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 جمھوری ارمنستانضمانت جبران سپرده ھا که به موجب قانون اين قانون شامل حال صندوق ھای . 3

ايجاد شده است، صندوق دولتی بيمه اجتماعی » پيرامون ضمانت جبران سپرده ھای بانکی اشخاص حقيقی«

بانک ھا و سازمان ھای مالی در ارتباط با ضمانت ھای بانکی و اعتباری، جمھوری ارمنستان و ھمچنين 

  رتباط با ضمانت اجناس فروخته شده خود، نمی شود.سازمان ھای تجاری در ا

بيمه اجتماعی اجباری نمی شود، وليکن شامل حال بيمه بازنشستگی اندوخته . اين قانون شامل حال 4

سوی شرکت ھا می شود. شرکت ھا فقط می توانند بيمه بازنشستگی اندوخته  داوطلبانه مورد اجرا از

پيرامون «وری ارمنستان که به موجب قانون جمھ» شدهمستمری ھای وضع «داوطلبانه با طرح 

  پيش بينی شده است اجرا نمايند. »ھای اندوخته  بازنشستگی

الزامات مکمل در قبال فعاليت واحدھايی که به عنوان عضو گروه مالی اجرا کننده عملکرد بيمه و . 5

» کزی جمھوری ارمنستانپيرامون بانک مر«قانون جمھوری ارمنستان  رحسببيمه اتکايی می باشند ب

  وضع می شود.

،  ن -257شماره ) 01/10/1389( 22/12/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  1(اصالح ماده 
  )ن -136شماره  )21/08/1394( 12/11/2015قانون اصالحی مورخه 

  

  . اسناد حقوقی تنظيم کننده بيمه2ماده 

اردادھای بين المللی، آيين مدنی، اين قانون و بيمه برحسب قانون اساسی، قر جمھوری ارمنستان. در 1

تصويب شده بر اساس قوانين مذکور  حقوقی تنظيمی بانک مرکزیو اسناد  جمھوری ارمنستانديگر قوانين 

  تنظيم می شود.

شورای بانک مرکزی مصوبۀ . به الزام اين قانون نظر و نتيجه گيری بانک مرکزی می بايستی در 2

  شود. ر به تصويب می رسد لحاظوجه گيری مذککه بر اساس نظر يا نتي

می تواند از سوی  کميسيون صادر کنندۀ مجوز و بانک مرکزیرئيس  و مصوبات شورا و. اسناد 3

در دادگاه مورد شکايت قرار گيرد. اسناد  باشداشخاصی که به سبب اسناد مذکور حق آنان نقض شده 

باالتر مورد شکايت قرار گيرد (که در اين صورت  در مرتبهکميسيون صادر کنندۀ مجوز نيز می تواند 

  شکايت از سوی شورای بانک مرکزی مورد رسيدگی قرار می گيرد).

  

  . تعاريف اصلی و مورد استفاده در قانون3ماده 

  به تعريف اين قانون:

که به موجب اين قانون از صالحيت مربوطه برخوردار بوده و با استفاده از  است شخصی آمارگير:) 1

را ارزيابی و مقادير تعرفه ھای بيمه،  روش ھای رياضی، آماری و غيره، احتمال وقوع رويدادھای مشخص
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حق بيمه، مبلغ بيمه، ذخاير فنی، مستمری، حقوق و مقرری ھای ساليانه و ساير شاخص ھای مشابه را 

  محاسبه می نمايد،

نام پدر، روز، ماه و سال تولد، نام، نام خانوادگی، شامل برای اشخاص حقيقی  اطالعات شخصی:) 2

محل تولد، محل سکونت، تابعيت، اطالعات مدرک شناسايی، شماره کارت اجتماعی (در صورت وجود)، 

محل استقرار، آدرس پستی، شماره ثبت مودی مالياتی، ، نام تجارتیبرای اشخاص حقوقی شامل عنوان يا 

محل تولد، محل سکونت، تابعيت، اطالعات مدرک ، نام خانوادگی، نام پدر، روز، ماه و سال تولد، نام

  به نام شخص حقوقی معرفی می شود،وکالتنامه با ی که شخصشناسايی، شماره کارت اجتماعی 

پرداخت وجه پيش بينی شده برحسب قرارداد از سوی بيمه گذار به بيمه گر به  مقرری ساليانه:) 3

، که در ازای آن بيمه گر متعھد می شود جب قراردادصورت يکبار ھزينه يا به تناوب پيش بينی شده به مو

در مھلت و به تناوب پيش بينی شده به موجب قرارداد وجه پرداخت شده و درآمد ضمانت شده برحسب 

  ذينفع عودت دھد،شخص قرارداد را به بيمه گذار يا 

ک جمھوری سازمان تجاری دارای مجوز اجرای فعاليت کارگزار بيمه ای در خا کارگزار بيمه:) 4

  ارمنستان،

اجرای فعاليت واسطه گری بيمه ای بيمه گذار از سوی شخص، و در  فعاليت کارگزار بيمه ای:) 5

  صورت بيمه اتکايی؛ اجرای فعاليت واسطه گری بيمه ای بيمه گذار به نام و به حساب شرکت،

شخص بيمه شده يا اسرار تجاری يا ساير اطالعات مربوط به بيمه گذار، شخص  اسرار بيمه ای:) 6

معلوم  در طی فعاليت بيمه ای ، بيمه گر اتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ایذينفع که بر بيمه گر

شده باشد، و اين که بيمه گذار يا شخص بيمه شده در نظر داشته اند آنھا را محرمانه نگه داشته و شرکت، 

قصد مذکور مطلع بوده  بارۀکه در  ندموظف بوده اشرکت بيمه اتکايی يا واسطه بيمه ای مطلع بوده يا 

  ،دنباش

عبارت است از انتشار شفاھی يا کتبی اطالعات محرمانۀ بيمه ای از طريق  انتشار اسرار بيمه ای:) 7

مستقيم يا غير بطور رسانه ھای خبری جمعی يا به ھر شکل ديگر، معلوم شدن بر شخص يا اشخاص ثالث، 

به شکل اجازه دادن، عدم ممانعت از  کسب چنين اطالعاتی برای اشخاص ثالث مستقيم فراھم کردن امکان

يا ممکن ساختن آن در پی نقض مقررات حفاظت از چنين اطالعاتی، بجزء مواردی که به حصول آن 

  موجب اين قانون وضع شده باشد،

عاليت عامل عامالن بيمه ای بانک مرکزی جھت اجرای فدفتر ثبت شخص ثبت شده در  عامل بيمه:) 8

  بيمه ای در خاک جمھوری ارمنستان،

ای بيمه به نام و به حساب يک يا چند شرکت بيمه و (يا)  اجرای فعاليت واسطه عملکرد عامل بيمه:) 9

  شرکت بيمه اتکايی از سوی شخص،
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عملکردھا در مجموعه از سوی شخص و بعنوان طرف بيمه گر اجرای منظم  فعاليت بيمه ای:) 10

قاد معامالت بيمه ای به نام خود و ھمچنين اجرای تعھدات بر عھده گرفته بر حسب آنھا و احقاق راستای انع

  ،شدهحقوق کسب 

شخص حقوقی دارای مجوز فعاليت بيمه ای برحسب مقررات وضع شده به  شرکت بيمه (شرکت):) 11

  موجب اين قانون،

ی فی مابين بيمه گران (بيمه گران عبارت است از ايجاد روابط بيمه ا فعاليت واسطه بيمه ای:) 12

حمايت و  ،اتکايی) و بيمه گذاران از سوی شخص ثالث، اجرای عملکردھای سازمانی در ترغيب، مساعدت

  :بويژهديگر عمليات واقعی و قانونی، 

  اجرای امور مقدماتی انعقاد قرادادھای بيمه و بيمه اتکايی، از جمله نيز مشاوره بيمه ای،الف. 

  ی انعقاد قراردادھای بيمه و بيمه اتکايی بيمه گذاران با بيمه گران مشخص،سازماندھب. 

آوری حق بيمه ھا و انتقال  کمک به اجرای قراردادھای بيمه و بيمه اتکايی به انضمام جمعپ. 

  ھا به مقاديری که بيمه گذار يا شرکت مجاز بدانند، غرامت

ق و تعھدات ناشی از کليه قراردادھای بيمه مجموعه حقوعبارت است از  ی بيمه ای:پورتفوليو) 13

  يا کليه قراردادھای بيمه ھای کالس مشابه،ای منعقد شدۀ بيمه گر 

  شعبۀ فعال شرکت يا شرکت خارجی در جمھوری ارمنستان، بيمه گر:) 14

خسارت وارده شده عبارت است از آن طرف قرارداد بيمه که بيمه گر متعھد می شود  بيمه گذار:) 15

بيمه ای) پيش بينی شده به  حادثۀدر نتيجۀ وقوع رويداد (ذينفع) شخص يا شخص مورد اشاره وی ( بر وی

يا وجه مشخصی را با قوت وقوع رويداد (حادثۀ بيمه ای)  جبران نمايد،از آن را يا بخشی  ،موجب قرارداد

  و برحسب شرايط قرارداد پرداخت نمايد،

  م،عبارت است از سھام و اوراق سھا سھم:) 16

  ،جمھوری ارمنستانشامل بانک مرکزی  بانک مرکزی:) 17

پيرامون حمايت از «برحسب قانون جمھوری ارمنستان  رقابت، رقابت اقتصادی، موقعيت برتر:) 18

  ،»رقابت اقتصادی

  شرکتی که منحصراً به فعاليت بيمه اتکايی مشغول باشد، شرکت بيمه اتکايی:) 19

  ه دارای مجوز اجرای بيمه اتکايی باشد،شخصی است ک بيمه گر اتکايی:) 20

يا بخشی از آن  تعھداتتمامی خطرات مربوط به اجرای  عبارت است از بيمه کردنبيمه اتکايی: ) 21

د از سوی يک بيمه گر در نزد تعھدات در قبال بيمه گذاران برحسب شرايط تعيين شده به موجب قراردا

  گر ديگر، بيمه

ه کردن ريسک مربوط به اجرای تمامی تعھدات يا اجرای بخشی از بيم فعاليت بيمه اتکايی:) 22

  تعھدات بيمه گران ديگر در قبال بيمه گذاران در قالب فعاليت موسسه داری،
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يی، شخص اجرا کننده فعاليت عبارت است از بيمه گر، بيمه گر اتکا نظارت:شخص تحت ) 23

جب قرارداد برون سپاری عملکردھای بيمه ای انجام دھندۀ امور به مو گری بيمه ای، شخص حقوقی واسطه

  )،معامله گر(

و وقوع  بيمه ايجاد شده به منظور پوشش تعھدات موجود در نزد شرکتذخاير ويژه  ذخاير فنی:) 24

  تعھدات و تلفات احتمالی در آينده ناشی از قرادادھای بيمه و تضمين ايمنی و روال عادی فعاليت شرکت،

است از بانک، سازمان اعتباری، شرکت بيمه، شخص اجرا کننده فعاليت  عبارت سازمان مالی:) 25

و ھمچنين شخصی که مطابق با قانونگذاری کشور خارجی سازمان مالی  در بازار اوراق بھادار تخصصی

  محسوب می شود،

  ،موتوری نقليه ئطوسا مسئوليت استفاده از اجباری بيمه باما: )26

 بيمهپيرامون «ايجاد شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان  دنھا :نھاد شرکت ھای بيمه ای) 27

  .»موتوری نقليه وسايل مسئوليت استفاده از اجباری

  ن) -64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010قانون اصالحی مورخه به موجب  3(اصالح ماده 
  

  »بيمه«و » بيمه ای«. استفاده از واژه ھای 4ماده 

نويسه ، گونه ھای صرفی و اشتقاقی يا ترجمه ھای آنھا و ھمچنين »مهبي«و » بيمه ای«. واژه ھای 1

فقط اشخاصی که برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون اقدام به را  گردانی آنھا به زبان خارجی

ای نموده اند می توانند در تاسيس و دريافت مجوز فعاليت بيمه ای، بيمه اتکايی يا واسطه گری بيمه 

معنای استفاده از از مواردی که  بجز، نمايندآگھی ھای خود يا به گونه ھای ديگر استفاده ھا و  عنوان

مشھود باشد که  »بيمه«يا » واسطه بيمه ای«، »کارگزار بيمه ای«، »اتکايیبيمه «، »ای بيمه«ھای  واژه

  فعاليت بيمه ای، بيمه اتکايی يا واسطه گری بيمه ای نمی باشد.منظور 

دريافت کرده اند اجرای فعاليت بيمه ای، بيمه اتکايی يا واسطه گری بيمه ای  اشخاصی که مجوز

بيمه «يا » بيمه«، »بيمه ای«خود واژه ھای ھای روز پس از دريافت مجوز در عنوان  90در طی ند موظف

 30در طی واژه ھای مذکور را  ،يا تحويل آن شامل نمايند، و در صورت لغو اعتبار چنين مجوزی» اتکايی

  د.اينف نمذاز عنوان ھای خود حروز 

که مطابق با مقررات وضع  یخصشاز سوی به سفارش يا فقط تبليغ فعاليت بيمه ای يا بيمه اتکايی . 2

صورت د می توان ،شده به موجب اين قانون دارای مجوز اجرای فعاليت بيمه ای يا بيمه اتکايی داشته باشد

  گيرد.

به سفارش يا از سوی شخصی که مطابق با مقررات وضع شده به  . تبليغ فعاليت عامل بيمه ای فقط3

  موجب اين قانون مجاز به اجرای فعاليت عامل بيمه ای باشد، می تواند صورت گيرد.
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. تبليغ فعاليت کارگزار بيمه ای فقط به سفارش يا از سوی شخصی که مطابق با مقررات وضع شده 4

  يت کارگزار بيمه ای باشد، می تواند صورت گيرد.به موجب اين قانون دارای مجوز اجرای فعال

  

 ھای بيمه ای. اتحاديه 5ماده 

ھماھنگی  کنندگان فعاليت واسطه گری بيمه ای به منظور . بيمه گران، بيمه گران اتکايی و اجرا1

ھای تبادل اطالعات و حل مشترک مسائل ديگر می توانند اتحاديه فعاليت ھا، ارائه منافع و حمايت از آنھا، 

غير انتفاعی بيمه گران، بيمه گران اتکايی و اجرا کنندگان فعاليت واسطه گری بيمه ای ايجاد نمايند و (يا) به 

  عضويت آنھا در آيند.

اتحاديه ھای بيمه گران، بيمه گران اتکايی و اجرا کنندگان فعاليت واسطه گری بيمه ای نمی توانند . 2

  بيمه ای اجرا نمايند. گری فعاليت بيمه ای، بيمه اتکايی و واسطه

 10. اتحاديه ھای بيمه گران، بيمه گران اتکايی و اجرا کنندگان فعاليت واسطه گری بيمه ای در مھلت 3

ضمن اعالم محل استقرار، نھادھای مديريت و روسای آنھا و ھمچنين در روز پس از ثبت دولتی مراتب را 

به اطالع بانک وز پس از انجام تغييرات مورد نظر، ر 10در مھلت  ؛در آنھا صورت انجام تغييرات آتی

  .دنرسانمی مرکزی 

نمی تواند حق ايجاد اتحاديه ھای بيمه ای از سوی شرکت ھای بيمه و عضويت در نھاد . عضويت در 4

  آنھا را محدود سازد.

  ن) -64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  5(اصالح ماده 
  

  بيمه اشکال. 6ماده 

  می تواند بيمه داوطلبانه و اجباری اجرا شود. جمھوری ارمنستان. در 1

  . موارد، مقررات و شرايط اجرای بيمه اجباری به موجب قانون وضع می شود.2

  

  . انواع و کالس ھای بيمه7ماده 

  . انواع بيمه عبارتند از:1

  غير عمر)، ) بغير از بيمه عمر، ھر گونه بيمه ديگر (منبعد: بيمه1

  ) بيمه عمر،2

  ) بيمه اتکايی.3

  . کالس ھای بيمه غير عمر عبارتند از:2
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  (به انضمام آسيب ھای صنعتی و بروز بيماری ھای در طی فعاليت حرفه ای): ) بيمه حوادث1

  نقدی ثابت،جبران با الف. 

  بسته به ماھيت حادثه، جبران خسارتب. با 

  زير بند با ھم، اين» ب«و » الف«پ. ھر دو تبصره ھای 

  ت. آسيب ھای مسافران،

  ) بيمه درمانی:2

  نقدی ثابت، جبرانالف. با 

  بسته به ماھيت حادثه،جبران خسارت ب. با 

  اين زير بند با ھم،» ب«و » الف«پ. ھر دو تبصره ھای 

  :وارده بر ) بيمه وسائط نقليه زمينی (بجز راه آھن) که آسيب ھا يا تلفات3

  ينی،الف. وسيله نقليه زم

  ،پوشش می دھديل نقليه زمينی اوسو ديگر ب. 

  پوشش می دھد،را بر وسيله نقليه راه آھن  ليه راه آھن که آسيب ھا يا تلفات وارده) بيمه وسائط نق4

  پوشش می دھد،را ھواپيما بر  وارده بيمه ھواپيما که آسيب ھا و تلفات) 5

  بر: ئط نقليه آبی که آسيب ھا و تلفات وارده) بيمه وسا6

  وسائط نقليه رودخانه ای و آبراھه ای،الف. 

  درياچه ای، وسائط نقليهب. 

  ،پوشش می دھدرا پ. و وسائط نقليه دريايی (اقيانوسی) 

را صرفنظر از نوع (بارھا) آنھا بر  که آسيب ھا و تلفات واردهبيمه اموال تحت حمل و نقل (بارھا) ) 7

  ،پوشش می دھدوسيله حمل و نقل، 

ش سوزی و باليای طبيعی آسيب ھا و تلفاتی را که در اثر حوادث زير بر اموال وارد شده اند ) بيمه آت8

  پوشش می دھد:

  الف. آتش سوزی،

  انفجار،ب. 

  پ. زلزله،

  ت. طوفان،

  ،و غيره ث. آلودگی و آسيب ھای ھسته ای

  ج. زمين لغزش،
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آنھا در اثر حوادث زير بر اموال  که آسيب ھا و تلفات وارده بر بيمه ساير خسارات وارده بر اموال) 9

پوشش می دھد (بجز آن اموالی که شامل کالس ھای  ،اين بند ذکر نشده اند 8 زيربندوارد شده اند و در 

  اين بند می باشند): 3- 7  زيربندھایوضع شده به موجب 

  الف. تگرگ زدگی،

  ب. سرما زدگی،

  پ. خشکسالی،

  ت. اپيدمی، بيماری قرنطينه ای،

  سيل،ث. 

  . ساير باليای طبيعی و انسانی، سوانح و حوادث، به انضمام سرقت اموال،ج

  موتوری زمينی (ھمچنين کاميون)، نقليه ) بيمه مسئوليت استفاده از وسائط10

  ) بيمه مسئوليت استفاده از ھواپيماھا (ھمچنين باربری)،11

(ھمچنين  اين بند 6ر زيربند ) بيمه مسئوليت استفاده از وسائط نقليه آبی شمول در کالس مندرج د12

  باربری)،

اين بند  10-12) بيمه مسئوليت کلی (کليه انواع مسئوليتی که در کالس ھای مندرج در زيربندھای 13

  شامل نشده اند)

  ، از جمله:اعتباری) بيمه 14

  الف. فاقد توانايی پرداخت (کلی)،

  ب. اعتبار صادراتی،

  ،)طیاقسا بازپرداختپ. تعھد پرداخت اقساطی (

  ت. وام رھنی،

  ث. وام کشاورزی،

  ج. بيمه ساير وام ھا،

  ) تضمينات، از جمله:15

  الف. غير مستقيم،

  ب.مستقيم،

  ) بيمه ضررھای مالی که در اثر موارد زير بوجود می آيند:16

  ريسک ھای کاری،از الف. 

  از کمبود درآمد (کلی)،ب. 

  پ. از بدی آب و ھوا،
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  ت. از دست دادن سود،

  ينه ھای کلی دائمی (جاری)،ث. از ھز

  ج. از ھزينه ھای تجاری غير قابل پيش بينی،

  ی،رارزش بازا افتچ. از 

  ح. از افت اجاره بھا يا درآمدھای ديگر،

  ،»ح«تا » الف«خ. از تلفات تجاری غير مستقيم غير از تبصره ھای 

  د. از تلفات غير تجاری مالی ديگر،

  ذ. از اشکال ديگر تلفات مالی،

 مه ھزينه ھای قضايی و فرا قضايی،) بي17

) بيمه پشتيبانی که کمک به اشخاصی که در مسافرت ھستند يا دور از محل اقامت دائمی خود بسر 18

  می برند پوشش می دھد.

بيمه غير عمر اين بند، زيرکالس مجزای کالس مورد نظر ھر کالس  ھای زيربند وضع کنندۀتبصره 

  بيمه غير عمر محسوب می شوند.

در صورت اجرای فعاليت بيمه ای در بيش از يک کالس بيمه غير عمر، گروه ھای کالس ھای بيمه  .3

  به شرح زير تفکيک می شوند:

را اين ماده  2بند  2و  1کالس ھای پيش بينی شده به موجب زيربندھای  ،»بيمه حوادث و درمانی«) 1

  ،پوشش می دھد

و ھمچنين زيربندھای  1زيربند » ت«ه موجب تبصره کالس ھای پيش بينی شده ب ،»بيمه اتومبيل«) 2

  ،را پوشش می دھداين ماده  2بند  10و  7، 3

و  1زيربند » ت«کالس ھای پيش بينی شده به موجب تبصره  ،»بيمه دريايی و حمل و نقل«) 3

  ،اين ماده را پوشش می دھد 2بند  12و  7، 6، 4ھای ھمچنين زيربند

و ھمچنين  1زيربند » ت«ی پيش بينی شده به موجب تبصره ، کالس ھا»بيمه ھواپيمايی«) 4

  اين ماده را پوشش می دھد، 2بند  11و  7، 5زيربندھای 

کالس ھای پيش بينی شده به موجب  ،»بيمه آتش سوزی و ساير خسارات وارده بر اموال«) 5

  اين ماده را پوشش می دھد، 2بند  9و  8زيربندھای 

اين ماده را پوشش  2بند  10-13پيش بينی شده به موجب زيربندھای کالس ھای  ،»بيمه مسئوليت«) 6

  می دھد،
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اين  2بند  15و  14کالس ھای پيش بينی شده به موجب زيربندھای  ،»بيمه اعتباری و تضمينات) «7

  ماده را پوشش می دھد،

اين  2 بند 16و  3-13کالس ھای پيش بينی شده به موجب زيربندھای  ،»بيمه غير عمر و حوادث«) 8

  ماده را پوشش می دھد،

  . کالس ھای بيمه عمر عبارتند از:4

بيمه عمر، شامل بيمه ھای سن تکميلی، فوت، ھمزمان سن تکميلی و فوت، مقرری، در مکمل ) 1

، بيمه درمانی و ساير بيمه ھای ذکر ماده جاری 3بند  1مندرج در زيربند  قرارداد بيمه؛ اجرای بيمه حوادث

  اين بند، 2- 6ای نشده در زيربندھ

  ) بيمه ازدواج، تولد،2

) بيمه مربوط به دارايی ھای سرمايه گذاری، در موقعی که بيمه گذاران ريسک سرمايه گذاری را بر 3

  عھده می گيرند،

به که » مستمری ھای وضع شده«) مديريت موجودی ھای بازنشستگی اندوخته داوطلبانه با طرح 4

پيش بينی شده است، شامل مديريت  »مستمری ھای اندوختهرامون پي«قانون جمھوری ارمنستان موجب 

دارايی ھای صندوق ھای بازنشستگی (سرمايه گذاری ھا) که برای پرداخت جبران غرامت در موارد سن 

  است، ھمراه پرداخت حداقل ھزينه بيمه با معلوليت پيش بينی شده است کهتکميلی، فوت و 

کليه حق بيمه ھا که بعدھا دارايی ھای اندوخته شده بين اعضايی  ذخيره ای تشکيل شده ازتونتين، ) 5

  که به سن مشخصی رسيده اند يا اشخاص ذينفع اعضای متوفی توزيع می شود،

) بيمه جبران سرمايه که بيمه گر در ازای پرداخت حق بيمه يکبار ھزينه يا تناوبی که از پيش 6

  ت مشخص را برعھده می گيرد.مقررگرديده است تعھد پرداخت وجوه مشخص در مھل

  . کالس ھای بيمه اتکايی عبارتند از:5

  ) بيمه اتکايی غيرعمر، 1

  ) بيمه اتکايی عمر.2

  ن) -257) شماره 01/10/1389( 22/12/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  7(اصالح ماده 
  

  ، مشارکت در سرمايه و مديريت شرکت ھای بيمه. وضعيت حقوقی2بخش 

  يت حقوقی شرکت ھای بيمه. وضع2فصل 

  شرکت ھا حقوقی -. اشکال سازمانی8ماده 
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. شرکت ھا و شرکت ھای بيمه اتکايی می توانند برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون 1

  منحصراً بعنوان شرکت سھامی يا شرکت با مسئوليت محدود ايجاد شوند.

جرا کننده واسطه گری بيمه ای برحسب . فعاليت شرکت ھای بيمه ای و بيمه اتکايی و اشخاص ا2

اسناد حقوقی تنظيمی بانک قانون اساسی جمھوری ارمنستان، قراردادھای بين المللی، آيين مدنی، اين قانون، 

  تصويب شده بر اساس اين قانون، ساير قوانين و اسناد حقوقی تنظيم می شود. مرکزی

، جمھوری ارمنستانت مفاد آيين مدنی حقوقی شرک -در قبال شرکت ھا و برحسب شکل سازمانی. 3

و ديگر » شرکت ھای با مسئوليت محدود«و » پيرامون شرکت ھای سھامی«قوانين جمھوری ارمنستان 

  اسناد حقوقی اعمال می شود.

ھنجارھای حقوقی مربوط به شرکت ھا يا وضع شده به موجب اين قانون يا اسناد حقوقی تنظيمی . 4

رکت ھای خارجی فعال درجمھوری ارمنستان، شرکت ھای بيمه اتکايی و شعب شحال شامل  بانک مرکزی

اسناد حقوقی اشخاص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای نيز می شود، بجز مواردی که مطابق با اين قانون يا 

که  باشد آشکارا ناشی از آنضوابط ديگر وضع شده باشد، يا از ماھيت ھنجار حقوقی  بانک مرکزی تنظيمی

می تواند مربوط به شعبه، شرکت بيمه اتکايی يا شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای شرکت موضوع ن

  خارجی فعال در جمھوری ارمنستان باشد.

  

  . اساسنامه شرکت9ماده 

  اساسنامه شرکت بايستی نکات زير را وضع و شامل نمايد:. 1

  شرکت،تجارتی ) نام 1

  ) محل شرکت،2

  حقوقی شرکت، - ) شکل سازمانی3

  ) اقسام و کالس ھای بيمه که شرکت اجرا خواھد کرد،4

  ) ميزان سرمايه اساسنامه ای،5

  ) مقررات استفاده از سود و پوشش تلفات،6

  ) ساختار نھادھای مديريتی شرکت، صالحيت ھا و مقررات اتخاذ تصميمات از سوی آنان،7

  کت و شرکت کنندگان آن،) مقررات انتشار اطالعات وضع شده به موجب اين قانون در خصوص شر8

  ) مقررات انحالل شرکت،9

  مقررات انتخاب شخص اجرا کننده مميزی خارجی شرکت،) 10

  ) مقررات و شرايط پرداخت سود سھام،11
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  ) مقررات ايجاد شعب و نمايندگی ھا از سوی شرکت و خاتمه فعاليت آنھا،12

  شرکت، کنندگان شرکت عمومی مجمع برگزاری و سازی ) مقررات آماده13

  ،به شکل مکاتبه ای ) مقررات برگزاری جلسات نھادھای مديريتی شرکت ھا14

  .اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی ) ساير اطالعات وضع شده به موجب15

مصوبه انجام اصالحات و تغييرات در اساسنامه شرکت و ھمچنين ويرايش جديد اساسنامه در مجمع . 2

  ھارم آرا به تصويب می رسد.عمومی شرکت کنندگان شرکت با سه چ

  

  شرکتتجارتی . نام 10ماده 

که منحصراً به تجارتی باشد و نام » بيمه ای«بوده که بايستی شامل واژۀ تجارتی شرکت دارای نام . 1

  باشد.» بيمه اتکايی«فعاليت بيمه اتکايی می پردازد بايستی شامل واژۀ 

ی، بيمه اتکايی و واسطه گری جرا کنندۀ فعاليت بيمه گراتحاديه ھای ااين ماده شامل حال  1. الزام بند 2

  بيمه ای نمی شود.

خود مجاز به استفاده چنان واژه ھايی که می توانند نسبت به وضعيت مالی تجارتی . شرکت ھا در نام 3

  شرکت يا وضعيت حقوقی آن تصورات غلط بوجود آورند، نمی باشند.

  

  . محدوديت ھای مشارکتی در شرکت11ماده 

جمھوری ارمنستان، دول خارجی، جوامع جمھوری ارمنستان يا دول خارجی منحصراً در موارد و . 1

  بر حسب مقررات وضع شده در قانون می توانند در شرکت مشارکت داشته باشند.

  . احزاب و اتحاديه ھای کارگری نمی توانند در شرکت مشارکت داشته باشند.2

 بيمه ای که به فعاليت بيمۀ صادراتی مشغول باشد تاسيس نمايد. جمھوری ارمنستان می تواند شرکت 3

شرکت مذکور باشد. شرکت مذکور مجاز است تا با کالس بيمه اعتباری، کالس شرکت کنندۀ و (يا) 

تضمينات و کالس خسارات مالی (به انضمام زيرکالس ھای شمول در کالس ھای مذکور) بر اساس مجوز 

بيمه صادراتی اجرا نمايد. » پيرامون بيمه و فعاليت بيمه ای«ارمنستان  مربوطه به موجب قانون جمھوری

ميزان سرمايه کلی شرکت مذکور در موقع تاسيس نبايد کمتر از ميزان سرمايه کلی وضع شده برای شرکت 

در طی فعاليت شرکت مذکور در صورت کاھش ھای بيمه ای جديدالتاسيس در جمھوری ارمنستان باشد. 

از مقدار سرمايه کلی وضع شده برای شرکت ھای بيمه ای در خاک جمھوری کلی شرکت  ميزان سرمايه

ارمنستان، تکميل سرمايه مذکور برحسب مقررات وضع شده به موجب قانونگذاری جمھوری ارمنستان 

  صورت خواھد گرفت.

  ن) -23) شماره 10/02/1392( 30/04/2013به موجب قانون اصالحی مورخه  11(اصالح ماده 
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  . مشارکت قابل توجه12ماده 

. مشارکت قابل توجه در سرمايه اساسنامه ای شخص حقوقی می تواند بصورت مستقيم يا غيرمستقيم 1

  باشد.

 10مشارکتی محسوب می شود که حق رای شخص حقوقی . مشارکت قابل توجه مستقيم در اساسنامه 2

  درصد فراھم می نمايد. 10و بيش از 

  يرمستقيم چنان مشارکتی محسوب می شود که در صورت آن:مشارکت قابل توجه غ. 3

درصد  10يا مشارکت کمتر از  ودهشخص فاقد مشارکت در سرمايه اساسنامه ای شخص حقوقی ب) 1

شھرت  برحسبداشته باشد، اما مطابق با معيارھای وضع شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی 

 غيرمستقيم امکان از پيش تعيين کردن تصميمات نھادھای مديريتیيا اعتبار تجاری خود بطور مستقيم يا 

يا  يا می تواند تاثير بسزايی در اتخاذ تصميم (بکارگيری) آنھا داشته باشدرا داشته ص حقوقی مورد نظر شخ

  جھات يا زمينه ھای فعاليت آن شخص حقوقی را از پيش تعيين نمايد،

درصد  10يا مشارکت کمتر از  ودهی شخص حقوقی ب) شخص فاقد مشارکت در سرمايه اساسنامه ا2

داشته باشد، اما مطابق با معيارھای وضع شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی برحسب حق 

که نسبت به شخص حقوقی مورد نظر دارد امکان از پيش تعيين کردن تصميمات نھادھای  قوت مطالبه

طور قابل توجه می تواند بر اتخاذ تصميم (بکارگيری) آنھا مديريتی شخص حقوقی مورد نظر را داشته يا ب

  تاثير داشته باشد يا جھات يا زمينه ھای فعاليت آن شخص حقوقی را از پيش تعيين نمايد،

در سرمايه اساسنامه ای شخص حقوقی دارای مشارکت قابل توجه مستقيم در سرمايه ) شرکت کننده 3

  ام دارای حق رای و بيشتر از آن مشارکت داشته باشد،درصد سھ 50اساسنامه ای شخص حقوقی با 

در سرمايه اساسنامه ای شخص حقوقی دارای مشارکت قابل توجه مستقيم در سرمايه ) شخص 4

مطابق با  ی نداشته باشد ومشارکتدرصد داشته باشد يا  50اساسنامه ای شخص حقوقی مشارکتی کمتر از 

برحسب شھرت يا اعتبار تجاری خود ظيمی بانک مرکزی معيارھای وضع شده برحسب اسناد حقوقی تن

يا شخص حقوقی دارای امکان از پيش تعيين کردن تصميمات نھادھای مديريتی شخص حقوقی مورد نظر 

می تواند تاثير بسزايی را داشته يا مشارکت قابل توجه مستقيم در سرمايه اساسنامه ای شخص حقوقی مذکور 

مورد نظر يا نھا داشته باشد يا جھات يا زمينه ھای فعاليت شخص حقوقی اتخاذ تصميم (بکارگيری) آدر 

شخص حقوقی دارای مشارکت قابل توجه مستقيم در سرمايه اساسنامه ای شخص حقوقی مذکور را از پيش 

  تعيين نمايد.

  

  . اقربای نسبی و سببی13ماده 

  اگر:که  ،اقربای نسبی و سببی محسوب می شوند. اشخاص حقوقی در صورتی 1
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ديگری درصد سھام دارای حق رای  20و بيش از  20بر ) شخص حقوقی مورد نظر با حق رای 1

از پيش  امکان ،مشارکت خود يا مطابق با قرارداد منعقد شده بين اشخاص مذکور قوت، يا با مسلط باشد

  تعيين نمودن تصميمات ديگری را داشته باشد،

درصد سھام دارای حق رای يکی از آنان  20بر بيش از ) شرکت کننده و (يا) شرکت کنندگان مسلط 2

اعضای خانواده آنان حق يا  ،يا دارای امکان از پيش تعيين کردن تصميمات آن به شکل مجاز برحسب قانون

درصد سھام دارای حق رای شخص ديگر مسلط باشند يا  20دارند بطور مستقيم يا غير مستقيم بر بيش از 

  ن کردن تصميمات شخص مذکور باشند،دارای امکان از پيش تعيي

اشخاص انجام دھندۀ وظايف مشابه باشد، و ھمچنين يک ساير عضو نھاد مديريتی يکی از آنھا يا ) 3

ص اشخساير اسوم اعضای خانواده آنان ھمزمان بعنوان عضو يکی از نھادھای مديريت شخص ديگر يا 

  اجرا کننده وظايف مشابه باشد،

، يا اگر آنان بنا به نظر معقول فق عمل کرده باشندابا کسب توتن منافع عمومی با در نظر داش) آنان 4

  بانک مرکزی چنين شناخته شده باشند.

محسوب می شوند که عضو يک خانواده باشند يا  اقربای نسبی و سببیاشخاص حقيقی در صورتی . 2

 کلینظر داشتن منافع اقتصادی  يا با در انجام می دھندفعاليت موسسه داری مشترک و تحت اقتصاد عمومی 

  ، يا بنا به نظر معقول بانک مرکزی اقربای نسبی و سببی شناخته شده باشند.با توافق يکديگر عمل نموده

محسوب می شوند اگر آنان با در نظر  اقربای نسبی و سببیاشخاص حقيقی و حقوقی در صورتی . 3

ه، يا آنان بنا به نظر معقول بانک مرکزی اقربای با توافق يکديگر عمل نمودکلی داشتن منافع اقتصادی 

  نسبی و سببی شناخته شده باشند، يا شخص حقيقی مورد نظر يا يکی از اعضای خانواده وی:

  ،باشد درصد سھام شخص حقوقی مورد نظر 20) شرکت کنندۀ دارای بيش از 1

  ،باشد ) شخص دارای امکان از پيش تعيين کردن تصميمات شخص حقوقی2

  .باشد ص حقوقی مذکورخئيس ش) ر3

پدر، مادر، ھمسر (والدين ھمسر)، مادر بزرگ، پدر بزرگ، خواھر، برادر،  :. اعضای يک خانواده4

  محسوب می شوند. فرزندان، ھمسران فرزندان، ھمسران خواھر و برادر و فرزندان

  

  . سرمايه اساسنامه ای شرکت بيمه3فصل 

  شرکت الزامات سرمايه اساسنامه ای. 14ماده 

می شود. سرمايه اساسنامه ای تثبيت شرکت به موجب اساسنامۀ آن اساسنامه ای . ميزان سرمايه 1

سرمايه اساسنامه ای واقعی شرکت واقعی از سرمايه گذاری ھای شرکت کنندگان شرکت تشکيل می شود. 

  برابر است با:

  شرکت با مسئوليت محدود، ) وجه سرمايه گذاری شده در مقابل سھام شرکت کنندگان شرکت بعنوان1
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  سھامی.شرکت بعنوان شرکت پذيره نويسی شده از سوی سھام کليه انواع در مقابل دريافتی ) وجه 2

. کل سرمايه اساسنامه ای آن در زمان ثبت شرکت و در صورت افزايش سرمايه اساسنامه ای تمامی 2

به حساب اندوخته افتتاح شده در يکی از وجھی که در نظر است افزايش يابد می بايستی در بانک مرکزی يا 

  بانک ھای فعال در جمھوری ارمنستان که از اقربای نسبی و سببی نباشد پرداخت شده باشد.

  . سرمايه اساسنامه ای شرکت فقط با پول و برحسب درام جمھوری ارمنستان تکميل می شود.3

  

  . کاھش سرمايه اساسنامه ای15ماده 

واقعی شرکت در حين فعاليت آن از طريق توزيع سود سھام يا طرق ای  اساسنامهکاھش سرمايه . 1

  اين ماده ممنوع می باشد. 2، بغير از موارد وضع شده به موجب بند ديگر به حساب آن

. صاحبان (شرکت کنندگان) اوراق سھام (سھام) دارای حق رای شرکت مجازند از شرکت درخواست 2

  يد اوراق سھام متعلق بخود يا بخشی از آنھا را بنمايند، اگر:کت و بازخررشامتعيين قيمت بازخريد 

پيرامون تجديد سازمان شرکت، لغو حق اولويت يا انجام معامله بزرگ اتخاذ تصميم شده باشد و ) 1

شرکت کنندگان مورد نظر رای مخالف به تجديد سازمان شرکت، لغو حق اولويت يا انجام معامله بزرگ داده 

  گيری مسائل مذکور شرکت نکرده باشند،باشند يا در رای 

) اصالحات و تغييرات در اساسنامه صورت گرفته باشد يا اساسنامه با ويرايش جديد به تصويب 2

که در نتيجۀ آن حقوق و اختيارات شرکت کنندگان مذکور محدود شده و آنان در موقع تصويب  رسيده باشد

  مسائل مذکور شرکت نکرده باشند. مصوبه مورد نظر رای مخالف داده يا در رای گيری

رکت خود ھستند برحسب اشمفھرست شرکت کنندگان شرکت که دارای حق درخواست بازخريد . 3

شرکت کنندگان شرکت و برحسب روز تنظيم فھرست شرکت کنندگان دارای حق شرکت دفتر ثبت اطالعات 

ھا منجر به محدوديت مندرج در در آن مجمع عمومی که دستورجلسه آن شامل مسائلی بوده که تصويب آن

  اين ماده شده است، تھيه می شود. 2بند  1زيربند   

که بدون در نظر کت از سوی شرکت برحسب ارزش بازاری آن انجام می گردد، رشام. بازخريد 4

کت و تغييرات در شرف وقوع در نتيجۀ عمليات شرکت که اجازه درخوست بازخريد رشامگرفتن ارزيابی 

  تعيين می شود. را می دھد، 

. کاھش سرمايه اساسنامه ای شرکت ھمچنين در موارد وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان 5

  مجاز می باشد. »سازمان ھای اعتباری و شرکت ھای بيمهبانک ھا، ورشکستگی پيرامون «

عدم  کت نياز به موافقت بانک مرکزی است. شورای بانک مرکزی می تواندرشام. جھت بازخريد 6

  موافقت اعالم نمايد، اگر:

  طلبکارن خود نخواھد شد،مطالبات اکتفای کامل کت شرکت قادر به رشام) در صورت بازخريد 1



16 

 

) در نتيجۀ کاھش سرمايه اساسنامه ای قابليت پرداخت ديون شرکت، منافع بيمه گذاران، اشخاص بيمه 2

  د انداخت،شده، اشخاص ذينفع يا ديگر طلبکاران شرکت را به خطر خواھ

  ) شرکت نورم ھای اقتصادی اصلی يا حتی يکی از آنھا را نقض خواھد کرد،3

  ای و مالی جمھوری ارمنستان بشود. کت می تواند منجر به عدم ثبات نظام بيمهرشام) بازخريد 4

اتخاذ تصميم پيرامون کاھش سرمايه  ،در صورت بازخريد اوراق سھام خود از سوی شرکت .7

فروش اوراق سھام مذکور، از سوی مجمع عمومی با سه چھارم آرای صاحبان اوراق سھام  اساسنامه ای يا

رای دھنده که در آن حضور دارند، اما حداقل با دو سوم آرای صاحبان اوراق بھادار (سھام) رای دھنده 

  انجام می پذيرد.

حسب مقررات . شرکت موظف است قبل از اتخاذ تصميم پيرامون کاھش سرمايه اساسنامه ای بر8

، اقدام به دريافت موافقت شورای بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیوضع شده به موجب 

  مصوبه کاھش سرمايه اساسنامه ای بدون داشتن موافقت شورای بانک مرکزی باطل است. نمايد.

نسبت به  . شورای بانک مرکزی در مھلت پنج روز پس از دريافت درخواست نامه، موافقت خود را9

کاھش سرمايه اساسنامه ای اعالم يا آن را رد می نمايد. در صورت عدم اعالم موافقت يا عدم رد درخواست 

  نامه در مھلت سی روز، درخواست نامه پذيرفته شده محسوب خواھد شد.

جھت کاھش سرمايه اساسنامه، پيرامون کاھش سرمايه  شرکت پس از دريافت اجازۀ بانک مرکزی. 10

امه تصميم اتخاذ می نمايد که در مھلت يک روز پس اتخاذ تصميم شرکت موظف خواھد بود که اطالع اساسن

در سايت مقررات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی رسانی در اين باره را برحسب 

ھای عمومی جمھوری ارمنستان به آدرس:  سايت اينترنتی رسمی اطالعيهاينترنتی خود و در 

http://www.azdarar.am منتشر نمايد.  

 - 142) شماره 29/12/1390( 19/03/2012قانون اصالحی مورخه به موجب  15(اصالح ماده 
  ن)

  

  . پرداخت سود سھام و محدوديت ھای پرداخت16ماده 

ست پيرامون توزيع يا پرداخت سه ماھه، شش ماھه يا ساالنۀ سود سھام به شرکت شرکت مجاز ا. 1

د تصميم اتخاذ نمايد (اعالم نمايد)، اگر مطابق اين قانون يا اساسنامه شرکت مورد ديگری پيش کنندگان خو

  بينی نشده باشد.

سود منعکس شده در گزارشات حسابدھی مالی ساالنه می تواند بين شرکت کنندگان شرکت تقسيم . 2

اساسنامه بطور  جاد شده به مقررايذخاير ساير شود يا به سال مالی بعدی منتقل شود، اگر ذخاير اجباری يا 

  کامل تکميل شده باشند.

  پرداخت سود سھام به حساب سرمايه اساسنامه ای ممنوع می باشد.. 3
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  . شرکت مجاز به پرداخت ساالنه سود سھام نمی باشد، اگر:4

شرکت ممکن است حداقل يکی از نورم ھای  ،) درموقع پرداخت سود سھام يا در پی پرداخت آن1

کرده يا نقض نقض نمايد را اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی اين قانون و وضع شده به موجب  اقتصادی

  باشد،

از شرکت خواسته باشد تا غير قابل اطمينان بودن اطالعات منعکس شده در  بانک مرکزی) 2

  باشد،گزارشات حسابدھی مالی و غيره را رفع نموده و شرکت اقدام به اجرای دستور و رفع نقض ننموده 

برابر يا بيش از وجوه سود خالص  ) در موقع پرداخت سود سھام تلفات (زيان ھا) وارده بر شرکت3

  و موجود در شرکت باشد.تقسيم نشده 

پيرامون پرداخت شرکت يا مصوبه مجمع عمومی  اساسنامه. مھلت پرداخت سود سھام ساالنه برحسب 5

(سه ماھه و نيمسال) برحسب مصوبه ھيئت  نابينسود سھام بيمھلت پرداخت سود سھام وضع می شود. 

از اتخاذ تصميم مورد نظر وضع  روز پس 30مديره شرکت پيرامون پرداخت سود سھام بينابين و حداقل تا 

برای پرداخت ھر نوبت سود سھام فھرست شرکت کنندگانی را که مستحق دريافت ھيئت مديره شود.  می

  بايستی شامل نکات زير باشد: سود سھام ھستند تنظيم می نمايد که می

روز قبل از  10) در صورت پرداخت سود سھام بينابين، آن گروه از شرکت کنندگانی که حداقل تا 1

شرکت کنندگان شرکت شده دفتر ثبت اتخاذ تصميم ھيئت مديره پيرامون پرداخت سود سھام بينابين شامل 

  باشند،

برحسب روزی که فھرست از شرکت کنندگانی که ) در صورت پرداخت سود سھام ساالنه، آن گروه 2

دفتر ثبت شامل شرکت کنندگان مستحق شرکت در مجمع عمومی ساالنه شرکت کنندگان تنظيم شده است 

  .شرکت کنندگان شرکت شده باشند

اتخاد ھيئت مديره . مصوبه پرداخت سود سھام بينابين، ميزان سود سھام و نحوه پرداخت آن از سوی 6

و ھيئت مديره به پيشنھاد به پرداخت سود سھام ساالنه، ميزان سود سھام و نحوه پرداخت آن می شود. مصو

درصد سود سھام توزيع  50. ميزان سود سھام بينابين نمی تواند از از سوی مجمع عمومی اتخاد می شود

سھام بينابين  شده در سال مالی قبل تجاوز نمايد. ميزان سود سھام ساالنه نمی تواند کمتر از مقدار سود

  پرداخت شده باشد.

اگر بنا بر تصميم مجمع عمومی مقدار سود سھام ساالنه برابر با مقدار سود سھام بينابين پرداخت شده 

  وضع بشود، در اين صورت سود سھام ساالنه پرداخت نخواھد شد.

پرداخت شده تجاوز اگر بنا بر تصميم مجمع عمومی مقدار سود سھام ساالنه از مقدار سود سھام بينابين 

وجه سود سھام سود سھام ساالنه وضع شده و به ميزان مابه التفاوت نمايد، در اين صورت سود سھام ساالنه 

  پرداخت خواھد شد.بينابين پرداخت شده در سال مورد نظر 
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مجاز است که پيرامون عدم پرداخت سود سھام و ھمچنين پرداخت جزئی سود سھام در مجمع عمومی 

راق سھام ممتاز شرکت که بعنوان شرکت سھامی فعال است و ميزان سود سھام پرداختی برای آنھا ازای او

  برحسب اساسنامه وضع می شود، تصميم اتخاذ نمايد.

  

  . موافقت اوليه کسب مشارکت قابل توجه4فصل 

  . موافقت اوليه کسب مشارکت قابل توجه17ماده 

اسنامه ای شرکت از سوی شخص يا اقربای نسبی و در سرمايه اس مشارکت قابل توجهکسب جھت . 1

  الزم است. بانک مرکزی سببی موافقت اوليه شورای

بدست آورد درخواست نامه دريافت موافقت اوليه  مشارکت قابل توجه. شخصی که در نظر دارد 2

  ارائه می نمايد. بانک مرکزیبه  کسب مشارکت قابل توجه

فھرست اسناد پيوستی به درخواست نامه، مقررات و شرايط  نحوه ارائه درخواست نامه، اطالعات و

وضع می  برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی، مشارکت قابل توجهدريافت موافقت اوليه کسب 

  شوند.

 بانک مرکزینياز به موافقت اوليه . به مقرر اين ماده، در صورت انجام ھر معامله يا معامالت جديد 3

آنھا مشارکت شخص يا اقربای نسبی و سببی در سرمايه اساسنامه ای شرکت به  می باشد، که در نتيجه

  درصد و بيشتر از آن تجاوز خواھد کرد. 50درصد و بيشتر از آن و از  20ترتيب از 

در سرمايه اساسنامه ای شرکت، به  کسب مشارکت قابل توجه. شخص جھت دريافت موافقت اوليه 4

عيه ای مبنی بر اين که از طريق مشارکت وی ھر شخص ديگری وساطت شرکت به بانک مرکزی اطال

، در غير ارائه می نمايد ھويت شخص دارای مشارکت قابل توجه غير مستقيم در شرکت بدست نخواھد آورد

 اسناد حقوقی تنظيمیوضع شده به موجب و اطالعات  داسناکه اين صورت شخص مذکور متعھد می شود 

بدست می آورند، ارائه  مشارکت قابل توجهکه بطور غير مستقيم در خصوص اشخاصی  بانک مرکزی

غير  مشارکت قابل توجهھويت کسب برای  بانک مرکزیبه مقرر اين ماده موافقت اوليه شورای نمايد. 

  .الزامی استمستقيم 

در سرمايه اساسنامه ای شرکت، شخص  کسب مشارکت قابل توجهبرای دريافت موافقت اوليه جھت . 5

طت شرکت می بايستی بطور کامل و کافی مستندات قانونی بودن منشاء موجودی ھای مورد سرمايه به وسا

اسناد گذاری نيز به بانک مرکزی ارائه نمايد (اسناد و مدارک، اطالعات و غيره)، و ھمچنين به مقرر 

اطالعات در خصوص آن اشخاص حقوقی که شخص کسب کننده مشارکت  بانک مرکزی حقوقی تنظيمی

  ابل توجه در سرمايه اوليه اساسنامه در آنھا بعنوان شخص دارای مشارکت قابل توجه محسوب می شود.ق
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درخواست نامه دريافت  اگر شخص به ھمراه درخواست نامه دريافت مجوز اجرای فعاليت بيمه ای. 6

 انک مرکزیب، در اين صورت شورای نمايدارائه  بانک مرکزیبه  کسب مشارکت قابل توجهموافقت اوليه 

  تصميم واحد اتخاذ می نمايد. کسب مشارکت قابل توجهپيرامون صدور مجوز و اعالم موافقت اوليه در 

روز پس از دريافت اسناد و اطالعات الزم به موجب اين ماده  30در مھلت  بانک مرکزیشورای . 7

تصميم يا رد آن  قابل توجهکسب مشارکت پيرامون اعالم موافقت اوليه  اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیو 

  اتخاذ می نمايد.

  

  مشارکت قابل توجه. رد موافقت اوليه کسب 18ماده 

در  مشارکت قابل توجهموافقت اوليه کسب می تواند درخواست نامۀ دريافت  بانک مرکزی. شورای 1

  سرمايه اساسنامه ای شرکت را رد نمايد اگر:

برای ارتکاب به جرم عمدی به مقرر  ل توجهمشارکت قاب) محکوميت شخص حقيقی کسب کنندۀ 1

  قانون خاتمه يا لغو نشده باشد،

کسب قانونی بودن موجودی ھای مورد سرمايه گذاری جھت  مشارکت قابل توجه) شخص کسب کنندۀ 2

  را به اثبات نرسانده باشد، مشارکت قابل توجه

ا دارای توان کاری محدود ر قانون محجور يه مقرب مشارکت قابل توجه) شخص حقيقی کسب کنندۀ 3

  شناخته شده باشد،

بر اساس حکم قانونی دادگاه از حق داشتن ھرگونه  مشارکت قابل توجهشخص حقيقی کسب کنندۀ ) 4

  سمت در زمينه ھای مالی، بيمه ای، بانکی، مالياتی، گمرکی، تجاری، اقتصادی يا حقوقی منع شده باشد،

  د،(نابخشوده) باش پرداخت نشدهای تعھدات ورشکسته شناخته شده باشد يا دارشخص ) 5

در جھت محدود ساختن رقابت اقتصادی آزاد باشد، يا منجر به  مشارکت قابل توجهکسب ) معاملۀ 6

وجود به محدود ساختن رقابت اقتصادی آزاد شدن منجر  امکانمحدود ساختن رقابت اقتصادی آزاد شود، يا 

  ،داشته باشد

يا اقربای نسبی و سببی وی در گذشته اقدام به انجام  رکت قابل توجهمشاشخص حقيقی کسب کنندۀ ) 7

اسناد راھنمای وضع شده به موجب  بر اساسو  بانک مرکزیبنا به نظر شورای چنان عملی نموده باشد که 

عضو که اقدامات شخص مذکور بعنوان  بوجود آيدشک و ترديد آن  بانک مرکزیشورای حقوقی تنظيمی 

تگی شرکت يا وخيم سموقع اتخاذ تصميمات نھاد مديريت عالی شرکت می تواند به ورشک دارای حق رای در

  شدن اوضاع مالی يا بی اعتبار ساختن شھرت و اعتبار تجاری شرکت منجر شود،
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 مشارکت قابل توجهای که قصد کسب  شرکت کنندهاز سوی  مشارکت قابل توجهکسب معاملۀ در پی ) 8

و بر  بانک مرکزیبنا به نظر شورای دارد، ت يا اقربای نسبی و سببی وی شرک سرمايه اساسنامه ایدر 

در وضعيت بد مالی قرار  بانک مرکزیشورای اسناد حقوقی تنظيمی اساس راھنمای وضع شده به موجب 

اقربای نسبی و سببی وی ممکن است سبب وخيم شدن داشته يا اوضاع مالی شرکت کنندۀ قابل توجه يا 

 سرمايه اساسنامه ایشود، يا عملکرد شخص کسب کنندۀ مشارکت قابل توجه در  اوضاع مالی شرکت

بانک شرکت يا اقربای نسبی و سببی وی يا ماھيت روابط متقابل وی با شرکت بنا بر نظر معقول شورای 

يا اجازه ندھد تا ريسک ھای شرکت  شود بانک مرکزیاز سوی  تواند مانع اجرای نظارت موثر می مرکزی

  ا کنترل موثر بر آنھا داشته باشد،ا يرا افش

ارائه شده  اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیاسناد و مدارک با نقض الزامات وضع شده به موجب ) 9

باشند يا در اسناد يا اطالعات ارائه شده داده ھای جعلی يا غير قابل اطمينان منعکس شده باشند، بخصوص 

  باشند.اين که اگر اسناد مذکور جعلی يا ناقص 

موظف است در مھلت ھفت روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون رد درخواست  بانک مرکزی. شورای 2

يا نمايندۀ وی را مطلع  مشارکت قابل توجهشخص ارائه کنندۀ درخواست نامه دريافت موافقت اوليه کسب 

  .سازد

  

  کسب مشارکت قابل توجه. فسخ عملکرد موافقت اوليه 19ماده 

در سرمايه اساسنامه ای  مشارکت قابل توجهعملکرد موافقت اوليه می تواند  مرکزیبانک . شورای 1

در سرمايه اساسنامه ای شرکت به مقرر شخص  کسب مشارکت قابل توجهشرکت را فسخ نمايد، اگر پس از 

 اين قانون پيش بينی 18که به موجب ماده  مشارکت قابل توجه موافقت اوليهيکی از اساس رد  ،اين قانون

  .شده است برمال شده باشد

در سرمايه اساسنامه ای شرکت از سوی  موافقت اوليه مشارکت قابل توجه. در صورت فسخ عملکرد 2

مشارکت قابل شخص دارای  بانک مرکزی، از زمان به اجرا درآمدن مصوبه شورای بانک مرکزیشورای 

ھام و حق شامل شدن در ترکيب از حق رای خود، دريافت سود س در سرمايه اساسنامه ای شرکت توجه

ھيئت مديره بدون انتخاب يا گماشتن نماينده خود در آن که بر حسب قوت مشارکت بدست آورده است استفاده 

ً بين ديگر شرکت کنندگان شرکت به تناسب مشارکت خود  حق رای مذکور در اين بند نخواھد کرد. متناسبا

  تقسيم می شود. سرمايه اساسنامه ای شرکتدر 

در سرمايه اساسنامه ای شرکت از سوی  موافقت اوليه مشارکت قابل توجه. در صورت فسخ عملکرد 3

، شخص دارای مشارکت قابل توجه موظف است در مھلت معقول و تعيين شده از بانک مرکزیشورای 

  واگذار نمايد.را  سرمايه اساسنامه ای شرکتمشارکت خود در  بانک مرکزیسوی 
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  مشارکت قابل توجهغير قانونی کسب حقوقی  . پيامدھای20ماده 

 بانک مرکزیبدون موافقت اوليه  در سرمايه اساسنامه ای شرکت کسب مشارکت قابل توجه. معاملۀ 1

  باطل است.

به موجب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی  با نقض مقررات وضع شده . شخصی که 2

بدست آورده است از حق رای خود، دريافت سود سھام  ای شرکتدر سرمايه اساسنامه  مشارکت قابل توجه

و حق شامل شدن در ترکيب ھيئت مديره بدون انتخاب يا گماشتن نماينده خود در آن که بر حسب قوت 

ً بين ديگر شرکت  مشارکت بدست آورده است استفاده نخواھد کرد. حق رای مذکور در اين بند متناسبا

  تقسيم می شود. سرمايه اساسنامه ای شرکتکت خود در کنندگان شرکت به نسبت مشار

  

  . نھادھای مديريت شرکت بيمه، روسا، مميزی خارجی و آمارگير مسئول5فصل 

  . نھادھا و روسای مديريت شرکت21ماده 

  . نھادھای مديريت شرکت عبارتند از:1

  ) مجمع عمومی،1

  ) ھيئت مديره،2

شرکت در صورتی که برحسب اساسنامه شرکت پيش بينی  و مديريت عامل) نھاد اجرايی شامل: مدير 3

  شده باشد.

، رئيس مديريت و اعضای عاملروسای شرکت عبارتند از رئيس ھيئت مديره و اعضای آن، مدير . 2

، حسابدار کل و معاون وی، رئيس مميزی عاملآن، رئيس ھيئت مديره اجرايی و اعضای آن، معاون مدير 

منطقه ای و ساختاری (بخش،  زيرمجموعهمسئول، رئيس و حسابدار کل  داخلی و اعضای آن، آمارگير

، در صورت وجود شعبه مدير شعبه، معاون وی، حسابدار کل و معاون )واحد، گروه يا يگان ديگراداره، 

  وی. به نحوی که آمارگير مسئول بعنوان رئيس زيرمجموعه آمارگيری محسوب می شود.

اسناد حقوقی بر اساس  بانک مرکزیارھای وضع شده از سوی در صورت مطابقت داشتن با معي. 3

که به ھر شکلی دارای ھرگونه تاثير بر تصميمات اتخاذ شده از سوی نھادھای نيز خود، شخصی  تنظيمی

  رئيس شرکت شناخته شود.می تواند باشد  مديريت شرکت يا اتخاذ کنندۀ تصميمات مستقل

وظف است دارای نھادھای مديريت، حسابدار کل، م حقوقی، شرکت - . صرفنظر از نوع سازمانی4

، بغير از باشداست پيش بينی شده ماده جاری  1رئيس مميزی داخلی و آمارگير مسئول که به موجب بند 

تصويب شده بر اساس اين اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی موارد پيش بينی شده به موجب اين قانون و 

داشته  با شخص مربوطه وجودمنعقد شده رون سپاری عملکردھای بيمه ای قرارداد بکه به موجب آن قانون، 
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در صورت بالتصدی بودن سمت ھای اعضای نھادھای مديريتی شرکت، حسابدار کل، رئيس مميزی  .باشد

داخلی و آمارگير مسئول، شرکت موظف خواھد بود در مھلت نود روز و برحسب مقررات وضع شده به 

اعضای نھادھای مديريتی شرکت، حسابدار کل،  حقوقی تنظيمی بانک مرکزی اسنادموجب اين قانون و 

  رئيس مميزی داخلی و آمارگير مسئول را تعيين نمايد.

  

  . مطابقت و صالحيت حرفه ای روسای شرکت22ماده 

. معيارھای مطابقت و صالحيت حرفه ای روسای شرکت بيمه و بيمه اتکايی، اشخاص اجرا کنندۀ 1

بيمه ای (بغير از روسای زيرمجموعه ھای ساختاری) و ھمچنين مقررات آزمون  گریفعاليت واسطه 

  وضع می شود. اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیمطابقت و صالحيت حرفه ای برحسب 

يا ماده می تواند در بانک  1روسا با معيارھای صالحيت حرفه ای مندرج در بند صحت مطابقت . 2

  چنين موردی وضع شده باشد.اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی  مرکزی بررسی شود، اگر برحسب

  

  . الزامات در قبال روسای شرکت23ماده 

  . ھر شخص صالح می تواند رئيس شرکت باشد، اگر:1

اسناد حقوقی تنظيمی بانک ) با معيارھا و ضوابط مطابقت و صالحيت حرفه ای وضع شده به موجب 1

  مطابقت داشته باشد، مرکزی

  ،خاتمه نيافته يا لغو نشده نداشته باشدمحکوميت به مقرر قانون  ،ارتکاب به جرم عمدی برای) 2

) برحسب حکم دادگاه از حق داشتن سمت در زمينه ھای مالی، بيمه ای، بانکی، مالياتی، گمرکی، 3

  تجاری، اقتصادی و حقوقی منع نشده باشد،

  نابخشوده) نداشته باشد،ورشکسته شناخته نشده باشد و تعھدات پرداخت نشده () 4

و بر اساس  بانک مرکزیبنا به نظر شورای در گذشته اقدام به انجام چنان عملی نشده باشد که ) 5

آن شک و ترديد بوجود آيد که  بانک مرکزیشورای اسناد حقوقی تنظيمی راھنمای وضع شده به موجب 

يا عملکرد ظر فعاليت شرکت نبوده زمينۀ مورد ندرست شخص مذکور بعنوان رئيس شرکت قادر به ادارۀ 

تگی شرکت يا وخيم شدن اوضاع مالی يا بی اعتبار ساختن شھرت و اعتبار تجاری به ورشکسمی تواند وی 

  ،شرکت منجر شود

  باشد.ن دخيل) در پرونده کيفری بعنوان مظنون، متھم يا مقصر 6

شرکت يا کارمند ديگر و  رئيس ھيئت مديره يا عضو آن نمی تواند ھمزمان عضو نھاد اجرايی. 2

ھمچنين رئيس يا عضو ھيئت مديره، عضو نھاد اجرايی يا کارمند شرکت ديگر باشد، بغير از مواردی که 

  يکی از اين دو شرکت، شرکت وابسته يا اصلی ديگری باشد.
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، حسابدار کل، اعضای مديريت، رئيس مميزی داخلی و عاملشرکت، معاون مدير عامل مدير . 3

نمی توانند در يک شرکت به سمت ديگری منصوب بشوند يا در شرکت ديگر بعنوان رئيس يا اعضای آن 

- اشخاص مندرج در اين بند بغير از اشتغال در امور علمی، آموزشی کارمند ديگر به اشتغال بپردازند.

  داشته باشند. ديگر مشاغل کارمزدیفقط با موافقت ھيئت مديره می توانند  یيتتربيتی و خالق

آمارگير مسئول بغير از سمت آمارگير در شرکت يا سازمان مالی ديگر نمی تواند سمت ديگری را . 4

شخص آمارگير مسئول شرکت می تواند عملکردھای آمارگير مسئول در شرکت ديگر را  بر عھده بگيرد.

مايد، فقط در صورت موافقت ھيئت مديره شرکتی که در آن (در آنھا) بعنوان آمارگير مسئول عمل می ن

  اجرا نمايد.

  

  . صالحيت مجمع عمومی24ماده 

  مجمع عمومی مرجع عالی مديريت شرکت است.. 1

  عبارتند از: مجمع عمومی. صالحيت ھای انحصاری 2

، انجام تغييرات و اصالحات در آن، بغير از موارد افزايش سرمايه شرکت اساسنامه) تصويب 1

  پيرامون آن بر عھده ھيئت مديره باشد،اساسنامه ای، اگر طبق اساسنامه تصميم گيری 

  ) تجديد سازمان شرکت،2

  ) انحالل شرکت،3

  ھای خالصه، موقت و انحاللی، انتصاب کميسيون انحالل،) تصويب ترازنامه 4

) تصويب ترکيب کّمی ھيئت مديره، انتخاب اعضای آن و توقف زودتر از موعد اختيارات آنان. به 5

ساالنه کّمی ھيئت مديره و انتخاب اعضای آن منحصراً در جلسات  طوری که موضوعات تصويب ترکيب

موضوع انتخاب اعضای ھيئت مديره در صورتی می تواند در  عمومی تحت بررسی قرار می گيرند.مجمع 

زودتر از موعد  اگر مجمع پيرامون توقفمورد بررسی قرار گيرد، جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

  ضای آن تصميم اتخاذ کرده باشد،اختيارات ھيئت مديره يا اع

  ) تصويب شخص انجام دھنده مميزی خارجی که از سوی ھيئت مديره معرفی شده باشد،6

پرداخت سود  ) تصويب گزارشات حسابدھی ساالنه شرکت، تقسيم سود و زيان، اتحاذ تصميم پيرامون7

  سھام ساالنه و تصويب ميزان سود سھام ساالنه،

  ،شمارش تشکيل کميسيون )8

  اوراق سھام، ادغام و تقسيم) 9

  حقوق و حق الزحمه اعضای ھيئت مديره،) تعيين ميزان 10

) اتخاذ تصميم پيرامون عدم اعمال حق اولويت کسب اوراق سھام در مواردی که به موجب قانون 11

  تعيين شده است،
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  ) تصويب دستورالعمل مجمع عمومی،12

  ) ايجاد شرکت ھای تابعه يا وابسته،13

  تابعه يا وابسته،مشارکت در شرکت ھای ) 14

  عمل کردن بعنوان موسس سازمان اجتماعی،) 15

  ) مشارکت در سازمان اجتماعی،16

  ) اتخاذ تصميم پيرامون ساير مسائلی که در قانون مقرر شده باشد.17

ماده جاری در صالحيت انحصاری مجمع  2اتخاذ تصميمات مربوط به موضوعات برشمرده در بند . 3

ومی بوده و نمی تواند به نھادھای ديگر مديريت يا اشخاص منتقل شود، بجز موضوعات مندرج در عم

ماده جاری و موضوع افزايش سرمايه اساسنامه ای شرکت که اتخاذ  2بند  16الی  13و  10زيربند ھای 

ھيئت مديره به  مجمع عمومیتصميمات به موجب آنھا می تواند به مقرر اساسنامه شرکت يا اتخاذ تصميم 

  منتقل شود.

  ن) -24) شماره 26/09/1395( 16/12/2016به موجب قانون اصالحی مورخه  24(اصالح ماده 
  

  مجمع عمومی. سازماندھی فعاليت 25ماده 

نيز می تواند از طريق رای گيری مکاتبه ای (استعالمی)، بغير از مسائل  مجمع عمومی. تصميمات 1

ساالنه نمی تواند از  مجمع عمومی. اين قانون اتخاذ شوند 24ماده  2ند ب 7و  3، 2مندرج در زيربندھای 

  طريق رای گيری مکاتبه ای (استعالمی) برگزار گردد.

شرکت بطور مکاتبه ای که برحسب اساسنامه شرکت وضع شده است  مجمع عمومیجلسات مکاتبه ای 

 مجمع عمومیوی که تصميمات به نح مطابق با مقررات تشکيل و برگزاری جلسات برگزار می گردند.

می توانند از  مجمع عمومیدر چنان جلسه ای اتخاذ شوند که در طی آن شرکت کنندگان در جلسه تواند  می

طريق ارتباط تلفنی يا غيره در زمان واقعی با يکديگر در ارتباط باشند. چنين جلسه ای جلسۀ برگزار شده از 

  .طريق مکاتبه ای (استعالمی) محسوب نمی شود

  عبارتند از: مجمع عمومیحق شرکت در دارای . افراد 2

تعداد آرای متعلق به خود و  با(عادی) شرکت ھستند  معمولیشرکت کنندگانی که مالک اوراق سھام ) 1

  دارای حق رای،ھمچنين دارندگان اسمی مشارکت 

تعداد و ارزش  با تعداد آرای متناسب با ) سھامدارانی که صاحب اوراق سھام ممتاز شرکت ھستند2

اسمی اوراق سھام ممتاز متعلق به خود و ھمچنين دارندگان اسمی اوراق سھام مذکور در موارد و برحسب 

  مقررات وضع شده به موجب قانون و اساسنامه شرکت،

  با حق رای مشورتی، ) اعضای ھئيت مديره و نھاد اجرايی غير شرکت کنندۀ شرکت3
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  رکت بعنوان ناظر،) اعضای زيرمجموعۀ مميزی داخلی ش4

شامل دستورکار جلسه  ) شخص اجرا کنندۀ مميزی خارجی شرکت بعنوان ناظر (اگر نتيجه گيری وی5

  ،)مجمع عمومی باشد

  ) آمارگير مسئول بعنوان ناظر (اگر نتيجه گيری وی شامل دستورکار جلسه مجمع عمومی باشد)،6

  ) مقامات تام االختيار بانک مرکزی،7

  ش بينی شده به موجب اساسنامه شرکت.) ديگر اشخاص پي8

. فھرست شرکت کنندگان دارای حق شرکت در مجمع عمومی شرکت برحسب سال، ماه، روز تعيين 3

  شرکت کنندگان شرکت تنظيم می شود. دفتر ثبتشده از سوی ھيئت مديره و بر اساس اطالعات 

ی شرکت نمی تواند زودتر . تاريخ تنظيم فھرست شرکت کنندگان دارای حق شرکت در مجمع عموم4

روز تا قبل از برگزاری مجمع عمومی  45از اتخاذ تصميم پيرامون برگزاری مجمع عمومی و ديرتر از 

  وضع بشود.

. اگر مجمع عمومی با رای گيری مکاتبه ای برگزار شود، در اين صورت سال، ماه و روز تنظيم 5

وز زودتر از روز برگزاری مجمع عمومی ر 35فھرست شرکت کنندگان دارای حق شرکت در آن حداقل 

  .خواھد شدتعيين 

برگزاری قبل از تا روز  15شرکت ھا پيرامون برگزاری مجمع عمومی شرکت کنندگان خود حداقل . 6

  آن به اطالع بانک مرکزی می رسانند.

. برای تنظيم فھرست شرکت کنندگان دارای حق شرکت در مجمع عمومی شرکت دارنده اسمی اوراق 7

پيرامون اشخاصی که وی به منظور ارائه منافع  ،ھام موظف است برحسب سال، ماه و روز تنظيم فھرستس

  در اختيار بگذارد.اطالعات آنان اوراق سھام تحت مديريت خود دارد 

. فھرست شرکت کنندگان دارای حق شرکت در مجمع عمومی شرکت می بايستی شامل اطالعاتی 8

ت کننده، محل (سکونت) استقرار آن و مشارکت وی در سرمايه اساسنامه ای نام (عنوان) ھر شرکپيرامون 

شرکت باشد. در فھرست شرکت کنندگان دارای حق شرکت در مجمع عمومی شرکت سھامی، اطالعات 

پيرامون مشارکت سھامدار در سرمايه اساسنامه ای شرکت می بايستی برحسب انواع و کالس ھای اوراق 

  سھام باشند.

روز قبل  10شرکت کنندگان دارای حق شرکت در مجمع عمومی شرکت می بايستی حداقل  فھرست. 9

شرکت کنندگان شرکت به  دفتر ثبتاز برگزاری مجمع عمومی در اختيار آن شرکت کنندگان شرکت که در 

  ثبت رسيده اند گذاشته شود.
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ی در فھرست . شرکت بنا به درخواست شرکت کنندۀ شرکت موظف است پيرامون شامل شدن و10

  گواھی صادر نمايد.دارای حق شرکت در مجمع عمومی شرکت کنندگان 

دارای حق شرکت در مجمع عمومی فقط می تواند به شرکت کنندگان . انجام تغييرات در فھرست 11

منظور تصحيح اشتباھات بوقوع پيوسته در طی تھيه فھرست يا احيای منافع قانونی و حقوق نقض شدۀ 

  که در آن شامل نشده اند صورت گيرد.شرکت کنندگانی 

  

  . ھيئت مديره و تشکيل آن26ماده 

در اين قانون ی که به موجب . ھيئت مديره مديريت کلی فعاليت شرکت را در چارچوب مسائل1

  صالحيت ھيئت مديره می باشد به انجام می رساند.

  شود. عضو تشکيل 13و حداکثر از  5. ھيئت مديره شرکت می بايستی حداقل از 2

در  انتخاب می شوند.. اعضای ھيئت مديره در مجمع عمومی ساالنه از سوی شرکت کنندگان شرکت 3

از سوی شرکت کنندگان اختيارات عضو ھيئت مديره در مجمع عمومی فوق العاده  زودرس صورت توقف

  .انتخاب می شوندشرکت و برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون و اساسنامه شرکت 

ت کنندگان شرکت و ھمچنين ھيئت مديره می توانند پيشنھادات در خصوص نامزدھای عضويت شرک. 4

د (به استثنای موردی که در آن ھيئت مديره برای اولين بار نھيئت مديره شرکت به مجمع عمومی ارائه نماي

  تشکيل می شود).

حق شرکت در دارای شرکت کنندگان آن شرکت کنندگان شرکت که برحسب روز تھيه فھرست . 5

پذيره نويسی شده شرکت را در اختيار و درصد اوراق سھام رای دھنده  10و بيشتر از  10مجمع عمومی 

  داشته باشند حق دارند بدون انتخاب در ترکيب ھيئت مديره شامل شوند يا نماينده خود را در آن تعيين نمايند.

دارای حق شرکت در نندگان شرکت کآن شرکت کنندگان شرکت که برحسب روز تھيه فھرست . 6

درصد اوراق سھام رای دھنده و پذيره نويسی شده شرکت را در اختيار داشته باشند می  10مجمع عمومی تا 

درصد اوراق سھام رای دھنده و پذيره نويسی  10و بيشتر از  10توانند متحد شوند و در صورت تکميل 

  خود را در ترکيب ھيئت مديره شامل نمايند.شده شرکت، بدون انتخاب از سوی مجمع عمومی نماينده 

شامل کردن نماينده در ھيئت مديره به شکل مندرج در پاراگراف اول اين بند، فقط در صورت وجود 

قرارداد مربوطه در خصوص ايجاد گروه شرکت کنندگان شرکت و در صورت مطلع ساختن مجمع عمومی 

  در باره قرارداد مذکور امکان پذير خواھد بود.

  رارداد مندرج در پاراگراف دوم اين بند می بايستی شامل شرايط و اطالعات زير باشد:ق
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) اطالعات دربارۀ شرکت کنندگان متحد شده شرکت، شامل تعداد اوراق سھام رای دھنده پذيره نويسی 1

  شدۀ شرکت که به آنان تعلق دارد،

در ھيئت نامزد عضويت شنھاد پياين قانون در خصوص  84) اطالعات تعيين شده به موجب ماده 2

  مديره از سوی شرکت کنندگانی که متحد شده اند،

) ذکر مندرجات در خصوص اين که قرارداد حداقل به مھلت يک سال منعقد خواھد شد و تا انقضای 3

  مھلت مذکور قابل تغيير يا انحالل نخواھد بود،

  بنا به صالحديد شرکت کنندگان متحد شونده.ديگر، ) شرايط 4

روز قبل از برگزاری مجمع عمومی و در صورت رای گيری مکاتبه ای  30پی قرارداد حداقل تا ک

از سوی  شده برگ ھای رای گيری تکميلبرای پذيرفتن روز قبل از آخرين روز مھلت تعيين شده  30حداقل 

  .در اختيار کليه شرکت کنندگان مجمع عمومی گذاشته می شود ،شرکت

مشارکت کوچک درسرمايه اساسنامه ای شرکت مجازند نماينده ای را که دارای  شرکت کنندگان) 7

  خواھد بود داشته باشند. ھيئت مديره شرکتحافظ منافع خود در ترکيب 

کوچک در سرمايه اساسنامه ای شرکت خواھد ه ای دارای مشارکت شرکت کنندبه لحاظ اجرای اين بند 

پذيره نويسی شده شرکت را دراختيار داشته و قرارداد درصد اوراق سھام رای دھندۀ  10بود که کمتر از 

  ماده جاری را منعقد نکرده باشد. 6مندرج در بند 

می بايستی از  سرمايه اساسنامه ای شرکتدارای مشارکت کوچک در  شرکت کنندگاننماينده مشترک 

  شامل گردد.يره ھيئت مدطرف آنان پيشنھاد و بدون اين که از سوی مجمع عمومی انتخاب شود در ترکيب 

شرکت فقط  سرمايه اساسنامه ای شرکتدارای مشارکت کوچک در  شرکت کنندگاندر انتخاب نماينده 

 مجمع عمومیيا نمايندگان آنان که در جلسه  سرمايه اساسنامه ای شرکتدارای مشارکت کوچک در  کنندگان

دارای  شرکت کنندگانت نماينده در انتخابا آنھا يک باشد. عدۀحتی اگر  ،حضور دارند شرکت می نمايند

اين ماده را  6ی که قرارداد مندرج در بند شرکت کنندگان، سرمايه اساسنامه ای شرکتمشارکت کوچک در 

  .منعقد نموده اند شرکت نمی نمايند

سرمايه اساسنامه ای دارای مشارکت کوچک در  شرکت کنندگانمقررات پيشنھاد و انتخاب نماينده 

اطالعات ھيئت مديره بر حسب اساسنامه وضع می شود.  ھيئت مديره شرکتی در و شامل شدن و شرکت

ت را سرمايه اساسنامه ای شرکدارای مشارکت کوچک در  شرکت کنندگانالزم پيرامون نماينده پيشنھادی 

روز قبل  30روز قبل از برگزاری مجمع عمومی و در صورت رای گيری مکاتبه ای؛ حداقل  30حداقل تا 

در اختيار  ،روز مھلت تعيين شده برای پذيرفتن برگ ھای رای گيری تکميل شده از سوی شرکت از آخرين

  کليه شرکت کنندگان مجمع عمومی قرار می دھد.
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  ھيئت مديره. اعضای 27ماده 

و اعضای نھاد  ھيئت مديرهنبايد از اقربای نسبی و سببی باشند. اعضای ھيئت مديره . اعضای 1

  باشند.يکديگر اقربای نسبی و سببی ر نمی توانند از اجرايی شرکت مورد نظ

شرکت موظف است برحسب مقررات و شرايط وضع شده از سوی ھيئت مديره به اعضای ھيئت . 2

  مديره در ازای انجام کار يا برعھده داشتن سمت حق الزحمه پرداخت نمايد.

تعيين می شود و مدت  مومیمجمع عاز سوی  ھيئت مديرهمدت زمان انجام وظيفه در سمت اعضای . 3

  آن کمتر از يک سال نمی تواند باشد.

  

  . رئيس ھيئت مديره28ماده 

  و از اعضای آن انتخاب می شود. ھيئت مديره. رئيس ھيئت مديره از سوی 1

  ھيئت مديره:. رئيس 2

  را سازماندھی می نمايد، ھيئت مديرهامور ) 1

  برعھده می گيرد،را برگزار و رياست آن را  ھيئت مديره) جلسات 2

  برعھده می گيرد، را ھيئت مديره) تنظيم صورتجلسات نشست ھای 3

  ) رياست مجمع عمومی شرکت را برعھده می گيرد،4

  را سازماندھی می نمايد. ھيئت مديره) امور کميسيون ھای 5

  

  ھيئت مديره. صالحيت 29ماده 

  می باشد: ھيئت مديره. امور زير در صالحيت 1

و طرح ھای تجاری  مدت بلند توسعه برنامه تصويب جمله فعاليت شرکت، از اصلی) تعيين جھات 1

  شرکت،

اجرای امور ، تصويب دستورجلسه و ھمچنين مجمع عمومیبرگزاری جلسات ساالنه و فوق العادۀ ) 2

  مقدماتی در ارتباط با سازماندھی تشکيل و برگزاری آنھا،

مسئول، کارکنان بخش آمارگيری، سلب آنان و شرکت، آمارگير  ی) انتصاب اعضای نھاد اجراي3

  پرداخت حقوق آنان، تصويب شرايط

آن، تصويب  ين رئيس مميزی داخلی شرکت و اعضای) وضع استانداردھای کنترل داخلی شرکت، تعي4

اعضای آن و شرايط  برنامه کاری ساالنۀ مميزی داخلی، توقف زودرس اختيارات رئيس مميزی داخلی و

  ان،پرداخت حقوق آن
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  آن، اجرای و شرکت ساالنه ھزينه برآورد ) تصويب5

  ،تصويب ساختار سازمانی و سمت ھای شغلی) 6

چنين  مجمع عمومی) افزايش سرمايه اساسنامه ای شرکت، اگر برحسب اساسنامه يا اتخاذ تصميم 7

  شده باشد،اختياری داده 

تھيه فھرست شرکت  از جملهارائه پيشنھادات به مجمع عمومی در خصوص پرداخت سود سھام، ) 8

سود سھام می باشند، که در آن  کنندگان شرکت که دارای حق دريافت سود سھام در ھر نوبت از پرداخت

بايستی شرکت کنندگانی از شرکت گنجانده شوند که برحسب تاريخ تھيه فھرست شرکت کنندگان دارای  می

  ،نندگان شرکت گنجانده شده باشندشرکت کدفتر ثبت حق شرکت در مجمع عمومی ساالنه شرکت در 

  تصويب اوليه گزارشات حسابدھی مالی ساالنه شرکت و ارائه به مجمع عمومی،) 9

  ) معرفی شخص اجرا کنندۀ مميزی خارجی شرکت به مجمع عمومی جھت تائيد،10

  ) تعيين ميزان پرداخت به شخص اجرا کنندۀ مميزی خارجی شرکت،11

شده در نتيجه انجام بررسی ھای مميزی شناسايی جھت رفع کمبودھای  ) اقدام به اجرای عمليات در12

  ،و غيره در شرکت

  ) تصويب آيين نامه ھای داخلی وضع کنندۀ مقررات اجرای فعاليت بيمه ای از سوی شرکت،13

تصويب اساسنامه ھای زيرمجموعه ھای ساختاری منطقه ای و مستقل شرکت، تقسيم وظايف ) 14

  موعه ھای ساختاری و مستقل شرکت،عملکردھا بين زيرمج

اين قانون جھت  24ماده  2بند  13-16و  10، 2) ارائه موضوعات پيش بينی شده در زيربندھای 15

  بررسی در مجمع عمومی،

  ) اتخاذ تصميم پيرامون پذيره نويسی اوراق قرضه و ديگر اوراق بھادار شرکت،16

  ) استفادۀ ذخاير و صندوق ھای شرکا،17

  شعب، نمايندگی ھای و ادارات شرکت، ) ايجاد18

) تعيين سياست ثبت حسابداری شرکت، اصول، پايه و اساس، روش ھا، قواعد، فرم ھا و اسناد 19

  مورد اعمال به منظور اداره امور حسابداری و تھيه گزارشات مالی،حقوقی داخلی 

  .) اتخاذ ساير تصميمات پيش بينی شده به موجب قانون و اساسنامه شرکت20

اين ماده در صالحيت انحصاری ھيئت مديره  1اتخاذ تصميمات مربوط به مسائل برشمرده در بند . 2

  بوده و قابل انتقال به ديگر نھادھای مديريت شرکت يا اشخاص نمی باشد.
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حداقل سالی يک بار ھيئت مديره در نشست خود می بايستی گزارش حسابدھی (نامه به روسا) . 3

و  راھبرديزی خارجی را مورد بررسی قرار دھد، و ھمچنين جھات اصلی فعاليت، شخص انجام دھندۀ مم

  ديگر اسناد حقوقی داخلی شرکت را بررسی نموده و در صورت لزوم آن را مورد تجديد نظر قرار دھد.

گزارشات حسابدھی زيرمجموعه مميزی داخلی شرکت، . ھيئت مديره حداقل ھر سه ماه يکبار بايستی 4

(مديريت) و حسابدار کل، آمارگير مسئول (رئيس زيرمجموعه آمارگير) را برحسب مقررات و  عاملمدير 

  نحوۀ ئعيين شده از سوی خود مورد بررسی قرار دھد.

  

  . جلسات ھيئت مديره30ماده 

  . جلسات ھيئت مديره بايستی حداقل سه ماه يکبار برگزار شوند.1

  به موجب اساسنامه وضع می شود.. مقررات تشکيل و برگزاری جلسات ھيئت مديره 2

. جلسات ھيئت مديره توسط رئيس ھيئت مديره برحسب درخواست کتبی خود، عضو ھيئت مديره، 3

شرکت، شخص اجرا کننده مميزی خارجی شرکت، بانک مرکزی و ھمچنين شرکت کننده ای  عاملمدير 

  شرکت باشد برگزار می گردد. درصد اوراق سھام رای دھنده 5يا بيش از  5(شرکت کنندگان) که دارای 

ھيئت مديره می تواند به صورت مکاتبه ای برحسب مقررات مکاتبه ای وضع شده به موجب . جلسات 4

اساسنامه شرکت و مطابق با مقررات تشکيل و برگزاری جلسات برگزار شوند. ھيئت مديره می تواند در 

نندگان در جلسه ھيئت مديره بتوانند در يک چنان جلسه ای تصميم گيری نمايد که در طی آن کليه شرکت ک

تلويزيونی يا ديگر وسايل ارتباطی با يکديگر در تماس  پخش مستقيم زمان واقعی از طريق ارتباط تلفنی،

موضوعات  باشند. چنين جلسه ای جلسۀ برگزار شده به صورت مکاتبه ای (استعالمی) محسوب نمی شود.

اين قانون و ھمچنين مسائل تصويب برنامه توسعه بلند  29ماده  1ند ب 14و  10، 4، 3مندرج در زيربندھای 

ند در موقع جلسات مکاتبه ای ھيئت مديره نمدت يا طرح تجاری و انتخاب رئيس ھيئت مديره شرکت نمی توا

  حل و فصل شوند.

حد نصاب عده الزم برای رسميت جلسات ھيئت مديره برحسب اساسنامه شرکت وضع می شود که . 5

تواند کمتر از نصف اعضای ھيئت مديره باشد. تصميمات ھيئت مديره با حداکثر آرای اعضای ھيئت نمی 

مديره حاضر در جلسه اتخاذ می شود، اگر برحسب اين قانون مورد ديگری پيش بينی نشده باشد، يا برحسب 

  .تصويبی مجمع عمومی تعداد آرای بيشتری پيش بينی نشده باشددستورالعمل اساسنامه يا 

فقط دارای يک رای می باشد. انتقال رای و حق رای به  ھيئت مديره. در موقع رای گيری ھر عضو 6

). در صورت تساوی آرا، رای رئيس ھيئت مديرهشخص ديگر ممنوع می باشد (از جمله به عضو ديگر 

  طبق اساسنامه مورد ديگری پيش بينی نشده باشد. تعيين کننده است، اگر ھيئت مديره
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، به استثنای عاملفقط می تواند با حضور الزامی  مدير  ھيئت مديرهسی کليه مسائل جلسات برر. 7

شرکت و ھمچنين مسائل مربوط به شرايط پرداخت  عاملاختيارات مدير  زودرستوقف بررسی موارد 

  شرکت می نمايد. ھيئت مديرهبا حق رای مشورتی در جلسات  عاملمدير  انجام پذيرد. ،حقوق وی

روز پس از خاتمه جلسه  10صورتجلسه می شود. صورتجلسه جلسه در مھلت  ھيئت مديرهات . جلس8

  تنظيم می شود. نکات زير در صورتجلسه ذکر می شوند:

  ) سال، ماه، روز، ساعت و محل برگزاری جلسه،1

  ) اشخاص شرکت کننده در جلسه،2

  ) دستورجلسه،3

ين نتايج رای گيری، برحسب ھر يک از اعضای و ھمچنگذاشته می شود رای گيری ی که به مسائل) 4

  شرک کننده در جلسه،ھيئت مديره 

که به رای  یمسائل پيرامونو ديگر اشخاص شرکت کننده در جلسه  ھيئت مديره) نظرات اعضای 5

  ،گيری گذاشته می شود

  ) تصميمات اتخاذ شده در جلسه.6

ليت اطمينانی اطالعات موجود در جلسه . کليه اعضای شرکت کننده در جلسه که در قبال صحت و قاب9

  د.نرا امضاء می نماي ھيئت مديرهمسئول ھستند صورتجلسه جلسه 

تصميمات اتخاذ شده در جلسه را و اداره می شود  ھيئت مديرهتوسط رئيس  ھيئت مديره. جلسات 10

اتخاذ شده جوابگو  در قبال قابليت اطمينانی اطالعات موجود در تصميم ھيئت مديرهامضاء می نمايد. رئيس 

  می باشد.

  

  ھيئت مديره. کميسيون ھای وابسته به 31ماده 

 نمايد.ھا خود می تواند اقدام به ايجاد کميسيون به منظور سازماندھی موثر امور  ھيئت مديره. 1

  وضع می شوند. ھيئت مديره اتصالحيت ھا و مقررات فعاليت کميسيون ھا برحسب تصميم

ھيئت ديگر روسا يا کارکنان شرکت می توانند در کميسيون ھای وابسته به و  ھيئت مديرهاعضای . 2

  جذب شوند. مديره

  دارای ماھيت مشورتی ھستند. ھيئت مديره. تصميمات اتخاذ شده از سوی کميسيون ھای وابسته به 3

  

  ھيئت مديره. اساس توقف زودرس اختيارات عضو 32ماده 
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از سوی مجمع عمومی و طبق درخواست نامه وی  ھيئت مديره. توقف زودرس اختيارات عضو 1

  صورت می گيرد يا اگر:

  ) وی به حکم دادگاه محجور يا دارای توان کاری محدود شناخته شده باشد،1

داشتن سمت رياست )  در طی سمت وی چنان مواردی شناسايی شده باشند که طبق قانون وی از 2

  شرکت منع شده باشد،

ً حداقل  غيبت غيرھيئت مديره يک چھارم جلسات در در طی يک سال حداقل ) 3 موجه داشته يا جمعا

  نصف جلسات غيبت داشته است (شامل غيبت ھای موجه و غير موجه)،در 

) به موجب صدور حکم قانونی يا حکم دادگاه از حق داشتن سمت ھا در زمينه ھای مالی، بانکی، 4

  باشد،مالياتی، گمرکی، تجاری، اقتصادی، حقوقی محروم شده 

  ) متوفی باشد.5

به شرط پرداخت حق الزحمه باقی مانده می تواند نيز  ھيئت مديره. توقف زودرس اختيارات عضو 2

دوره زمانی اختيارات وی از سوی شرکت، و اگر دوره زمانی مذکور بيشتر از يک سال باشد؛ در اين 

  صورت پرداخت حقوق تعيين شده برای يک سال به وی، انجام پذيرد.

کت مجاز است از طريق قضايی از عضو ھيئت مديره عزل شده از سمت خود پرداخت حقوق شر

جبرانی به وی برحسب پاراگراف اول اين بند را طی اثبات عدم انجام وظايف رسمی از سوی عضو مذکور 

  مطالبه نمايد. ه (عدم انجام يا انجام ناشايسته)در دادگا

  

  شرکت، مديريت عامل. مدير 33ماده 

و در موارد پيش بينی شده به موجب اساسنامه  عاملياست فعاليت جاری شرکت برعھده مدير ر. 1

شرکت (اعضای  عاملمی تواند معاونين داشته باشد. مدير  عاملشرکت، برعھده مديريت است. مدير 

 ھيئتاز سوی  عاملبا معرفی مدير  عاملانتخاب می شود و معاونين مدير  ھيئت مديرهمديريت) از سوی 

  ساختار مديريت شرکت برحسب اساسنامه شرکت وضع می شود. انتصاب می شوند. مديره

اگر برحسب اساسنامه داشتن مديريت در نظر گرفته شده باشد، در اين صورت صالحيت ھای مدير . 2

  ند.وبشتفکيک و مديريت می بايستی برحسب اساسنامه بوضوح از يکديگر  عامل

ھيئت ھمچنين بر اساس اسناد حقوقی داخلی شرکت که به تصويب  و اساسنامه. مديريت بر اساس 3

و برگزاری جلسات مديريت و ھمچنين مقررات اتخاذ دعوت رسيده است و مھلت ھا و مقررات  مديره

  .عمل می نمايد ،را وضع می نمايد مات از سوی آنيتصم

  سابدار کل شامل می شوند.شرکت، معاون (معاونين) وی و ح عامل. در ساختار مديريت اجباراً مدير 4
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است. جلسات مديريت صورتجلسه می شوند.  عامل. رياست جلسات مديريت بر عھده مدير 5

، مميزی داخلی، شخص اجرا کننده مميزی ھيئت مديرهصورتجلسات جلسات مديريت بنا به درخواست 

. در ه تنظيم می شودروز پس از خاتمه جلس 10در مھلت  خارجی به آنان ارائه می شود. صورتجلسه جلسه

  صورتجلسه جلسه نکات زير ذکر می شود:

  ) سال، ماه، روز، ساعت و محل برگزاری جلسه،1

  ) نام اشخاص حاضر در جلسه،2

  ) دستورجلسه جلسه،3

و ھمچنين نتايج رای گيری برحسب ھريک از  می شود) مسائلی که به رای گيری گذاشته شده 4

  اعضای مديريت شرکت کننده در جلسه،

لی که به رای گيری گذاشته ئ) نظرات اعضای مديريت و ديگر اشخاص حاضر در جلسه پيرامون مسا5

  شده اند،

  ) تصميمات اتخاذ شده در جلسه.6

انی ليت اطمينباضر در جلسه که برای قاکليه اعضای حاز سوی . صورتجلسه جلسه مديريت 6

   ، امضا می شود.جلسه پاسخگو ھستندصورتاطالعات موجود در 

سازماندھی و اداره می شود که تصميمات جلسه را ھم به امضاء  عامل. جلسات مديريت توسط مدير 7

  برای قابليت اطمينانی اطالعات موجود در تصميم پاسخگو می باشد. عاملمی رساند. مدير 

شرکت بعنوان صالحيت انحصاری خود معرف شرکت در جمھوری ارمنستان و دول  عامل. مدير 8

باشد، به نمايندگی از طرف شرکت معامالت به امضا می رساند، بدون وکالت نامه از طرف  خارجی می

  شرکت عمل می نمايد و وکالت نامه صادر می نمايد.

  شرکت يا مديريت: عامل. مدير 9

، اساسنامه ھای زيرمجموعه ھای مستقل و ھيئت مديرهاسناد حقوقی داخلی مورد تصويب از سوی ) 1

  ارائه می نمايد، ھيئت مديرهرا به شرکت ساختار سازمانی 

) اموال شرکت از جمله موجودی ھای مالی را اداره می نمايد، در چارچوب صالحيت خود دستورات 2

  صادر می نمايد، رھنمودھای اجباری جھت اجرا ابالغ و بر اجرای آنھا نظارت می نمايد،

  ) کارکنان شرکت را استخدام و اخراج می نمايد،3

  ر تشويقی و جوابگويی انضباطی در قبال کارکنان شرکت اعمال می نمايد،تدابي) 4

  تامين می نمايد،را  ھيئت مديرهو  مجمع عمومی) اجرای تصميمات 5
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) ديگر صالحيت ھای مربوط به مديريت فعاليت جاری شرکت که به موجب اساسنامه شرکت و نيز 6

  پيش بينی شده است، اجرا می نمايد. ھيئت مديرهدر چارچوب اسناد حقوقی وضع شده از سوی 

، زيرمجموعه ھيئت مديره، مجمع عمومی. مسائلی که برحسب قانون يا اساسنامه بعنوان صالحيت 10

  .دنمی باشديريت) م( عاملدر حوزۀ صالحيت مدير مميزی داخلی يا آمارگير مسئول وضع نشده اند، 

بطور منظم و حداقل ھر  ھيئت مديره (مديريت) برحسب مقررات وضع شده از سوی عامل. مدير 11

  ارائه می نمايد. ھيئت مديرهسه ماه يکبار گزارش عملکرد به 

) نمی تواند به ديگر مديريت( عاملمدير . اتخاذ تصميمات در خصوص مسائل تحت صالحيت 12

  نھادھای مديريتی شرکت، مميزی داخلی، حسابدار کل، آمارگير مسئول يا شخص ديگر منتقل شود.

موقتاً (حداکثر تا مدت نود روز) به  می تواند بغير از اشخاص ذکر شده در اين بند عاملمدير يارات اخت

اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی در خصوص  مطابقت و صالحيت حرفه ایشخصی که با معيارھای 

  شرکت ھا مطابقت داشته باشد، منتقل شود. عاملمديران 

و بر اساس درخواست نامه وی صورت  ھيئت مديرهاز سوی  لعاممدير توقف زودرس اختيارات . 13

  می گيرد، يا اگر:

  وی به حکم دادگاه محجور يا دارای توان کاری محدود شناخته شده باشد،) 1

يا  عاملمدير )  در طی سمت وی چنان مواردی شناسايی شده باشند که طبق قانون از داشتن سمت 2

  رياست ديگر شرکت منع شده باشد،

ه موجب صدور حکم قانونی يا حکم دادگاه از حق داشتن سمت ھا در زمينه ھای مالی، بانکی، ) ب3

  مالياتی، گمرکی، تجاری، اقتصادی، حقوقی محروم شده باشد،

  ) فوت کرده باشد.4

نيز می تواند به شرط پرداخت حق الزحمه باقی مانده دوره  عاملمدير . توقف زودرس اختيارات 14

وی از سوی شرکت، و اگر دوره زمانی مذکور بيشتر از يک سال باشد؛ در اين صورت زمانی اختيارات 

  پرداخت حقوق تعيين شده برای يک سال به وی، انجام پذيرد.

عزل شده از سمت خود پرداخت حقوق جبرانی به  عاملمدير شرکت مجاز است از طريق قضايی از 

در دادگاه  عاملمدير نجام وظايف رسمی از سوی وی برحسب پاراگراف اول اين بند را طی اثبات عدم ا

  (عدم انجام يا انجام ناشايسته) مطالبه نمايد.

  

  . حسابدار کل شرکت34ماده 
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به و وظايفی که  حقوق(منبعد: حسابدار کل) تعھدات مشابه اجرا کنندۀ . حسابدار کل شرکت يا شخص 1

  اجرا می نمايد.وضع شده است ی وی برا »ثبت حسابداریپيرامون «موجب قانون جمھوری ارمنستان 

  تعيين می شود. ھيئت مديره) از سوی مديريت( عاملمدير با معرفی وی از طرف  حسابدار کل. 2

بغير از مورد وضع شده به موجب اين بند نمی تواند به نھاد مديريتی  حسابدار کلحقوق و وظايف . 3

می تواند بغير از اشخاص وضع شده به موجب  اختيارات حسابدار کليا مقامات ديگر منتقل شود. ديگر 

ً (حداکثر تا مھلت نود روز) به شخصی که با معيارھای اين قانون  33ماده  12پاراگراف اول بند  موقتا

اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی در خصوص حسابداران کل شرکت ھا  مطابقت و صالحيت حرفه ای

   مطابقت داشته باشد، منتقل شود.

حداقل ھر سه ماه يکبار  ھيئت مديرهر کل بر حسب فرم و محتوای تصويب شده از سوی . حسابدا4

  (مديريت) ارائه می نمايد. عاملو مدير  ھيئت مديرهگزارش مالی به 

ثبت حسابداری شرکت، وضعيت و قابليت اطمينانی آن، ارائه به موقع مديريت حسابدار کل در قبال . 5

به نھادھای کشوری و دولتی که برحسب قوانين و ساير مالی و آماری  ، گزارشاتگزارش حسابدھی ساالنه

اسناد حقوقی وضع شده اند و ھمچنين به شرکت کنندگان در شرکت، طلبکاران و مطبوعات و رسانه ھای 

و غيره، در قبال قابليت اطمينانی اطالعات مالی مورد ارائه در خصوص شرکت و مطابقت با  خبری جمعی

مسئوليت حسابدار کل در قبال تھيه، ارائه يا  می باشد.مسئول  ،ناد حقوقی و اساسنامه شرکتقانون، ساير اس

انتشار گزارشات حسابدھی ھای مذکور در اين بند شامل حال تھيه، ارائه و انتشار گزارشات حسابدھی 

ی آن گزارشات حسابدھی که حاو وضع شده به موجب قانون از سوی آمارگير مسئول شرکت نمی شود.

و در تھيه، ارائه يا انتشار آنان حسابدار کل و آمارگير مسئول جوابگو ھستند، آنھا را اطالعات مختلف بوده 

  ھر دو مقام مذکور امضا می نمايند.

  

  . مميزی داخلی35ماده 

. روسا و اعضای مميزی داخلی از سوی ھيئت مديره تعيين می شوند. اعضای نھادھای مديريت 1

کارکنان و ھمچنين اقربای نسبی و سببی اعضای نھاد اجرايی و حسابدار کل نمی شرکت ديگر روسا و 

  توانند عضو مميزی داخلی شوند.

  . مميزی داخلی طبق نظام نامه ھيئت مديره:2

  ) بر فعاليت جاری و ريسک ھای شرکت نظارت می نمايد،1

اجرای قوانين، ديگر اسناد ) نظارت بر دستورات داده شده به نھاد اجرايی و حسابدار کل در خصوص 2

حقوقی و اسناد حقوق داخلی شرکت از سوی نھاد اجرايی، حسابدار کل، زيرمجموعه ھای منطقه ای و 

  ساختاری، آمارگير مسئول و زيرمجموعه آماری،
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) در خصوص مسائل ارائه شده از سوی ھيئت مديره و ھمچنين مسائلی که به ابتکار خود عرضه شده 3

  و پيشنھاد ارائه می نمايد.است نتيجه گيری 

. حل و فصل مسائلی که در حوزه صالحيت مميزی داخلی می باشد نمی تواند به نھادھای مديريت 3

  شخاص ديگر منتقل شود.اشرکت و 

  . ھيئت مديره ھر سال برنامه ساالنۀ مميزی داخلی را به تصويب می رساند.4

  شد:. برنامه ساالنه حداقل بايستی شامل موارد زير با5

  ) زمينه ھايی که می بايستی در آن کنترل مميزی صورت گيرد،1

  ) شرح حال محتوای نظارت مميزی در زمينه ھای مجزا.2

. رئيس مميزی داخلی گزارشات حسابدھی زير را به ھيئت مديره ارائه می نمايد (رونوشت به: نھاد 6

  اجرايی):

  برحسب برنامه ساالنه،مقرر، پيرامون نتايج بررسی ھای تعيين شده گزارش  )1

فوق العاده، اگر بنا به نظر معقول مميزی داخلی تخلفات مھمی شناسايی شده باشند. بطوری گزارش ) 2

عدم فعاليت نھاد اجرايی، حسابدار کل يا ھيئت مديره باشد، گزارش  اگر تخلفات در نتيجه عملکردھا ياکه 

  بالفاصله به رئيس ھيئت مديره ارائه می شود.

  رش حسابدھی مميزی داخلی بايستی حداقل شامل اطالعات زير باشد:. گزا7

  ) شرح حال بازرسی ھا و مشاھدات حسابرسی،1

  ) تخلفات و نواقص شناسايی شده در نتيجه بازرسی ھا و اقدامات پيشنھادی در خصوص رفع آنھا،2

  ) نتيجه گيری مميزی داخلی پيرامون رفع تخلفات و نواقص شناسايی شده.3

ارشات پيش بينی شده در موارد مقرر به موجب اين بند حداکثر در طی پنج روز کاری پس از . گز8

  شناسايی تخلف ارائه می شوند.

. مميزی داخلی در صورت شناسايی نقض قوانين و ديگر اسناد حقوقی موظف است آنھا را به ھيئت 9

  مديره و رونوشت آنھا را به بانک مرکزی ارائه نمايد.

  کميسيون نظارت ايجاد نمی شود. . در شرکت10

  

  . آمارگير مسئول36ماده 

  . آمارگير مسئول شرکت از سوی ھيئت مديره تعيين می شود.1

  . آمارگير مسئول شرکت:2
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حق بيمه و شکل گيری ذخاير فنی با الزامات اين قانون و ديگر اسناد حقوقی را مطابقت محاسبۀ ) 1

  مورد بررسی قرار می دھد،

مايد که آيا اجرای تعھدات ناشی از قراردادھای بيمه با حق بيمه ھا و ذخاير تشکيل ) مشخص می ن2

  شده تامين می شود يا خير،

  ) تعرفه ھای بيمه، حق بيمه و ھمچنين وجوه بيمه ای، مستمری و مقرری ساليانه را محاسبه می نمايد،3

  می نمايد،تصديق را اين قانون از سوی شرکت  4رعايت الزامات وضع شده به موجب بخش ) 4

حقوقی را که دارای مضمون زير  ساير گزارشات تعيين شده به موجب اين قانون و ديگر اسناد) 5

  باشند تھيه، ارائه يا منتشر می نمايد: می

  الف. گزارش منعکس کنندۀ اصول محاسبۀ ذخاير فنی،

دات ناشی از تعھذخاير، موجودی ھای ھم ارزش ذخاير با گزارش منعکس کنندۀ برابری ب. 

  بيمه،قراردادھای 

  پ. گزارش منعکس کنندۀ کافی بودن حق بيمه ھا (تعرفه ھای بيمه)،

نورم ھای اقتصادی شرکت که به موجب اين قانون و  مقدار واقعیاندازه و ت. گزارش منعکس کنندۀ 

  ديگراسناد حقوقی وضع شده است.

الزم را در اختيار آمارگير مسئول قرار نھاد اجرايی موظف است جھت اجرای اختيارات اطالعات  .3

  بدھد.

  . آمارگير مسئول موظف است ھر سه ماه يکبار به ھيئت مديره گزارش حسابدھی ارائه نمايد.4

. اگر آمارگير مسئول (رئيس زيرمجموعه آمارگيری) در طی انجام وظايف و اختيارات خود شناسايی 5

تشکيل  اين قانون و ديگر اسناد حقوقیبرحسب مقررات ر فنی و ذخاي اندکه حق بيمه ھا محاسبه نشده  ايدنم

، می بايستی انددر نتيجۀ آن اجرای تعھدات ناشی از قراردادھای بيمه با خطر مواجه شده  اند کهنشده 

ً به اطالع ھيئت مديره، نھاد اجرايی و بانک مرکزی  بالدرنگ و حداکثر در طی پنج روز مراتب را کتبا

  برساند.

حسابدھی ساالنه شرکت می بايستی شامل گزارش آمارگير مسئول و نتيجه گيری پيرامون . گزارش 6

  انجام محاسبۀ حق بيمه ھا و ذخاير فنی برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون باشد.

  

  . مميزی خارجی6 فصل

  اقتصادی -. مميزی ساالنه عملکرد مالی37ماده 

بايستی از سوی شخص اجرا کننده مميزی تحت حسابرسی  اقتصادی شرکت ھر ساله -. عملکرد مالی1

کننده بانک مرکزی، می تواند معيارھای الزم برای شخص اجرا  اسناد حقوقی تنظيمیقرار گيرد. برحسب 
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دھنده مميزی  که در صورت مطابقت آن شخص انجام اقتصادی شرکت وضع بشود - مميزی عملکرد مالی

  نمايد. عرضهبه شرکت تواند خدمات مميزی  می

  . مميزی شرکت می تواند در ھر زمان دلخواه به دعوت ھيئت مديره و به حساب شرکت انجام پذيرد.2

درصد اوراق سھام رای دھنده شرکت ھستند  5. بنا به درخواست شرکت کنندگانی که صاحب حداقل 3

انجام شرکت اقتصادی  -نيز می تواند از سوی شخص انجام دھنده مميزی خارجی مميزی عملکرد مالی

در اين صورت شرکت کنندگانی که درخواست انجام مميزی را نموده اند شخص انجام دھنده مميزی  .پذيرد

بطوری که اشخاص  در ازای آن پرداخت می نمايند.با وی قرارداد انعقاد  با از سوی آنان انتخاب می شود و

از شرکت مطالبه نمايند و شرکت موظف به ذکر شده در اين بند می توانند جبران ھزينه ھای انجام خود را 

جبران آنھا خواھد شد، اگر بنا به اتخاذ تصميم مجمع عمومی يا ھيئت مديره مميزی مذکور برای شرکت 

  توجيه شده اعالم شده باشد.

قرارداد مورد انعقاد با شخص انجام دھنده مميزی بغير از تحکيم تعھد تھيه و تنظيم نتيجه گيری  . در4

  بايستی تھيه گزارش مميزی (نامه به روسای شرکت) نيز درنظر گرفته شود. مميزی می

. شرکت در قرارداد مورد انعقاد با شخص اجرا کنندۀ مميزی می بايستی انجام بررسی قابليت 5

مطابقت الزامات وضع شده به موجب نيز و اطمينانی گزارشات مورد ارائه به بانک مرکزی از سوی خود 

قتصادی اصلی، پذيره اد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی با ذخاير فنی، الزامات نورم ھای ااين قانون و اسن

  .را مد نظر داشته باشد ھای ھم ارزش ذخاير فنی نويسی دارايی

. شخص اجرا کننده مميزی در صورت شناسايی موارد قابل توجھی که سبب وخيم تر شدن موقعيت 6

در در سيستم ھای داخلی (از جمله: سيستم کنترل داخلی)  اکمبودھمالی شرکت خواھند شد وھمچنين کشف 

مکلف است بيدرنگ مراتب را حداکثر در طی پنج روز کاری به اطالع طی انجام بازرسی ھای مميزی 

  بانک مرکزی برساند.

بانک مرکزی می تواند شرکت را ملزم به دعوت از شخص اجرا کنندۀ مميزی در طی چھار ماه و  .7

سايت اينترنتی رسمی ار گزارشات مالی شرکت و نتيجه گيری شخص انجام دھنده مميزی در اقدام به انتش

  بنمايد. http://www.azdarar.amھای عمومی جمھوری ارمنستان به آدرس:  اطالعيه

. شرکت نتيجه گيری و گزارش مميزی را می بايستی تا اول ماه مه سال بعد از سال مالی مورد نظر 8

  .ائه نمايدبه بانک مرکزی ار

. بنا به درخواست بانک مرکزی شخص اجرا کنندۀ مميزی مکلف است اسناد الزم در خصوص 9

مميزی شرکت را به بانک مرکزی ارائه نمايد، حتی اگر آنھا جزء اسرار تجاری، بانکی، بيمه ای يا غيره 

در برابر قانون  دنب اين باجرای تعھدات وضع شده به موج عدم باشند. شخص اجرا کنندۀ مميزی برای

  باشد. پاسخگو می
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  زير را نيز ارائه می نمايد: کنندۀ مميزی شرکت نتيجه گيری ھا پيرامون موارد . شخص اجرا10

  ) پيرامون برابری ذخاير فنی شرکت،1

) پيرامون مطابقت نورم ھای اقتصادی شرکت با الزامات وضع شده به موجب اين قانون و اسناد 2

  کزی،حقوقی تنظيمی بانک مر

) پيرامون مطابقت توزيع دارايی ھای برابر با ذخاير فنی شرکت با الزامات وضع شده به موجب اين 3

  قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی،

پيرامون مطابقت عملکرد مميزی داخلی شرکت، سيستم کنترل و نظارت داخلی با الزامات وضع ) 4

  ظيم بانک مرکزی،شده به موجب اين قانون و اسناد حقوقی تن

  ) پيرامون وجود و کيفيت سيستم اطالع رسانی داخلی شرکت،5

  ) پيرامون کامل بودن و قابليت اطمينانی گزارشات مورد ارائه با بانک مرکزی.6

. برحسب اسناد حقوقی مشترک بانک مرکزی و نھاد مديريت دولتی و تام االختيار دولت جمھوری 11

در خصوص مميزی و شکل و جزئيات الزامات اجرا کنندۀ مميزی ريز برای شخص  دارمنستان می توان

  محتوای مميزی وضع شود.

در توضيحات مکمل نمايد تا بانک مرکزی می تواند از شخص انجام دھنده مميزی درخواست . 12

  خصوص گزارش و نتيجه گيری خود ارائه نمايد.

و الزامات وضع شده به موجب  اين قانون. اگر نتيجه گيری مميزی و (يا) گزارش با نقض الزامات 13

قوانين و اسناد حقوقی ديگر تھيه شده باشد، يا مميزی برحسب مقررات وضع شده به موجب قوانين و ديگر 

نپذيرد و در خواست انجام  ار اسناد حقوقی اجرا نشده باشد، در اين صورت بانک مرکزی می تواند آن

  ی به حساب شرکت بنمايد.از سوی شخص اجرا کنندۀ مميزمميزی جديد 

 - 142) شماره 29/12/1390( 19/03/2012به موجب قانون اصالحی مورخه  37(اصالح ماده 
  ن)

  

  . ثبت شرکت و صدور مجوز، برون سپاری عملکرد بيمه ای3بخش 

  . مجوز فعاليت بيمه ای7فصل 

  . مجوز فعاليت بيمه ای38ماده 

: مجوز) سندی است صادر شده از سوی بانک مرکزی که مجوز فعاليت بيمه ای (در اين ماده منبعد. 1

  انجام فعاليت بيمه ای می باشد. اجازهتاييد کنندۀ 

  انتقال نمی باشد.يا  ری، وثيقه گذایواگذار قابلمجوز بدون مھلت است. آن . 2
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، عنوان کامل شرکت دريافت کنندۀ مجوز، شماره ثبت، نوع مجوز تاريخ صدور و. در مجوز شماره 3

  ذکر می شود. بيمهواع) و کالس (ھای) (ان

  . فرم واحد مجوز برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع می شود.4

اتخاذ تصميم شورای بانک مرکزی و برحسب موارد و مقررات وضع شده . مجوز می تواند برحسب 5

  اعتبار اعالم شود.به موجب قانون بی 

شرکت به بانک سوی ن بايستی در مھلت سه روز از . در صورت بی اعتبار شناخته شدن مجوز آ6

  مرکزی عودت داده شود.

و حداکثر در طی پنج شرکت می بايستی مراتب را بالفاصله  ،در صورت مفقود االثر شدن مجوز. 7

درخواستنامه شرکت در مھلت ده روز المثنی بانک مرکزی برحسب  روز به بانک مرکزی اعالم نمايد.

  می گذارد. مجوز در اختيار شرکت

صدور مجوز فعاليت بيمه ای برحسب قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع رويه عمل . 8

  می شود.

  

  عملکرد مجوز فعاليت بيمه ای. 39ماده 

يا زيرکالس ھای وضع  برحسب يک يا چند کالسجھت انجام فعاليت بيمه ای . مجوز فعاليت بيمه ای 1

  ن صادر می شود.اين قانو 7شده به موجب ماده 

شرکت و شعبه شرکت بيمه خارجی به ثبت رسيده در جمھوری ارمنستان فقط با آن کالس ھا و زير . 2

  کالس ھای بيمه ای می توانند فعاليت بيمه ای انجام دھند که برای آنھا مجوز دريافت کرده باشند.

ر و بيمه اتکايی غيرعمر اجرا . شرکت ھمزمان می تواند بيمه عمر و بيمه اتکايی عمر يا بيمه غيرعم3

  نمايد.

 7فعاليت بيمه ای با کالس ھای بيمه ای عمر و غيرعمر مندرج در ماده . شرکت ھمزمان نمی تواند 4

  اجرا نمايد.

  . شرکت بيمه اتکايی ھمزمان می تواند بيمه اتکايی عمر و غيرعمر اجرا نمايد.5

يرعمر باشد بدون صدور مجوز مکمل می . شرکتی که دارای مجوز کالس ھای مشخصی از بيمه غ6

اجرا نمايد، اگر ريسک بيمه ای مذکور مربوط به آن را تواند بيمه مکمل ريسک بيمه ای کالس ديگر 

 موضوعبيمه ای باشد که بر حسب کالس دارای مجوز بيمه شده باشد و ريسک بيمه ای مذکور و  موضوع

  قرارداد بيمه، بيمه شده باشند.يک بيمه شده با 
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(بيمه  14بندھای زيرمفاد اين بند شامل حال فعاليت بيمه ای تحت کالس ھای وضع شده به موجب 

اگر اين قانون نمی شود، بجزء مواردی که  7(قضايی و فراقضايی) ماده  17(تضمينات) و  15اعتباری)، 

وضع شده به  یشده تحت کالس ھا بيمه مکمل بيمه ھای اجرابعنوان  ،بيمۀ ھزينه ھای قضايی و فراقضايی

استفاده از وسائط نقليه آبی (ھمچنين (بيمه مسئوليت  12(بيمه وسائط نقليه آبی)،  6ربندھای زي موجب

  اين قانون قلمداد شوند. 7ماده  2) بند بيمه پشتيبانی( 18) و باربری)

ه (بيم 2(بيمه حوادث) و  1ھای کالس ھای شرکت دارای مجوز اجرای بيمه عمر می تواند بيمه . 7

يت اصلی آن بوده و ناشی از ل فعاليکمدر تاين قانون را اجرا نمايد، اگر آنھا  7ماده  2درمانی) بند 

  دھی قرارداد بيمه عمر باشد. خدمات

کارگزار بيمه ای بدون مجوز صادر شده از سوی بانک اجرای فعاليت بيمه ای، بيمه اتکايی و . 8

  مرکزی ممنوع می باشد.

  

  صدور مجوز . ثبت شرکت و40ماده 

جھت ثبت شرکت و صدور مجوز، موسسين آن می بايستی به بانک مرکزی مدارک زير را برحسب . 1

  ، مقررات و محتوای وضع شده از سوی بانک مرکزی ارائه نمايند:نحوه

  ) درخواست نامه ثبت و صدور مجوز،1

  ) برنامه تجاری شرکت،2

  سسين شرکت رسيده باشد،يب مجمع موونسخه از اساسنامه شرکت که به تص 6) 3

شرکت، که الزامات آن،  فھرست اسناد مورد ارائه و ھمچنين نام تجاری ) درخوست نامه ثبت 3.1

ً و تغييرات آن برحسب مقرراتنام تجارتی نامه و ثبت  روابط مربوط به بررسی درخواست از  ی که مشترکا

  است، تنظيم می شوند،ضع شده وسوی بانک مرکزی و نھاد تام االختيار دولت جمھوری ارمنستان 

) فھرست شرکت کنندگان شرکت با ذکر نام (عنوان) آنان، محل سکونت (استقرار)، ارزش اسمی و 4

  ،سھام تحت پذيره نويسی و ميزان مشارکت در سرمايه اساسنامه شرکت تعداد

  ) مصوبۀ مجمع موسس شرکت پيرامون تعيين روسای شرکت،5

  ای شرکت (شغلی، تحصيلی، تجاری)، نمونه امضاھای تاييد شدۀ آنھا،) گواھی پيرامون فعاليت روس6

  ) کپی ھای گواھينامه ھای صالحيت حرفه ای روسا و آمارگير مسئول در صورت وجود،7

اين قانون و ديگر اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی  17اسناد و مدارک وضع شده به موجب ماده ) 8

ابل توجه اشخاص دارای مشارکت قابل توجه در سرمايه اساسنامه ای جھت دريافت موافقت اوليه مشارکت ق

  شرکت،
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گزارشات حسابدھی سه سال قبل و برای اشخاص حقوقی دارای مشارکت قابل توجه در شرکت، ) 9

  مميزی مستقل در خصوص آنھا،نتيجه گيری ھای 

  آنان،) فھرست اشخاص دارای مشارکت قابل توجه در شرکت و اقربای نسبی و سببی 10

  ) در صورت وجود، پيش نويس قراردادھای برون سپاری عملکردھای بيمه ای،11

  ) پيش نويس آيين نامه ھای فعاليت شرکت،12

  ) قبض رسيد پرداخت عوارض دولتی،13

بانک مرکزی يا در نزد شرکت در به حساب اندوخته ) سند تاييد کنندۀ پرداخت سرمايه اساسنامه ای 14

  در جمھوری ارمنستان که از اقربای نسبی و سببی نباشد،ی فعال يکی از بانک ھانزد 

  ) اطالعيه پيرامون مطابقت محل فعاليت شرکت با معيارھای وضع شده از سوی بانک مرکزی،15

  ) ديگر اسناد و مدارک وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.16

 1زيابی قابليت اطمينانی اطالعات مندرج در بند بانک مرکزی می تواند اطالعات مکمل که برای ار. 2

  اين ماده الزم باشند درخواست نمايد.

. بانک مرکزی می تواند در موارد وضع شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی خود نسبت به شعب 3

شرکت ھای خارجی، صاحبان و روسای قابل توجه غير مقيم خارجی در خصوص اسناد و مدارک مندرج 

  ن ماده استثنائاتی قائل شود.اي 1در بند 

ين ماده تغييراتی در اطالعات ارائه شده رخ درخواست نامه وضع شده به موجب اپس از ارائه . اگر 5

باشد، در اين صورت درخواست کننده موظف است اطالعات تغيير يافته را نيز تا اتخاذ تصميم بانک  داده

ارائه  بت و صدور مجوز از سوی بانک مرکزیمرکزی پيرامون ثبت و صدور مجوز يا رد درخواست ث

  نمايد.

. مقررات ثبت و صدور مجوز شرکت ھا، فرم و محتوای اسناد و مدارک مورد نياز، مقررات ارائه 6

  برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع می شوند.

 - 144) شماره 18/03/1388( 08/06/2009قانون اصالحی مورخه به موجب  40(اصالح ماده 

  ن) -142) شماره 29/12/1390( 19/03/2012قانون اصالحی مورخه ، ن

  

  . مصوبه پيرامون ثبت و صدور مجوز41ماده 

اتخاذ می نمايد، اگر اسناد و مدارک و تصميم بانک مرکزی پيرامون ثبت شرکت و صدور مجوز . 1

و طبق اين قانون اساس و پايه رد  اطالعات ارائه شده مطابق با اين قانون، قوانين و اسناد حقوقی ديگر باشند

  درخواست ثبت شرکت و صدور مجوز وجود نداشته باشد.
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. بانک مرکزی موظف است در طی مھلت پنج روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون ثبت و صدور 2

  مجوز گواھينامه ثبت و مجوز را به شرکت تحويل بدھد.

روز  30و صدور مجوز را در مھلت  مجوز يا رد ثبت شرکت . بانک مرکزی ثبت شرکت و صدور3

از سوی موسسين شرکت انجام می دھد، که روند آن می تواند برحسب تصميم  پس از ارائه درخواست نامه

روز جھت دريافت برخی اطالعات مورد نياز بانک مرکزی به حال تعليق در  30بانک مرکزی حداکثر تا 

د ثبت و صدور مجوز يا ثبت و صدور مجوز تصميم در طی مھلت مذکور پيرامون ربانک مرکزی آيد. اگر 

  اتحاذ ننمايد، در اين صورت مجوز صادر شده و شرکت ثبت شده محسوب خواھد شد.

مراتب را جھت بانک مرکزی در طی مھلت پنج روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون ثبت شرکت . 4

  .ثبت اشخاص حقوقی می رساند به اطالع نھاد ذيصالح دولتیشرکت درج و انجام امور مربوط به ثبت 

  . شرکت از موقع ثبت در بانک مرکزی ھويت شخص حقوقی بدست می آورد.5

  

  . پايه و اساس رد درخواست نامه ثبت و صدور مجوز42ماده 

  بانک مرکزی می تواند ثبت شرکت و صدور مجوز را رد نمايد اگر:

رک ارائه شده اطالعات جعلی و غير قابل مدارک جعلی يا ناقص ارائه شده باشد يا در اسناد و مدا) 1

  اطمينان منعکس شده باشد،

و ذخاير برای اجرای تعھدات ناشی از  حق بيمه ھا (تعرفه ھای بيمه ای) ،) مطابق با برنامه تجاری2

  قراردادھای بيمه از سوی شرکت کافی نباشند،

اسناد حقوقی تنظيمی بانک روسای شرکت واجد شرايط و الزامات وضع شده به موجب اين قانون و ) 3

  نباشند،مرکزی 

شرکت جھت اجرای فعاليت بيمه ای واجد شرايط و الزامات وضع شده به موجب اين قانون و ديگر ) 4

  اسناد حقوقی نباشد،

  ) اساسنامه شرکت مغاير با قانون باشد،5

که به سبب آن ) مفاد اساسنامه يا نظام نامه ھای فعاليت شرکت دقيق و بطور کافی صريح نبوده 6

  فعاليت عادی شرکت يا منافع بيمه گذاران می تواند با خطر مواجه شود،

شرکت مطابق با الزامات تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی از فضای الزم و ) 7

  تجھيزات فنی برخوردار نباشد،

شارکت قابل توجه در ) بانک مرکزی يکی از درخواست نامه ھای جلب موافقت اوليه جھت کسب م8

  سرمايه اساسنامه ای شرکت را رد کرده باشد يا حتی برای يک مورد رد نمايد،
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) برنامه تجاری با الزامات وضع شده به موجب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی 9

  مطابقت نداشته باشد،

يا اين که عملکرد به وقف  وده) بنا به نظر معقول بانک مرکزی برنامه تجاری غير واقع بينانه ب10

  ،برنامه، شرکت قادر به اجرای عادی فعاليت بيمه ای نخواھد شد

بنا به نظر معقول بانک مرکزی عملکرد موسسين شرکت يا اقربای نسبی و سببی آنان، وضعيت ) 11

يا مانع روال  لطمه بزندبيمه گذاران مالی، اعتبار منفی يا نبود تجربه در زمينه مالی می تواند به منافع 

  شود،صحيح نظارت از سوی بانک مرکزی از سوی شرکت يا اجرای فعاليت بيمه ای عادی 

مرکزی پرداخت نشده  ی) حداقل مقدار سرمايه اساسنامه ای وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيم12

  باشد.

  

  . عوارض دولتی و حق الزحمه خدمات43ماده 

شرکت کارگزاری بيمه ای، جھت صدور مجوز مه اتکايی، شرکت، شعبه شرکت خارجی، شرکت بياز 

، »پيرامون عوارض دولتی«برابر مقررات و مقدار تعيين شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان 

  عوارض دولتی اخذ می شود.

  

  . برنامه تجاری شرکت44ماده 

  اشد:زير ببرای سه سال آتی تنظيم شود و شامل اطالعات می بايستی . برنامه تجاری 1

  ساختار سازمانی داخلی شرکت،) 1

  ) محاسبه درآمدھا و ھزينه ھا،2

  ) چشم انداز روند توسعه مالی،3

  ) شرح و توصيف بازارھای مورد پيش بينی برای فعاليت،4

  ) رقبای اصلی و روش ھای مقاومتی در برابر رقابت،5

  ) روش ھای مديريت و ارزيابی ريسک ھای احتمالی،6

  ھا و زير کالس ھای بيمه ای تحت اجرا از سوی شرکت يا شعبه، ) ھر يک از کالس7

  ھر کالس و زيرکالس،شرح حال جزئی تر پيش بينی ھای تجاری در خصوص ) 8

  ) برنامه بيمه اتکايی،9

  ) مقررات داخلی محاسبۀ ذخاير فنی،10

  ) سياست پذيره نويسی دارايی ھای ھم ارزش ذخاير فنی،11
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عرفه ھای بيمه ای) و توجيه آنھا، امضاء شده از سوی آمارگير مسئول يا مقادير حق بيمه ھا (ت) 12

بجز موارد اعمال تعرفه اجرا کنندۀ بيمه اتکايی قابل اطمينان برحسب نامزد رياست زيرمجموعه آمارگيری، 

  مقررات وضع شده به موجب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيم بانک مرکزی،

  اسناد حقوقی تنظيم بانک مرکزی.وجب به مساير اطالعات وضع شده ) 13

  ديگر اطالعات پيرامون برنامه تجاری ارائه نمايد.شرکت ھمچنين می تواند 

برحسب مقررات، نحوه و مھلت ھای وضع شده به موجب می بايستی . شرکت در حين اجرای فعاليت 2

ل ثبت و صدور اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی در خصوص اجرای برنامه تجاری که در طی مراح

  مجوز ارائه کرده است گزارش حسابدھی ارائه نمايد.

. شرکت موظف است برحسب مقررات، نحوه و مھلت ھای وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی 3

  ن را به بانک مرکزی ارائه نمايد.بانک مرکزی برنامه تجاری عملکرد سه ساله و تغييرات انجامی در آ

  

  اخته شدن مجوز. بی اعتبار شن45ماده 

شورای بانک مرکزی مجوز شرکت، شرکت کارگزار بيمه ای، ثبت شعبه فعال شرکت در جمھوری . 1

وضع شده ديگر پايه و اساس وجود ارمنستان را در موارد تجديد سازمان (بجزء بازسازی)، ورشکستگی و 

  به موجب قانون از درجه اعتبار ساقط اعالم می نمايد.

در موارد وضع شده به موجب اين قانون بعنوان تدابير جوابگويی مورد  مرکزی بانک . شورای2

اعمال در قبال نقض اسناد حقوقی تنظيمی از سوی شرکت می تواند مجوز شرکت را از درجه اعتبار ساقط 

  اعالم نمايد.

  

  زيرمجموعه ھای منطقه ای شرکت در جمھوری ارمنستان ايجاد. 8فصل 

  کتشر. شعبه و نمايندگی 46ماده 

و  اين قانون. شرکت فعال در جمھوری ارمنستان می تواند برحسب مقررات تعيين شده به موجب 1

  ديگر اسناد حقوقی تنظيمی، شعبه و نمايندگی در جمھوری ارمنستان داير نمايد.

. شعبه شرکت زيرمجموعه ای است مجزا و فاقد ھويت شخص حقوقی که در خارج از محل استقرار 2

و به نام وی عملکرد  نمودهه و در چارچوب اختيارات داده شده از سوی شرکت عمل شرکت قرار داشت

شعبه فقط می تواند در کالس ھايی فعاليت بيمه ای اجرا نمايد که شرکت برای آنھا  ای اجرا می نمايد. بيمه

  مجوز دريافت کرده باشد.
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ه در خارج از محل نمايندگی شرکت زيرمجموعه ای است مجزا و فاقد ھويت شخص حقوقی ک. 3

استقرار شرکت قرار داشته و معرف شرکت بوده، بازار مالی را مورد مطالعه قرار داده، از طرف شرکت 

  و ساير عمليات مشابه اجرا می نمايد. نمودهقرارداد منعقد 

  نمايندگی مجاز به اجرای فعاليت بيمه ای نمی باشد.

 شرکت فعال در خاک جمھوری ارمنستانسوی  در جمھوری ارمنستان ازشعب در حال تاسيس ثبت . 4

از طرف بانک مرکزی با ارائه مدارک ذيل الذکر برحسب فرم و محتوای وضع شده به موجب اسناد حقوقی 

  صورت می گيرد:تنظيمی بانک مرکزی 

  شعبه، ايجادمصوبه ھيئت مديره شرکت يا چکيدۀ صورتجلسه پيرامون ) 1

  ،شرکتدرخواست نامه ) 2

  شعبه، ) اساسنامه3

  ) گواھی پيرامون فعاليت روسای شعبه در حال ايجاد برحسب فرم وضع شده از سوی بانک مرکزی،4

  ) برنامه تجاری شعبه در حال ايجاد برحسب فرم وضع شده از سوی بانک مرکزی،5

) اطالعيه پيرامون اختصاص دادن فضا به شعبه و ھمچنين مطابقت امکانات تجھيزاتی آن با 6

  ،اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیبه موجب يين شده تعمعيارھای 

  اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.) ساير اسناد و اطالعات وضع شده به موجب 7

. در جمھوری ارمنستان جھت ثبت نمايندگی در حال ايجاد شرکت فعال در جمھوری ارمنستان، 5

  شرکت مدارک زير را به بانک مرکزی ارائه می نمايد:

  ست نامه شرکت،درخوا) 1

  ) مصوبه نھاد ذيصالح شرکت پيرامون ايجاد نمايندگی در جمھوری ارمنستان،2

  ) اساسنامه نمايندگی،3

  اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.) ساير اسناد و مدارک وضع شده به موجب 4

نی شده روز پس از ارائه درخواست نامه و مدارک الزم که به موجب اين ماده پيش بي 30. در مھلت 6

و در صورت  است، بانک مرکزی شعبه يا نمايندگی را به ثبت رسانده و گواھينامه ثبتی در اختيار می گذارد

  به اطالع شرکت می رساند.ثبت آنھا در مھلت پنج روز کاری در باره پايه و اساس رد درخواست  ،رد ثبت

مراتب را جھت  شعبه يا نمايندگی. بانک مرکزی در مھلت پنج روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون ثبت 7

ذيصالح دولتی ثبت اشخاص حقوقی به اطالع نھاد شعبه يا نمايندگی درج و انجام امور مربوط به ثبت 

  .رساند می

  . بانک مرکزی می تواند درخواست نامه ثبت شعبه شرکت در جمھوری ارمنستان را رد نمايد، اگر:8
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  ل اطمينان يا جعلی منعکس شده باشد،) در اسناد ارائه شده اطالعات غير قاب) 1

  اسناد ارائه شده ناقص باشند،) 2

) محل شعبه شرکت يا تجھيزات فنی آن مطابق با الزامات تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی 3

  بانک مرکزی نباشد،

) معلومات يا صالحيت حرفه ای روسای شعبه شرکت مطابق با معيارھای وضع شده به موجب اسناد 4

  قوقی تنظيمی بانک مرکزی نباشد،ح

) در موقع ارائه اسناد ثبت شعبه به بانک مرکزی، شرکت در طی سال قبل از آن نورم ھای اقتصادی 5

  ،شودشرکت اصلی را نقض کرده باشد يا ايجاد شعبه سبب وخيم تر شدن اوضاع مالی 

شده برحسب اين قانون و اسناد  مطابق با الزامات تعيينيا تغييرات در برنامه ) برنامه تجاری شعبه 6

  حقوقی تنظيمی بانک مرکزی نباشد،

) بنا به نظر معقول بانک مرکزی برنامه تجاری شعبه يا تغييرات انجام شده در برنامه غير واقع بينانه 7

  يا اين که عملکرد به وقف برنامه، شعبه شرکت قادر به اجرای فعاليت عادی بيمه ای نخواھد بود، ودهب

وقع ارائه اسناد مربوط به ثبت شعبه به بانک مرکزی، ارزيابی خالصه شدۀ شاخص ھای ) در م8

  عملکرد شرکت از حد نصاب تعيين شده بانک مرکزی پايين باشد.

بانک مرکزی می تواند درخواست نامه ثبت نمايندگی شرکت در جمھوری ارمنستان را رد نمايد، . 9

  اگر:

  قابل اطمينان يا جعلی منعکس شده باشد، ) در اسناد ارائه شده اطالعات غير1

  ) اسناد ارائه شده جعلی يا ناقص باشند،2

خواھد شرکت ) بنا به نظر معقول بانک مرکزی ايجاد نمايندگی منجر به وخيم تر شدن اوضاع مالی 3

  شد،

) در موقع ارائه اسناد مربوط به ثبت نمايندگی به بانک مرکزی، ارزيابی خالصه شدۀ شاخص ھای 4

  عملکرد شرکت از حد نصاب تعيين شده بانک مرکزی پايين باشد.

. مقررات و شرايط توقف کار شعب و نمايندگی ھا (از جمله توقف موقتی آنھا) برحسب اسناد 10

می تواند برحسب موارد و شرايط وضع شده به موجب  بانک مرکزیحقوقی بانک مرکزی وضع می نمايد. 

  توقف فعاليت يا توقف موقتی فعاليت شعب و نمايندگی ھا را ندھد.اسناد حقوقی بانک مرکزی اجازه 

  

  . ثبت شعبه و نمايندگی شرکت خارجی در جمھوری ارمنستان47ماده 
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برحسب مقررات وضع شده به موجب اين . شرکت خارجی می تواند در خاک جمھوری ارمنستان 1

  شعبه ايجاد نمايد. و اسناد حقوقی تنظيم بانک مرکزی با ثبت در بانک مرکزی قانون

. برای ثبت شعبۀ در حال ايجاد شرکت خارجی در جمھوری ارمنستان، شرکت خارجی برحسب 2

اسناد حقوقی تنظيم بانک مرکزی می بايستی اسناد و مدارک به موجب ، مقررات و محتوای وضع شده نحوه

  زير را ارائه نمايد:

  ) درخواست نامه ثبت شعبه،1

  رکت خارجی پيرامون ايجاد شعبه در جمھوری ارمنستان،) مصوبه نھاد ذيصالح ش2

  ،نسخه 6در  تاييد شده از سوی نھاد ذيصالح مديريت ،) اساسنامه شعبه3

  ) نظام نامه ھای فعاليت شعبه، در صورت وجود آنھا،4

) گواھينامه ثبت، اساسنامه يا ساير اسناد و مدارک موسس و مجوز شرکت مطابق با قانونگذاری 5

ه شرکت خارجی در آن به ثبت رسيده است، و ھمچنين ترجمه ارمنی آنھا که به تاييد سردفتر کشوری ک

  رسيده باشد،

گزارشات مالی سه سال اخير شرکت خارجی؛ مطابق با استانداردھای ثبت حسابداری بين المللی و ) 6

  مميزی مستقل در خصوص آنھا،ھای نتيجه گيری 

  کت قابل توجه در سرمايه اساسنامه ای شرکت خارجی،) گواھی پيرامون اشخاص دارای مشار7

  ) برنامه تجاری شعبه،8

شرکت خارجی در خصوص صدور مجوز يا  بر مصوبه يا سند ديگر نھاد دارای صالحيت نظارت) 9

  نسبت به ايجاد شعبه در جمھوری ارمنستان، تعدم مخالف

ن که شرکت خارجی دارای شرکت خارجی در خصوص آ برگواھی نھاد دارای صالحيت نظارت ) 10

و مطابق با قانونگذاری کشوری که در آن به ثبت رسيده است فعاليت  می باشداجازۀ اجرای فعاليت بيمه ای 

  بيمه ای اجرا می نمايد،

  ) مصوبه نھاد ذيصالح مديريت شرکت خارجی پيرامون تعيين روسای شعبه شرکت،11

  جی و نمونه امضاھای تاييد شدۀ آنھا،) گواھی پيرامون فعاليت روسای شعبه شرکت خار12

  ) در صورت وجود، نسخه ھای قراردادھای برون سپاری عملکردھای بيمه ای،13

  ) قبض رسيدھای پرداخت عوارض دولتی،14

به موجب ) اطالعيه پيرامون مطابقت محل فعاليت شعبه شرکت خارجی با معيارھای وضع شده 15

  بانک مرکزی،حقوقی تنظيمی  اسناد
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  ديگر اسناد و مدارک وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.) 16

برحسب مقررات وضع شده به موجب اين . شرکت خارجی می تواند در خاک جمھوری ارمنستان 3

  و اسناد حقوقی تنظيم بانک مرکزی و با ثبت در بانک مرکزی نمايندگی ايجاد نمايد. قانون

يجاد شرکت خارجی در جمھوری ارمنستان، شرکت خارجی برحسب . برای ثبت نمايندگی در حال ا4

اسناد حقوقی تنظيم بانک مرکزی می بايستی اسناد و مدارک زير را به موجب فرم و محتوای وضع شده 

  ارائه نمايد:

  درخواست نامه در خصوص ثبت نمايندگی،) 1

  ی ارمنستان،) مصوبه نھاد ذيصالح شرکت خارجی پيرامون ايجاد نمايندگی در جمھور2

  نسخه، 6) اساسنامه نمايندگی در 3

خارجی شرکت فعاليت بيمه ای ) گواھينامه ثبت، اساسنامه يا ساير اسناد و مدارک موسس و مجوز 4

ترجمه ارمنی آنھا که به تاييد با مطابق با قانونگذاری کشوری که شرکت خارجی در آن به ثبت رسيده است، 

  سردفتر رسيده باشد،

مالی سه سال اخير شرکت خارجی؛ مطابق با استانداردھای ثبت حسابداری بين المللی و  ) گزارشات5

  نتيجه گيری ھای مميزی مستقل در خصوص آنھا،

  ) گواھی پيرامون اشخاص دارای مشارکت قابل توجه در سرمايه اساسنامه ای شرکت خارجی،6

ی در خصوص صدور مجوز يا ) مصوبه يا سند ديگر نھاد دارای صالحيت نظارت بر شرکت خارج7

  نسبت به ايجاد نمايندگی در جمھوری ارمنستان، تعدم مخالف

) گواھی نھاد دارای صالحيت نظارت بر شرکت خارجی در خصوص آن که شرکت خارجی دارای 8

اجازۀ اجرای فعاليت بيمه ای می باشد و مطابق با قانونگذاری کشوری که در آن به ثبت رسيده است فعاليت 

  ای اجرا می نمايد،بيمه 

  ديگر اسناد و مدارک وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.) 9

بانک مرکزی پيرامون ثبت شعبه يا نمايندگی شرکت خارجی تصميم گيری می نمايد، اگر اسناد و . 5

اساس اين قانون مدارک و اطالعات ارائه شده مطابق با اين قانون، ديگر قوانين و اسناد حقوقی بوده و بر 

  پايه و اساس رد ثبت شعبه يا نمايندگی شرکت خارجی وجود نداشته باشد.

اين  5. بانک مرکزی موظف است در مھلت پنج روز پس از اتخاذ تصميم وضع شده به موجب بند 6

  ماده گواھی نامه ثبتی را به شرکت خارجی تحويل بدھد.

خواست نامه از سوی شرکت خارجی، شعبه يا روز پس از ارائه در 30بانک مرکزی در مھلت . 7

نمايندگی شرکت خارجی را ثبت يا آن را رد می نمايد، که روند آن می تواند برحسب اتخاذ تصميم بانک 
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روز به حال تعليق  30مرکزی جھت دريافت برخی اطالعات مورد نياز از طرف بانک مرکزی حداکثر تا 

ی پيرامون ثبت و صدور مجوز يا رد ثبت و صدور مجوز اگر در خالل مدت مذکور بانک مرکزدرآيد. 

  تصميم گيری ننمايد، در اين صورت شعبه ثبت شده محسوب خواھد شد.

شرکت خارجی  . بانک مرکزی در مھلت پنج روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون ثبت شعبه يا نمايندگی8

به اطالع نھاد ذيصالح شرکت خارجی شعبه يا نمايندگی مراتب را جھت درج و انجام امور مربوط به ثبت 

  .دولتی ثبت اشخاص حقوقی می رساند

 2. بانک مرکزی می تواند اطالعات مکمل که برای ارزيابی قابليت اطمينانی اطالعات مندرج در بند 9

  اين ماده الزم باشند درخواست نمايد. 4و 

می خود در خصوص اسناد . بانک مرکزی می تواند در موارد وضع شده برحسب اسناد حقوقی تنظي3

  اين ماده استثنائاتی قائل شود. 4و  2و مدارک مندرج در بند 

  

. پايه و اساس رد درخواست نامه ثبت شعبه و نمايندگی شرکت خارجی در خاک جمھوری 48ماده 

  ارمنستان

. بانک مرکزی ثبت شعبه شرکت خارجی در خاک جمھوری ارمنستان را در صورتی رد می نمايد، 1

  اگر:

) مدارک جعلی يا ناقص ارائه شده باشد يا در اسناد و مدارک ارائه شده اطالعات جعلی و غير قابل 1

  اطمينان منعکس شده باشد،

) حق بيمه ھای (تعرفه ھای بيمه ای) محاسبه شده و ذخاير برای اجرای تعھدات ناشی از قراردادھای 2

  بيمه ای از سوی شرکت خارجی کافی نباشند،

رکت خارجی واجد شرايط و الزامات وضع شده به موجب اين قانون و اسناد حقوقی روسای ش) 3

  نباشند،تنظيمی بانک مرکزی 

) شرکت خارجی يا شعبه در حال ايجاد در جمھوری ارمنستان جھت اجرای فعاليت بيمه ای واجد 4

  شرايط و الزامات وضع شده به موجب اين قانون و ديگر اسناد حقوقی نباشد،

  نامه شعبه شرکت خارجی مغاير با قانون باشد،اساس) 5

) مفاد اساسنامه يا نظام نامه ھای فعاليت شعبه شرکت خارجی دقيق و بطور کافی صريح نبوده که به 6

در را سبب آن می تواند فعاليت عادی شرکت يا منافع بيمه گذاران، اشخاص بيمه شده يا اشخاص ذينفع 

  ،دھدمعرض خطر قرار 



51 

 

مطابق با الزامات تعيين شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی فاقد خارجی شرکت ) شعبه 7

  فضای الزم و تجھيزات فنی باشد،

) برنامه تجاری ارائه شده با الزامات وضع شده به موجب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک 8

  مرکزی مطابقت نداشته باشد،

تجاری غير واقع بينانه باشد يا اين که عملکرد به وقف  ) بنا به نظر معقول بانک مرکزی برنامه9

  ،قادر به اجرای عادی فعاليت بيمه ای نخواھد شدخارجی شرکت شعبه برنامه، 

بنا به نظر معقول بانک مرکزی عملکرد شرکت کنندگان قابل توجه شرکت خارجی يا اقربای نسبی ) 10

اشخاص بيمه شده يا ی تواند منافع يا حقوق بيمه گذاران، و سببی آنان، وضعيت مالی، اعتبار يا تجربه آنان م

يا مانع روال عادی فعاليت بيمه ای از سوی شعبه شرکت اشخاص ذينفع را در معرض خطر قرار دھد، 

  خارجی يا اجرای صحيح امور نظارتی بانک مرکزی شود،

ی کشور محل فعاليت بنا به نظر معقول بانک مرکزی، نھاد مسئول نظارت بر بخش امور بيمه ا) 11

در قبال فعاليت شرکت ھای ثبت شده در کشور مورد نظر نظارت شايسته و مطابق با  اصلی شرکت

معيارھای بين المللی بعمل نياورده يا کشور مذکور به بانک مرکزی اين فرصت را نمی دھد تا در قبال 

  به انجام برساند،شعبه در حال ايجاد بازرسی يا نظارت صحيح را 

در صورت ايجاد شعبه در جمھوری ارمنستان، شرکت ضرورت ايجاد شعبه را به اثبات نمی ) 12

از راه غير قانونی  آمده برنامه ريزی می شود تا امکانات بدست رساند يا بنا به نظر معقول بانک مرکزی

  در گردش قرار داده شود.

  را رد می نمايد، اگر:. بانک مرکزی ثبت نمايندگی شرکت خارجی در خاک جمھوری ارمنستان 2

) مدارک جعلی يا ناقص ارائه شده باشد يا در اسناد و مدارک ارائه شده اطالعات جعلی و غير قابل 1

  اطمينان منعکس شده باشد،

  اساسنامه نمايندگی شرکت خارجی مغاير با قانون باشد،) 2

را به اثبات ندگی نمايدر جمھوری ارمنستان، شرکت ضرورت ايجاد نمايندگی در صورت ايجاد ) 3

رساند يا بنا به نظر شورای بانک مرکزی برنامه ريزی می شود تا به گردش در آمدن امکانات بدست  نمی

  از راه غير قانونی کمک شود.

  

  . فعاليت شرکت بيمه فعال در جمھوری ارمنستان در کشور خارجی9فصل 

  ارمنستان . ايجاد شعبه و نمايندگی شرکت در خارج از خاک جمھوری49ماده 
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شرکت فعال در جمھوری ارمنستان جھت ايجاد شعبه و نمايندگی در کشور خارجی می بايستی . 1

موافقت اوليه بانک مرکزی را ضمن ارائه اسناد و مدارک زير برحسب فرم و محتوای وضع شده به موجب 

  اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی بدست آورد:

يه جھت ايجاد شعبه يا نمايندگی در خارج از خاک جمھوری درخواست نامه دريافت موافقت اول) 1

  ارمنستان،

  شعبه يا نمايندگی در حال ايجاد در خارج از خاک جمھوری ارمنستان،) برنامه تجاری 2

  ) ساير اسناد و مدارک وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.3

ايجاد شعبه يا نمايندگی شرکت در خارج از  . بانک مرکزی پيرامون اعالم موافت اوليه در خصوص2

خاک جمھوری ارمنستان تصميم گيری می نمايد، اگر اسناد و اطالعات ارائه شده مطابق با اين قانون، ديگر 

قوانين و اسناد حقوقی بوده، اطالعات مندرج در آنھا موثق و قابل اطمينان بوده و پايه و اساس وضع شده به 

اد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی در رد موافقت اوليه ايجاد شعبه يا نمايندگی شرکت موجب اين قانون يا اسن

 در کشور خارجی وجود نداشته باشد.

روز پس از ارائه درخواست نامه به بانک مرکزی، موافقت خود در  30. بانک مرکزی در مھلت 3

  يا آن را رد می نمايد. ايجاد شعبه يا نمايندگی شرکت در خارج از خاک جمھوری ارمنستان را اعالم

روز پس از ثبت شعبه يا نمايندگی در کشور خارجی و برحسب  10شرکت موظف است در مھلت . 4

و حق امتياز) آن را در بانک مرکزی ضمن ارائه اسناد اعطای (صدور مجوز،  قانونگذاری کشور مربوطه

  ثبت برساند. به را حق امتياز)اعطای ثبت (صدور مجوز، واقعه گواھی کنندۀ مدارک 

شرکت در خارج از جمھوری  بانک مرکزی در مھلت پنج روز پس از ثبت شعبه يا نمايندگی. 5

به اطالع نھاد شرکت خارجی شعبه يا نمايندگی مراتب را جھت درج و انجام امور مربوط به ثبت ارمنستان 

  .ذيصالح دولتی ثبت اشخاص حقوقی می رساند

  

ت در ايجاد شعبه و نمايندگی شرکت در خارج از خاک جمھوری پايه و اساس رد موافق. 50ماده 

  ارمنستان

بانک مرکزی درخواست اعالم موافقت در ايجاد شعبه و نمايندگی شرکت در خارج از خاک جمھوری 

  ارمنستان را رد می نمايد، اگر:

و غير قابل  مدارک جعلی يا ناقص ارائه شده باشد يا در اسناد و مدارک ارائه شده اطالعات جعلی) 1

 اطمينان منعکس شده باشد،

مالی شرکت منجر  شدن وضع معقول بانک مرکزی ايجاد شعبه و نمايندگی به وخيم) بنا به نظر 2

  خواھد شد،
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) در صورت ايجاد شعبه و نمايندگی در خارج از خاک جمھوری ارمنستان، بنا به نظر معقول بانک 3

ای کشور خارجی، در قبال فعاليت شرکت ھای ثبت شده در  مرکزی نھاد مسئول نظارت بر بخش امور بيمه

 رایکشور مورد نظر نظارت شايسته و مطابق با معيارھای بين المللی بعمل نياورده، يا کشور مذکور ب

تا در قبال شعبه يا نمايندگی در حال ايجاد بازرسی يا نظارت خواھد کرد ناين امکان را فراھم بانک مرکزی 

  ،خواھد شدد، که فھرست آنھا برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی تعيين صحيح را بعمل آور

) در صورت ايجاد شعبه يا نمايندگی در خارج از جمھوری ارمنستان، شرکت ضرورت ايجاد شعبه يا 4

يا بنا به نظر معقول بانک مرکزی برنامه ريزی می نمايد  هنمايندگی در کشور مورد نظر را به اثبات نرساند

  امکانات بدست آمده از راه غير قانونی را در گردش قرار داده يا کمک به گردش درآمدن آنھا می نمايد، تا

) برنامه تجاری ارائه شدۀ شعبه يا تغييرات انجام شده در آن با الزامات وضع شده به موجب اين قانون 5

  و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد،

 هدومعقول بانک مرکزی، برنامه تجاری يا تغييرات انجام گرفته در آن غير واقع بينانه ب) بنا به نظر 6

  ،يا عملکرد به وقف برنامه، شعبه شرکت قادر به اجرای عادی فعاليت بيمه ای نخواھد شد

در موقع ارائه اسناد و مدارک جھت دريافت موافقت اوليه در خصوص ايجاد شعبه يا نمايندگی به ) 7

رکزی، شرکت در طی سال قبل از آن حداقل يکی از نورم ھای اقتصادی اصلی را نقض کرده باشد بانک م

مالی برحسب معيارھای وضع شده از سوی بانک  يتيا ايجاد شعبه يا نمايندگی منجر به وخيم شدن وضع

  شد.خواھد مرکزی 

  

  ثبت تغييرات. 10فصل 

  . ثبت تغييرات51ماده 

ی ھای شرکت ھای خارجی فعال در جمھوری ارمنستان موظفند شرکت ھا و شعب و نمايندگ. 1

  انجام، جھت ثبت به بانک مرکزی ارائه نمايند:از تغييرات انجام شده زير را در طی مھلت ده روز پس 

  ) تغييرات انجام شده در اساسنامه شرکت يا شعب و نمايندگی شرکت خارجی،1

  ای زيرمجموعه ھای ساختاری)،) تغييرات انجام شده در ترکيب روسا (بجزء روس2

  ) ساير اسناد و مدارک وضع شده به موجب قانون يا اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.3

به موجب اسناد روز پس از دريافت اسناد وضع شده  30. بانک مرکزی موظف است در طی مھلت 2

ماده  1ده به موجب بند حقوقی تنظيمی بانک مرکزی جھت ثبت تغييرات فوق الذکر، تغييرات پيش بينی ش

  نمايد.مردود اعالم جاری را به ثبت برساند يا ثبت آنھا را 
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. بانک مرکزی تغييرات را چنانچه مغاير با قانون و ساير اسناد حقوقی نبوده و مطابق با الزامات 3

  اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی ارائه شده باشند، به ثبت می رساند.

حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع  تغييرات جھت ثبت به موجب اسنادمقررات و نحوه ارائه . 4

  شود. می

تغييرات پيش بينی شده به موجب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی از زمان ثبت آنھا . 5

  توسط بانک مرکزی معتبر اعالم می شوند.

اساسنامه ای، در بانک  . شرکت ھای فعال در جمھوری ارمنستان در صورت تغيير مقدار سرمايه6

مرکزی يا يکی از بانک ھای تجاری فعال در جمھوری ارمنستان که از اقربای نسبی و سببی شرکت نباشد 

حساب اندوخته افتتاح می نمايند. موجودی ھای حساب اندوخته از سوی بانک مرکزی يا بانک تجاری فريز 

موجب اين ماده در بانک مرکزی به ثبت  خواھد شد و ماداميکه تغييرات برحسب مقررات وضع شده به

  نرسد، شرکت نخواھد توانست از موجودی ھای مذکور برداشت و استفاده نمايد.

مراتب را شرکت بيمه نام تجارتی در طی پنج روز کاری پس از ثبت تغييرات در بانک مرکزی . 7

ھاد ذيصالح دولتی ثبت اشخاص به اطالع نی شرکت بيمه تتغيير نام تجارجھت درج و انجام امور مربوط به 

  .حقوقی می رساند

 - 144) شماره 18/03/1388( 08/06/2009به موجب قانون اصالحی مورخه  51(اصالح ماده 
  ن)

  

  . بی اعتبار شناختن ثبت52ماده 

مصوبه شورا يا رئيس بانک مرکزی تاييد کنندۀ واقيعت ثبت در بانک مرکزی می تواند برحسب 

انک مرکزی بی اعتبار شناخته شود، اگر شرکت به منظور ثبت شعبه، نمايندگی يا مصوبه شورا يا رئيس ب

تغييرات وضع شده به موجب اين قانون، يا دريافت گواھينامه مطابقت صالحيت کيفی و حرفه ای روسای 

يا غير قابل اطمينان به شرکت يا در ساير موارد وضع شده به موجب اين قانون اسناد يا اطالعات جعلی 

  انک مرکزی ارائه کرده باشد.ب

  

  . برون سپاری عملکردھای بيمه ای 11فصل 

  . قرارداد برون سپاری عملکردھای بيمه ای53ماده 

 ؛برحسب قرارداد برون سپاری عملکردھای بيمه ای، اجرای يکی از عملکردھای خودشرکت . 1

مھلت مشخص يا بدون مھلت به  اين ماده، بخشی از آن يا تمامی آنھا را می تواند در 2مندرج در بند 

  ) برون سپاری نمايد.معامله گراناشخاص حقوقی ديگر (منبعد: 
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می توانند عملکردھای شرکت به شرح زير  ،. برحسب قرارداد برون سپاری عملکردھای بيمه ای2

  برون سپاری شوند:

  ) خدمات آژانش بيمه ای در ارتباط با فعاليت واسطه گری بيمه ای،1

  رمايه گذاری ھا يا موجودی ھا،) مديريت س2

  ) ارزيابی خسارات ناشی از قراردادھای بيمه ای، ادارۀ امور جبران غرامت يا احيای خسارت،3

  ) مديريت ثبت حسابداری،4

  ) ارزيابی ارزش واحد بيمه ای،5

  عملکردھای آمارگير مسئول،) 6

  کزی.) ساير عملکردھای وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مر7

. در صورت برون سپاری عملکردھا برحسب قرارداد برون سپاری عملکردھای بيمه ای، شرکت در 3

ازای عدم اجرا يا اجرای ناصحيح عملکردھای برون سپاری شده به برابر بيمه گذاران و اشخاص ثالث در 

  جوابگو می باشد. معامله گر برحسب قرارداد برون سپاری عملکردھای بيمه ای،

  زير باشد: نکاترداد برون سپاری عملکردھای بيمه ای بايستی شامل . قرا4

  وظايف و جوابگويی معامله گر در ارتباط با اسرار بيمه ای،) 1

) موافقت بی قيد و شرط و غير قابل برگشت معامله گر پيرامون تحت نظارت، بازرسی، بررسی و 2

زی آن و بانک مرکزی و در اختيار گذاشتن مطالعه قرار گرفتن وی از سوی شرکت، شخص اجرا کننده ممي

  اطالعات مربوطه،

  جوابگويی معامله گر در عدم اجرا يا اجرای ناصحيح عملکردھا،) 3

  ) وصف جزئيات معيارھای صداقت و درستکاری در اجرای عملکردھا از سوی معامله گر،4

  ) مقررات فسخ قرارداد،5

  دھای برون سپاری شده به معامله گر.) مقررات و شرايط نظارت شرکت بر اجرای عملکر6

  

  . اجازه اوليه برون سپاری عملکردھای بيمه ای54ماده 

. شرکت جھت برون سپاری عملکردھا برحسب قرارداد برون سپاری عملکردھای بيمه ای می 1

  بايستی قبالً از بانک مرکزی اجازه بدست آورد.

، مقررات و محتوای وضع شدۀ نحوهب . شرکت جھت دريافت مجوز بانک مرکزی می بايستی برحس2

  اسناد و اطالعات زير را به بانک مرکزی ارائه نمايد،بانک مرکزی 
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  ) اطالع رسانی پيرامون وضعيت حقوقی معامله گر،1

) گزارشات مالی سه سال آخر معامله گر و نتيجه گيری مميزی مستقل در خصوص آنھا، بجز 2

  اجرا کنندۀ مميزی عمل می نمايد،مواردی که در آن معامله گر بعنوان شخص 

پاری عملکردھای بيمه ای منتقل ) اطالع رسانی پيرامون عملکردھايی که برحسب قرارداد برون س3

  شوند، می

  ) ساير اطالعات وضع شده از سوی بانک مرکزی.4

برحسب اسناد  . مقررات و شرايط دريافت مجوز انعقاد قرارداد برون سپاری عملکردھای بيمه ای3

  قوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع می شود.ح

. بانک می تواند اجازۀ برون سپاری عملکردھای بيمه ای را ندھد، اگر در پی انتقال يکی از 4

  اين قانون، بخشی از آن يا تمامی آن به شخص ديگر: 53ماده  2عملکردھای مندرج در بند 

ن، اشخاص بيمه شده يا اشخاص ذينفع را می تواند منافع بيمه گذارا ) بنا به نظر معقول بانک مرکزی1

  به خطر اندازد،

  ،باشد) بنا به نظر معقول بانک مرکزی اجرای نظارت صحيح در قبال شرکت غير ممکن 2

اين قانون رعايت نشده  53ماده  4الزامات قرارداد برون سپاری عملکردھای بيمه ای مندرج در بند ) 3

  باشند.

  

  يمه ای برون سپاری شده. نظارت بر عملکردھای ب55ماده 

مفاد و ضوابط وضع شده به موجب اين قانون و ساير قوانين در خصوص اجرای نظارت، بازرسی، 

عملکردھای برون سپاری شده نيز بررسی و مطالعه شرکت، شامل حال معامله گران از ناحيه اجرای 

  شود. می

  

  . توقف قرارداد برون سپاری عملکردھای بيمه ای56ماده 

دھد که اقدامات معامله گر الزامات اين قانون، ساير قوانين و اسناد حقوقی يا بشرکت تشخيص  . اگر1

، وی موظف قرارداد برون سپاری عملکردھای بيمه ای را نقض يا امکان نقض آنھا را فراھم می نمايد

پس از  خواھد بود از معامله خواستار رفع فوری نقض مذکور بشود. اگر معامله گر در مھلت سه روز

درخواست شرکت نقض را بر طرف ننمايد، در اين صورت شرکت می تواند قرارداد برون سپاری 

  عملکردھای بيمه ای را بطور يک جانبه فسخ نمايد.
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فسخ قرارداد برون سپاری عملکردھای بيمه ای که به موجب اين ماده پيش بينی شده است می تواند . 2

، اگر معامله گر مرتکب نقض قوانين و ديگر اسناد حقوقی شده نيز از سوی بانک مرکزی درخواست شود

منافع بيمه گذاران، اشخاص بيمه شده يا اشخاص ذينفع را به خطر اندازد. الزام  می تواندبه سبب آن باشد که 

بانک مرکزی برای طرفين الزم االجرا است و بايستی در مھلت معقول و مقررات وضع شده از سوی بانک 

  شود. مرکزی اجرا

  

  . الزامات و نورم ھای اقتصادی در قبال فعاليت شرکت ھا4بخش 

  . مفاد کلی12فصل 

  . مديريت ريسک ھا57ماده 

متناسب با حجم و ريسک ھای تعھدات بر  دارای سرمايۀ . شرکت در طی فعاليت خود می بايستی1

  عھده گرفته برحسب ھر يک از انواع، کالس و زيرکالس بيمه باشد.

ز تمامی انواع، کالس ھا، وظف است طوری عمل نمايد تا ريسک ھای ناشی اشرکت م. 2

ھای بيمه تحت اجرا خود يا موارد مجزای آنھا و پذيره نويسی و مديريت دارايی ھا از حد نصاب  زيرکالس

  ھای وضع شده به موجب اين قانون و ديگر اسناد حقوقی تجاوز ننمايند.

 ودارای موجودی ، د تا در ھر لحظه دلخواه از فعاليت. شرکت موظف است به نحوی عمل نماي3

  و آتی باشد. جاریتعھدات کليه جھت اجرای  نقدينگی کافی

جھت برآورده ساختن الزامات مديريت ريسک ھای وضع شده به موجب اين قانون يا اسناد حقوقی . 4

مقررات وضع شده به تنظيمی بانک مرکزی، می بايستی نورم ھای اقتصادی و ذخاير فنی شرکت برحسب 

  موجب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی محاسبه شده باشند.

  . نورم ھای اقتصادی اصلی و غير اصلی فعاليت شرکت بيمه13فصل 

  . نورم ھای اقتصادی اصلی58ماده 

  می تواند نورم ھای اقتصادی ذيل را برای فعاليت شرکت وضع نمايد: بانک مرکزی. 1

  ای حداقل ميزان سرمايه اساسنامه ای و سرمايه کلی شرکت،) نورم ھ1

  ) نورم ھای قابليت پرداخت شرکت، 2

  ) نورم ھای متناسب بودن سرمايه شرکت،3

  ) نورم ھای نقدينگی شرکت،4

  ) نورم ھای دارايی ھای کلی و بطور مجزا و متناسب با ذخاير فنی شرکت،5

  ،گرفتهه بعھده ) نورم مقدار حداکثر ريسک يک بيم6
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  ريسک ھای بيمه بعھده گرفته،مجموعه ) نورم مقدار حداکثر 7

  وام گيرندگان عمده، از حيثمقدار (مقادير) حداکثر ريسک يک وام گيرنده، ) 8

  اقربای نسبی و سببی شرکت،از حيث ) مقدار (مقادير) حداکثر ريسک يک شخص، 9

  ) نورم مديريت ارز خارجی.10

تصادی اصلی، مقررات محاسبه و ترکيب عناصر سھيم و کسر شونده حد نصاب ھای نورم ھای اق. 2

وضع می شوند. به نحوی که آنھا می توانند برحسب  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیاز محاسبه برحسب 

  شوند.بع ضاشکال، انواع، کالس ھا و زيرکالس ھای بيمه و

بيمه دارای مجوز اجرای شرکت ھای  نورم ھای اقتصادی اصلی اجباری ھستند و بايستی برای کليه. 3

يکسان باشد، بجز نورم ھای اقتصادی  جمھوری ارمنستانبيمه نوع، کالس يا زيرکالس مشابه و فعال در 

ماده جاری، که  1بند  1اصلی مقدار حداقل سرمايه ھای اساسنامه ای و کلی پيش بينی شده به موجب زيربند 

شده به اد شده تعيين شده است و ھمچنين ساير موارد پيش بينی جديداً ايج شرکت ھای سرمايه گذاریبرای 

  ديگر. موجب اين قانون يا قوانين

بانک مرکزی می تواند برای شرکت ھای مجزا نورم ھای اقتصادی اصلی شديدتری وضع بنمايد، . 4

ی اگر خالصه ارزيابی شاخص ھای فعاليت شرکت مورد نظر از مقدار حداقل خالصه ارزيابی شاخص ھا

وضع شده از سوی بانک مرکزی در سطح پايين تری قرار گرفته باشند، شاخص ھای مالی شرکت مورد 

شده باشند يا شرکت مذکور در زمينه ھای دارای ريسک باال فعاليت داشته تر نظر بطور قابل توجھی وخيم 

کزی وارد باشد. در اين صورت نورم شديد در مھلت معقول وضع شده برحسب مصوبه شورای بانک مر

  عمل می شود.

، نورم ھای رژيم نورم ھای اقتصادی اصلی از سوی بانک مرکزی ر شدنتيددر صورت شد. 5

، اگر اين قانون موردی غير از اين خواھد آمداقتصادی اصلی شش ماه پس از پذيرش آن به مرحله اجرا در 

  وضع ننمايد.

  ن) -64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  58(اصالح ماده 
  

  . سرمايه کلی59ماده 

  سرمايه کلی مجموع سرمايه ھای اصلی (اوليه) و مکمل (ثانوی) شرکت می باشد.. 1

. عناصر سرمايه اصلی (اوليه) عبارتند از سرمايه اساسنامه ای، سود (زيان) تقسيم نشده و ديگر 2

  .مرکزیبانک عناصر وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی 
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بانک وضع می شوند.  اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیعناصر سرمايه مکمل (ثانوی) برحسب . 3

در محاسبه سرمايه کلی را (ثانوی) سرمايه مکمل مشارکت به منظور محاسبه نورم ھا می تواند  مرکزی

  محدود نمايد.

رای کارگزاران بيمه و می تواند بطور مجزا بنيز برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی . 4

  عاملينی که بعنوان شخص حقوقی عمل می نمايند نورم مقدار حداقل سرمايه کلی پيش بينی شود.

  

  . مقدار حداقل سرمايه اساسنامه ای و سرمايه کلی60ماده 

ھا را در قالب يک وجه شرکت مقدار حداقل سرمايه اساسنامه ای و سرمايه کلی  بانک مرکزی. 1

سرمايه اساسنامه ای يا سرمايه مقادير می تواند سالی يک بار حداقل  بانک مرکزی. مايدوضع می نمشخص 

  ھا را مورد بازنگری قرار دھد.شرکت کلی 

مھلتی را  ،ھاشرکت سرمايه اساسنامه ای يا سرمايه کلی مقادير در بازنگری حداقل  بانک مرکزی. 2

سرمايه اساسنامه ای يا سرمايه کلی را تکميل  موظفند در طی آن مقادير بازنگری شدۀھا شرکت که نيز 

  .نخواھد بوديک سال مذکور کمتر از مھلت  ، به نحوی کهمی نمايدوضع نمايند 

مقدار حداقل سرمايه کلی ديگری در قالب  ،ھای جديدالتاسيسشرکت برای می تواند  بانک مرکزی. 3

ھای شرکت داقل مقدار سرمايه کلی می تواند سالی يک بار ح بانک مرکزی. وضع نمايديک وجه مشخص 

 تاسيس را مورد بازنگری قرار دھد.جديدال سرمايه گذاری

  

  نورم ھای قابليت پرداخت ديون. 61ماده 

  . نورم ھای قابليت پرداخت ديون شرکت ھا عبارتند از:1

روش مقدار الزم قابليت پرداخت محاسبه شده با  ودهحدم) در صورت بيمه غير عمر و بيمه اتکايی؛ 1

  حق بيمه نسبت به سرمايه کلی يا عناصر مجزای آن،

الزم قابليت پرداخت محاسبه شده با روش  حدوده مقدارم) در صورت بيمه غير عمر و بيمه اتکايی؛ 2

  نسبت به سرمايه کلی يا عناصر مجزای آن، ی بيمهغرامت ھا

 ذخايرخت محاسبه شده با روش مقدار الزم قابليت پرداحدوده م) در صورت بيمه عمر و بيمه اتکايی؛ 3

  نسبت به سرمايه کلی يا عناصر مجزای آن،رياضی 

حدوده مقدار الزم قابليت پرداخت محاسبه شده با روش م) در صورت بيمه عمر و بيمه اتکايی؛ 4

  سرمايه ريسک نسبت به سرمايه کلی يا عناصر مجزای آن.
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ھا و زيرکالس ھای بيمه می توانند ھم  نورم ھای قابليت پرداخت برای انواع گوناگون، کالس. 2

  ماده و ھم به صورت ترکيب مختلف آنھا باشند.اين  1بصورت نورم ھای ذکر شده در بند 

  

  . نورم ھای معادل سرمايه62ماده 

  نورم ھای معادل سرمايه عبارتند از:

  ريسک، به ميزان) نسبت حد بين سرمايه کلی و مجموع دارايی ھا 1

  به ميزان ريسک،مايه اصلی و دارايی ھا ) نسبت حد بين سر2

  ) نسبت حد بين سرمايه کلی و دارايی ھا به ميزان ريسک و جمع کل مقدار الزم قابليت پرداخت،3

  ) نسبت حد بين سرمايه اصلی و دارايی ھا به ميزان ريسک و جمع کل مقدار الزم قابليت پرداخت.4

  

  . نورم ھای نقدينگی63ماده 

  عبارتند از:نورم ھای نقدينگی 

  ) نسبت حد بين دارايی ھای نقدينگی باال و مقدار تعھدات پرداختی (نقدينگی جاری)،1

کلی (به انضمام ذخاير فنی) يا بين دارايی ھای ) نسبت حد بين دارايی ھای نقدينگی باال و تعھدات 2

  ).کلی(نقدينگی نقدينگی باال و مقدار ذخاير فنی 

  

  ی ھم ارزش ذخاير فنیھا ینورم ھای داراي. 64ماده 

  نورم ھای دارايی ھای ھم ارزش ذخاير فنی عبارتند از:

  ) ترکيب و ساختار مجاز دارايی ھای ھم ارزش تمامی ذخاير فنی يا انواع مجزای آن،1

) نسبت حد بين کليه دارايی ھا، گروه ھای گوناگون دارايی ھا، دارای ھا از حيث يک طلبکار از 2

  .ھای مجزای طلبکاران و کليۀ ذخاير فنی، انواع مجزای ذخاير فنیتمامی بدھکاران، گروه 

  

  پذيرفته شده. نورم مقدار حداکثر يک ريسک بيمه ای 65ماده 

نورم مقدار حداکثر يک ريسک بيمه ای پذيرفته شده نسبت حد بين تعھد يک ريسک بيمه ای پذيرفته 

  می باشد.شرکت و سرمايه کلی شده 

  

  داکثر عمده ريسک ھای بيمه ای پذيرفته شده. نورم مقدار ح66ماده 

عمده ريسک ھای بيمه نورم مقدار حداکثر عمده ريسک ھای بيمه ای پذيرفته شده نسبت حد بين تعھد 

  پذيرفته شده و سرمايه کلی شرکت می باشد.ای 
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  . نورم ھای اقتصادی ويژه67ماده 

د در موارد فوق العاده نورم ھای اقتصادی . بانک مرکزی به منظور تامين ثبات نظام بيمه ای می توان1

  ويژه تا مدت شش ماه وضع نمايد.

. بانک مرکزی نورم ھای اقتصادی ويژه را در چنان مھلتی عملی خواھد ساخت که امکان خواھد داد 2

  تا شرکت ھا فعاليت خود را با الزامات نورم ھای وضع شده مطابقت دھند.

  

  دارايی ھا. ذخاير زيان ھای احتمالی 68ماده 

بانک مرکزی به منظور محاسبه نورم ھای شرکت ھا می تواند با نھاد دولتی و تام االختيار دولت 

ً رده بندی دارايی ھای شرکت ھا و مقررات تشکيل و استفادۀ ذخاير زيان ھای  جمھوری ارمنستان مشترکا

  احتمالی را وضع نمايد.

  

  . ذخاير فنی14فصل 

  . ذخاير فنی69ماده 

موظف است به منظور اجرای تعھدات ناشی از قراردادھای بيمه و پوشش ريسک ھای  . شرکت1

  احتمالی ذخاير فنی ايجاد نمايد.

  . شرکت موظف است اقدام به ايجاد ذخاير فنی زير بنمايد:2

  ) ذخيره حق بيمه ھای کسب نشده،1

  ) ذخيره جوايز و تخفيف ھا،2

  ) ذخيره مطالبات، از جمله:3

  لبات ادعا شده اما پرداخت نشده،الف. ذخيره مطا

  خيره مطالبات ادعا نشده اما بوقوع پيوسته،ذب. 

  ) ذخيره برابری،4

  ) ذخيره رياضی،5

  ) ساير ذخاير وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.6

اين ماده شرکت می تواند برحسب موافقت بانک مرکزی ذخاير  2بغير از ذخاير مندرج در بند . 3

  نيز ايجاد نمايد. ی راديگر
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از محاسبۀ ذخاير وضع  اترو. اصول، روش ھا، مقررات و ترکيب عناصر سھيم در محاسبه و کس4

ً  3و  2شده به موجب بند  از سوی بانک مرکزی و نھاد  اين ماده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی که مشترکا

دولتی تام الختيار دولت جمھوری ارمنستان پذيرفته شده است، وضع می شود. بطوری که آنھا می توانند 

  برحسب انواع، کالس ھا و زيرکالس ھای بيمه ای وضع بشوند.

ی مجوز بيمه داراشرکت ھای ذخاير فنی اجباری ھستند و مقررات ايجاد آنھا می بايستی برای کليه . 5

يکسان باشد، بجز مواردی که  جمھوری ارمنستاناجرای بيمه در نوع، کالس يا زيرکالس مشابه و فعال در 

  به موجب قانون پيش بينی شده اند.

. در صورت شديدتر ساختن رژيم ايجاد ذخاير فنی از سوی بانک مرکزی، الزامات جديد ايجاد ذخاير 6

اجرا در خواھند آمد، اگر برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک روز پس از پذيرش آن به مرحله  90فنی 

  مرکزی مھلت بيشتری پيش بينی نشده باشد.

. در صورت ماليمتر شدن رژيم ايجاد ذخاير فنی از سوی بانک مرکزی، الزامات جديد ايجاد ذخاير 7

  خواھند آمد. فنی از زمان تعيين شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی به مرحله اجرا در

  

  . ذخيره حق بيمه ھای کسب نشده70ماده 

ذخيره حق بيمه ھای کسب نشده آن بخش از حق بيمه است که برای پوشش کليه تعھدات ناشی از 

  قراردادھای بيمه ای در دوره زمانی بعد از دوره زمانی حسابدھی پيش بينی شده باشد.

  

  . ذخيره جوايز و تخفيف ھا71ماده 

تخفيف ھا به مقدار وجھی ايجاد می شود که بيمه گذار در موارد پيش بينی شده به  ذخيره جوايز و

  ناشی از:و موجب قرارداد بيمه صالحيت دريافت آن را دارد 

در نتيجه مديريت دارايی ھا متشکل از حق بيمه پرداخت سود تقسيم شده از سود حاصل حق کسب ) 1

  ز، ييا حق دريافت جواشده از سوی بيمه گذار 

  ) حق کسر جزئی (تخفيف) از حق بيمه ھا می باشد.2

  

  . ذخيره مطالبات72ماده 

. ذخيره مطالبات به مقدار آن تعھدات ناشی از قرارداد بيمه که از سوی شرکت ارزيابی يا پيش بينی 1

ه شده است که تا پايان دوره زمانی حسابدھی بوجود آمده اند و تا خاتمه دوره زمانی حسابدھی کفايت داد

  اند، تشکيل می شود. نشده
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. ذخيره مطالبات شامل ذخيره جھت پوشش تعھدات از حيث مطالبات ارائه شده به بيمه گر تا پايان 2

باشد و ذخيره برای پوشش تعھدات از حيث مطالباتی که تا پايان  پرداخت نشدهکه دوره زمانی حسابدھی 

  حسابدھی به بيمه گر ارائه نشده باشد. دوره زمانی حسابدھی بوقوع پيوسته اما در دوره زمانی

  

  . ذخيره برابری73ماده 

ذخيره برابری به منظور برابری نوسانات قابل توجه تناوب و مقادير زيان ھای شرکت در زمان تشکيل 

  می شود.

  

  . ذخيره رياضی74ماده 

تشکيل . ذخيره رياضی جھت پوشش تعھدات آتی شرکت که ناشی از قرارداد بيمه عمر می باشد 1

  شود. می

. ذخاير رياضی از طريق ارزيابی آمارگيری با در نظر گرفتن کليه تعھدات آتی ناشی از قراردادھای 2

  بيمه ای مجزای شرکت محاسبه می شوند، که شامل:

  ) پرداخت ھای تضمينی، که بيمه گذاران حق دريافت آن را دارد،1

ً يا به اتفاق بيمه گذ2 ارن صرفنظر از شکل جوايز، حق دريافت آن را ) جوايز، که بيمه گذار شخصا

  دارد،

  ) حقوق ديگر، که بيمه گذار بر اساس قرارداد بيمه از آنھا استفاده می نمايد،3

  ) پرداخت ھای اجباری، از جمله: ھزينه ھای کميسيون.4

  

  الزامات بيمه اتکايی و بيمه مشترک. 15فصل 

  . وظيفه بيمه اتکايی75ماده 

آن بخش از ريسک بيمه برعھده گرفته را بيمه اتکايی نمايد که مطابق با جدول  . شرکت موظف است1

وجه تعھدات برعھده گرفته از ناحيه قراردادھای بيمه ای منعقد شده از سوی شرکت و به از پوشش حداکثر، 

  تجاوز نمايد. ،نام خود

ه از سوی شرکت و . بر حسب جدول پوشش حداکثر، شرکت مقدار حداکثر ريسک بيمه برعھده گرفت2

  می نمايد.وضع از ناحيه ھر کالس و زيرکالس بيمه را 

محاسبۀ پوشش حداکثر ريسک اصول و روش ھای . بانک مرکزی می تواند الزاماتی را در قبال 3

  ، وضع نمايد.تسشده ابرعھده گرفته که برحسب کالس ھای مجزای بيمه از سوی شرکت ای  بيمه
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  ه اتکايیبرنامه ساالنه بيم. 76ماده 

، که بايد شامل نکات تنظيم نمايدشرکت موظف است برای ھر سال مالی برنامۀ ساالنه بيمه اتکايی . 1

  زير باشد:

  ) ميزان مشارکت خود در خصوص ھر کالس بيمه،1

  ) جدول پوشش حداکثر،2

  ) معيارھا و مقررات ارزيابی احتمال ايجاد زيان از ناحيه ريسک ھای مجزای بيمه ای،3

  اير اطالعات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.س) 4

ماده جاری می بايستی نکات  1بند  1. شرکت در موقع انجام محاسبات وضع شده به موجب زيربند 2

  زير را در نظر داشته باشد:

  ) مقادير نورم ھای اقتصادی اصلی،1

  ه،) حجم فعاليت برحسب انواع، کالس ھا و زيرکالس ھای بيم2

  ) حق بيمه ھای دريافتی برحسب انواع، کالس ھا و زيرکالس ھای بيمه،3

  و زيرکالس ھای مجزای بيمه، ای مشروط بر انحرافات در کالس ھا) تعديل ھ4

  ) ساير عوامل وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.5

اد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع بر حسب اسن . محتوا و مقررات ارائه برنامه ساالنه بيمه اتکايی3

  می شود.

  

  . الزامات در قبال بيمه گر اتکايی77ماده 

. شرکت ھا مجازند مطابق با معيارھای وضع شده از سوی بانک مرکزی ريسک ھای بيمه برعھده 1

  گرفته در نزد بيمه گران اتکايی ممنوع نشده و (يا) مطمئن را بيمه اتکايی بنمايند.

ممنوعيت و مطمئن بودن بيمه گران اتکايی بر حسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک  . معيارھای عدم2

  مرکزی وضع می شود.

اين  1از استفاده خدمات بيمه گراتکايی معينی که مطابق با بند . بانک مرکزی نيز می تواند شرکت را 3

مورد نظر در  ماده مطمئن و غيرممنوعه محسوب می شود سلب نمايد، اگر به نظر آن بيمه گراتکايی

می تواند يا ممکن است  ھا در نزد بيمه گراتکايی مذکور بوده يا بيمه اتکايی ريسکوضعيت دشوار مالی 

  منافع بيمه گذاران، اشخاص بيمه شده يا اشخاص ذينفع را به خطر اندازد.

  

  . محدوديت ھای بيمه مشترک78ماده 
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ارداد بيمه مشترک از سوی شرکت ھا، که بيمه کردن آن بخش از ريسک بيمه پذيرفته شده برحسب قر

به موجب جدول پوشش حداکثر از مبلغ تعھدات بر عھده گرفته از سوی شرکت در خصوص قراردادھای 

  بيمه تجاوز نمايد، ممنوع می باشد.

  . ساير الزامات در قبال فعاليت شرکت16فصل 

  . عمليات شرکت ھا79ماده 

شعب آنھا برحسب مقررات وضع شده به موجب قوانين  . شرکت ھای فعال در جمھوری ارمنستان و1

ً با فعاليت آنان در  و ديگر اسناد حقوقی می توانند عمليات ناشی از فعاليت بيمه ای يا عملياتی که مستقيما

  به شرح زير اجرا نمايند:  می باشند،ارتباط 

اين مقرر به موجب ی مجاز و در حد سرمايه گذاری موجودی ھای شرکت در دارايی ھامديريت و ) 1

  ،قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی

) مديريت دارايی ھا و تعھدات خود و ھمچنين مديريت دارايی ھا و تعھدات ساير اشخاص وضع شده 2

  به موجب اين قانون،

اجرای عمليات با ابزار مشتقه مالی، اگر از آنھا برای پوشش ريسک ھای اجرای تعھدات ناشی از ) 3

ادھای بيمه؛ در ارتباط با نرخ برابری ارز، و ريسک ھای ناشی از تغيير تعرفه ھا و ساير ريسک ھا قرارد

  استفاده می شود،

  ) سنجش و ارزيابی ريسک ھای بيمه،4

درآمده برعھده گرفتن و واگذاری اموال و ساير حقوقی که در نتيجه جانشينی تحت مالکيت بيمه گر ) 5

  ،شداب

  اليل ايجاد حادثه بيمه ای،د ) شناسايی شرايط و6

ارزيابی خسارات وارده در پی حادثه بيمه ای و غرامت بيمه و مقدار ساير پرداخت ھای ناشی از ) 7

  قرارداد بيمه،

  بيمه شده، موضوع) ارزيابی ارزش 8

) اجرای اقدامات در راستای پيش گيری حوادث بيمه ای، کاھش زيان ھای احتمالی در نتيجۀ آنھا و 9

  نمودن تدابير به منظور تامين مالی اقدامات مذکور،فراھم 

) در طی عملکرد قرارداد بيمه و در صورت پيش بينی در قرارداد بيمه؛ بررسی وضعيت حفاظتی 10

  ارزش ھای مادی بيمه شده و در صورت شناسايی کمبودھا درخواست رفع آنھا با تعيين مھلت ھای اساسی،

  در خصوص مشتريان.ع رسانی ) ايجاد و سرويس دھی سامانه اطال11
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بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمی خود می تواند به شرکت ھا اجازه دھد تا فعاليت يا . 2

عملياتی را که مستقيماً به موجب اين قانون پيش بينی نشده اند اجرا نمايند، اگر آنھا ناشی از فعاليت بيمه يا 

، و اگر مجاز بودن آنھا مغاير با نی شده در اين بند مرتبط باشندعمليات پيش بييا با در ارتباط با آن بوده 

  .مواجه نسازدخطر  ااھداف اين قانون نبوده و منافع بيمه گذاران، اشخاص بيمه شده و اشخاص ذينفع را ب

شرکت ھا می توانند ھر گونه معامله مدنی حقوقی را که جھت اجرای فعاليت مجاز برحسب اين . 3

باشد، منعقد نمايند. شرکت ھا قوقی تنظيمی بانک مرکزی ضروری و مناسب حال خود قانون و اسناد ح

و اسناد  اگر بر حسب اين قانونتوانند فعاليت توليدی، تجاری، بانکی و سازمان اعتباری اجرا نمايند،  نمی

  حقوقی تنظمی که بر اساس آن به تصويب رسيده اند، مورد غير از اين وضع نشده باشد.

  

  گذاری  . فعاليت سرمايه80ماده 

. شرکت ھا می توانند فعاليت سرمايه گذاری اجرا نمايند، به نام و به حساب خود اوراق سھام، اوراق 1

ن اوراق بھادار قرار قرضه، ساير اوراق بھادار سرمايه گذاری و ھمچنين ابزار مشتقه مالی که در پايه آ

  به فروش برسانند. ه وآورد بدستآنھا را خريداری يا به ھر نحوی  داشته باشد

. شرکت بدون موافقت اوليه بانک مرکزی مجاز به اجرای چنان معامالت يا عملياتی نمی باشد که در 2

  نتيجه آنھا:

  ،دھددرصد يا بيش از آن تشکيل  5) مشارکت شرکت در سرمايه اساسنامه ای شخص ديگر 1

درصد سرمايه کلی شرکت  15از ) مشارکت شرکت در سرمايه اساسنامه ای يک شخص متجاوز 2

  ،باشدمورد نظر 

درصد سرمايه کلی  35مشارکت شرکت در سرمايه ھای اساسنامه ای کليه اشخاص متجاوز از ) 3

  .اشدشرکت مورد نظر ب

موافقت اوليه بانک مرکزی برای انعقاد معامله يا معامالت جديدی که در نتيجه آن (آنھا) مشارکت 

درصد تجاوز خواھد کرد، الزم  50يا  20، 10شخص ديگر يا شخص مشابه از شرکت در سرمايه اساسنامه 

  خواھد بود.

اين ماده در موقع کسب مشارکت در سرمايه اساسنامه ای اشخاص ديگر،  2شرکت به مقرر بند . 3

ترازنامه ھای اشخاص مذکور را برحسب مقررات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی 

  د.ومخواھد ن تلفيقمه خود در ترازنا

پيرامون «. بانک مرکزی برحسب مقررات و شرايط وضع شده به موجب قانون جمھوری ارمنستان 4

برحسب مقررات را ترازنامه ھای آنان شرکت در قبال اشخاصی که  »بانک مرکزی جمھوری ارمنستان

  ه تلفيقی) نظارت بعمل می آورد. نمايد (ترازناممی تلفيق وضع شده به موجب اين ماده در ترازنامه خود 
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بانک مرکزی درخواست نامه پيرامون اعالم موافقت اوليه در خصوص معامله مورد پيش بينی در . 5

را در مھلت سی روز تحت بررسی قرار داده و در صورتی که اين ماده  2موارد وضع شده به موجب بند 

ه و به توسعه فعاليت شرکت در بازار مالی کمک معامله مورد پيش بينی با وضعيت مالی شرکت سازگار بود

و مغاير با الزامات وضع شده به موجب قانون و بانک مرکزی نخواھد بود، در خصوص اعالم کرده 

  موافقت تصميم اتخاذ خواھد کرد.

به موجب اين ماده در صورت کسب مشارکت در سازمان مالی فعال درکشور خارجی يا ايجاد . 6

شارکت، بانک مرکزی می تواند درخواست نامه اعالم موافقت اوليه را رد نمايد، اگر سازمان مالی ضمن م

کسب چنين مشارکتی در سازمان مالی فعال در کشور خارجی يا ايجاد سازمان مالی با چنين مشارکتی، 

نظر مطابق با الزامات وضع شده به موجب اين قانون يا اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی نباشد و بنا به 

، در قبال فعاليت مورد نظرمعقول بانک مرکزی نھاد (نھادھای) مسئول نظارت بر سازمان مالی کشور 

ی بعمل نياورده، يا نظارت شايسته و مطابق با معيارھای بين الملل مذکورثبت شده در کشور سازمان مالی 

يت سازمان مالی با چنين فعالتا در قبال  اين امکان را فراھم ننمايدبانک مرکزی  کشور مذکور برای

  .وردبيانظارت صحيح را بعمل مشارکتی بازرسی يا 

اين ماده الزامی نخواھد بود، اگر مشارکت در سرمايه  2موافقت اوليه پيش بينی شده به موجب بند . 7

اساسنامه ای يک شخص ديگر در ازای تعھدات برعھده گرفته و اجرا نشده در قبال شرکت به شرکت منتقل 

اشد. مشارکتی که بدين نحو کسب شده است شرکت می بايستی آن را در کوتاه ترين مدت زمان ممکن شده ب

و حداکثر تا شش ماه بفروش برساند. بانک مرکزی با در نظر گرفتن وضعيت حاکم بر بازار اوراق بھادار 

ايط ھرچه می تواند به منظور فروش سھام فوق الذکر با شر و ھمچنين وضعيت مالی شرکت مورد نظر

  مساعدتر مھلت وضع شده به موجب اين بند را به مدت شش ماه تمديد نمايد.

مشارکت فوق الذکر از سوی شرکت در مھلت وضع شده به موجب اين بند،  فروشدر صورت عدم 

نمايد تا در حد و حدود ارزش کسب مشارکت مذکور بانک مرکزی می تواند شرکت مورد نظر را ملزم 

و بالفاصله آن را بفروش برساند، و ھمچنين در قبال شرکت در ازای ھر روز تخلف تا زيان اعالم کند 

  .جريمه تعيين نمايد يک درصد ارزش اسمی مشارکت مذکورمقدار 

 - 197) شماره 06/08/1395( 27/10/2016به موجب قانون اصالحی مورخه  80(اصالح ماده 
  ن)

  

  . روابط شرکت و مشتريان81ماده 

ی فعال در جمھوری ارمنستان موظف در جمھوری ارمنستان و شعبه شرکت خارج. شرکت فعال 1

  قبل از انعقاد قراداد بيمه: است
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حقوقی و اگر بيمه توسط شعبه صورت بگيرد؛  -) محل استقرار و شماره تلفن خود، شکل سازمانی1

  د،لفن شعبه را به مشتری اعالم نمايآدرس و شماره ت

  ،درا اعالم نماي نظارتی) آدرس و شماره تلفن نھاد 2

اعالم نمايد و اشاره به نکته ای که حق ) انواع بيمه که شرکت با آنھا قراردادھای بيمه منعقد می نمايد 3

  د،ليت برحسب مجوز را می دھد، بنمايانجام فعا

) قرارداد بيمه را طوری تنظيم نمايد که آن با ماھيت ريسک ھای تحت بيمه از سوی مشتری مطابقت 4

  ته باشد و آنھا را پوشش دھد،داش

  د،نمايد و شفاھاً آنھا را توضيح دھ) کليه شرايط مھم قرارداد بيمه را کتباً به مشتری ارائه 5

  د،مه ای کتباً به مشتری ارائه نماي) مقررات و شرايط جبران بيمه ای در صورت پيش آمدن حادثه بي6

 اجباری بيمهپيرامون «جمھوری ارمنستان ) اجرای ساير تعھدات پيش بينی شده به موجب قانون 7

  ».موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از

  ی دارای ماھيت قراردادی می باشند.روابط متقابل شرکت و مشتر. 2

. شرکت موظف است چنان قواعدی را برای فعاليت خود وضع نمايد که شرايط مساوی برای بيمه 3

  نمايد، خصوصاً:گذاران تامين و تضاد منافع را مستثنی 

تعھدات برعھده گرفته شرکت در قبال يک مشتری در تضاد تعھدات بر عھده گرفتۀ آن در قبال يک ) 1

  مشتری ديگر نباشد،

) منافع روسا و کارکنان شرکت در تضاد با تعھدات برعھده گرفته شرکت در قبال مشتری شرکت 2

  نباشد.

رفتار تجاری داشته باشند. برحسب قواعد تجاری  قواعد اخالق و اصول. شرکت ھای بيمه موظفند 3.1

  بايستی حداقل نکات زير تنظيم بشوند:

  و بازاريابی در باره شرکت بيمه و خدمات مورد ارائه از سوی آن، ی) فعاليت تبليغات1

  ) الزامات قراردادھای منعقده با مشتريان،2

موقع انعقاد قرارداد و طی عملکرد  ،تا انعقاد قراردادفھرست اطالعات مورد ارائه به مشتريان ) 3

  قرارداد و نحوه و مقررات ارائه اطالعات مذکور و ھمچنين مقررات برقراری ارتباط با مشتريان،

در خصوص خدمات بيمه جديد در چارچوب به شرکت ھای بيمه ) از سوی مشتريان ارائه پيشنھاد 4

  کالس ھای بيمه خود و روال بررسی پيشنھاد مذکور،

  ت از داده ھای شخصی مشتريان و مقررات استفاده ايمنی آنھا،) حفاظ5

  مقررات نحوه رفتار با مشتريان،) 6
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  ) مقررات پرداخت غرامت بيمه به مشتريان،7

  مربوط به حمايت از حقوق مشتريان. ) ساير مسائل8

ار در قبال محتوای قواعد اخالق و اصول رفت ،برحسب قانون يا سند حقوقی تنظيمی بانک مرکزی

  ريز جزئيات الزامات وضع بشود.می تواند تجاری شرکت ھای بيمه يا در قبال بخشی از آنھا 

در صورت نقض الزامات قواعد اخالق و اصول رفتار تجاری مسئوليت آن به موجب اين قانون، قانون 

  مدنی جمھوری ارمنستان، قانون کار جمھوری ارمنستان و ساير قوانين وضع می شود. 

 3.1ھای بيمه موظفند از قواعد اخالق و اصول رفتار تجاری پيش بينی شده به موجب بند  . شرکت3.2

  اين ماده پيروی نمايند.

 3.1بند در صورت اثبات نقض الزامات قواعد اخالق و اصول رفتار تجاری پيش بينی شده به موجب 

شرکت بيمه موظف خواھد بود  ،ميانجی سيستم مالیتوسط دادگاه يا  دراز سوی شرکت ھای بيمه ماده جاری 

  سيصد ھزار دارم به مشتری پرداخت نمايد.

پاراگراف دوم اين بند نمی تواند بعنوان مفاد محدود کننده و مستثنی داشتن حق مشتری در ادعای جبران 

  خسارات تعبير و تفسير شود.

ون وضع که به موجب اين قاناز سوی شرکت ھای بيمه ھرگونه حق مصرف کننده نقض در صورت 

، مصرف کننده مجاز است بالفاصله به دادگاه يا ميانجی سيستم مالی يا در موارد وضع شده به شده است

  نمايد.مراجعه ی تجار یداوربه موجب قانون 

. در نظر گرفتن عرضه خدمات بيمه ای ديگر به مشتری مورد نظر از سوی خود يا شخص مورد 4

  ممنوع می باشد. ،عنوان شرط انعقاد قرارداد بيمه با مشتریاشاره از سوی خود (شفاھاً يا کتباً) ب

شرکت موظف است بنا به درخواست مشتريان اطالعات مشمول انتشار را، بجز موارد پيش بينی . 5

  شده در قانون، به آنان ارائه نمايد.

بيمه بطور يک جانبه قرارداد  داللی. مشتری شخص حقيقی مجاز است بدون ھيچ گونه دليل و است5.1

در اين صورت، قرارداد بيمه از  .پس از انعقاد آن، فسخ نمايد(منبعد: زمان انديشيدن) روز  7را در طی 

روز بعد از روز مطلع ساختن شرکت بيمه در باره فسخ قرارداد بيمه از سوی مشتری شخص حقيقی، فسخ 

حق بيمه ملکرد قرارداد برای باقيمانده مھلت عشده محسوب خواھد شد و شرکت بيمه موظف خواھد بود 

را به صورت تناسبی پرداخت نمايد. در ارتباط با قرارداد بيمه ھيچگونه پرداخت مشتری شخص حقيقی 

مه، که ، بجز ھزينه ھای واقعی انجام شده در ارتباط با قرارداد بيخواھد بودديگر از مشتری قابل مطالبه ن

يمی بانک مرکزی وضع شود. به نحوی که مشتری د برحسب اسناد حقوقی تنظمحدوديت ھای آنھا می توان

گذاشته  رختياا ھمزمان با مطلع ساختن موظف خواھد بود اصل گواھی نامه و نيز ساير اسناد و مدارک در

  عودت دھد.حسب قرارداد را به شرکت بر شده از سوی شرکت بيمه 
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  زمان انديشيدن در موارد زير اعمال نمی شود:

يک ماه تجاوز ننمايد و (يا) بيمه پيش بينی شده به موجب قرارداد در مھلت  ) مھلت قرارداد بيمه از1

  يک ماه عمل نمايد،

  ) در صورت بيمه اجباری،2

روز کاری بعد از انعقاد قرارداد بيمه، مشتری شخص حقيقی با درخواست جبران غرامت  7) در طی 3

  .بيمه مراجعه کرده باشد

طی زمان انديشيدن، حق مشتری شخص حقيقی در فسخ يک عدم استفاده از حق فسخ يک جانبه در 

  جانبه قرارداد بيمه در موارد و برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون را مستثنی نمی نمايد.

جبران ادعای مجاز به مشتری شخص حقيقی برای حادثه بيمه ای بوقوع پيوسته در طی زمان انديشيدن 

  طور ھمزمان وجود خواھند داشت، نخواھد بود:در مواردی که شرايط زير ب مهيخسارت ب

  الف. وی در باره حادثه در طی زمان انديشيدن شرکت بيمه را مطلع نساخته باشد،

فسخ قرارداد از ب. اگر پس از وقوع حادثه مذکور مشتری شخص حقيقی تا پايان زمان انديشيدن 

  .شرکت بيمه را مطلع ساخته باشد

شده به موجب اين قانون و ھمچنين در اختيار گذاشتن اطالعات  . شرکت برای نقض الزامات وضع6

  نادرست يا گمراه کننده برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون پاسخگو خواھد بود.

، ن -64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  81(اصالح ماده 
  ن) -196اره ) شم30/09/1394( 21/12/2015قانون اصالحی مورخه 

  

  . معامالت با اشخاصی که با شرکت در ارتباط ھستند82ماده 

. معامالت مورد انعقاد با اشخاصی که با شرکت در ارتباط ھستند نمی تواند برای آنان شرايط 1

مساعدتری (از جمله: فرصت ھای انعقاد معامالت، تعرفه، وجه بيمه و غيره) از معامالت منعقده مشابه با 

معامالت با اشخاص مرتبط با شرکت انعقاد طی با شرکت ندارند در نظر داشته باشد. ابتراگر که اشخاص دي

با رعايت رويه عمل داخلی در نظر گرفته شده برای انعقاد معامالت مربوطه از سوی شرکت، انجام می 

د باطل پذيرد. معامالت منعقد شده با اشخاص مرتبط با شرکت که با نقض اين بند صورت گرفته باش

  محسوب خواھند شد.

  . به تعريف اين قانون، اشخاص مرتبط با شرکت عبارتند از:2

  ) روسای شرکت،1

  ) اشخاص دارای مشارکت قابل توجه در سرمايه شرکت،2

  اين بند، 2و (يا)  1) اقربای نسبی و سببی و (يا) اشخاص ھمکار اشخاص مندرج در زيربندھای 3
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  ت.) اقربای نسبی و سببی با شرک4

  

  رقابت آزاددر ممنوعيت محدوديت . 83ماده 

از سوی شرکت ھا انعقاد چنان قرادادھايی که به محدود ساختن رقابت اقتصادی آزاد ميان شرکت ھا 

منجر خواھد شد يا به دنبال آن شرکت، اشخاص ھمکار و اقربای نسبی و سببی آن در بازار بيمه جمھوری 

آورد، يا به آنان فرصت و امکان پيش بينی تعرفه ھا يا شرايط بازاری ارمنستان موقيعت برتر بدست خواھند 

نمايد، را فراھم پيش بينی يک مورد از آنھا حتی  ؛اين قانون 79فعاليت يا عمليات وضع شده به موجب ماده 

امکان پيش بينی تعرفه ھای بازاری  آن . اين محدوديت شامل حال شرکت نخواھد شد، اگرممنوع می باشد

مشخص از فعاليت يا عمليات فوق الذکر را صرفاً به آن دليل که فعاليت يا عمليات مذکور فقط از سوی نوع 

  شرکت مورد نظر اجرا می شود، داشته باشد.

  

  . اطالع رسانی و انتشار آن84ماده 

  . شرکت ھای فعال در جمھوری ارمنستان موظفند بطور دائم سايت اينترنتی فعال داشته باشند.1

ت ھا و شعب فعال آنھا در جمھوری ارمنستان موظفند در سايت اينترنتی خود اطالعات زير را . شرک2

  منتشر نمايند:

) گزارشات مالی (حداقل آخرين گزارش ساالنه و آخرين گزارش سه ماھه) و رونوشت نتيجه گيری 1

در اين بند مميزی خارجی در خصوص گزارشات. به نحوی که شرکت ھا موظفند گزارشات مالی مندرج 

  را در مطبوعات نيز منتشر نمايند،

اطالعيه پيرامون برگزاری مجمع عمومی ساالنه. به نحوی که شرکت ھا موظفند اطالعيۀ برگزاری ) 2

  مجمع عمومی ساالنه را در مطبوعات نيز به چاپ برسانند،

سود سھام ) کپی مصوبات پيرامون پرداخت سود سھام و ھمچنين کپی اسناد وضع کننده سياست 3

  در صورت موجود بودن آنھا، شرکت

) اطالع رسانی دربارۀ شرکت کنندگان دارای مشارکت قابل توجه در شرکت؛ نام (عنوان) آنھا، ميزان 4

مشارکت آنھا در شرکت (بجزء اشخاصی که بطور غير مستقيم دارای مشارکت قابل توجه ھستند و در 

اطالعاتی در خصوص قراردادھای بيمه ای منعقد شده  سرمايه اساسنامه ای شرکت مشارکتی ندارند)،

و تعرفه شرکت با آنان و اقربای نسبی و سببی آنان در طی سال قبل، از جمله: موضوع بيمه، مبلغ بيمه 

  بيمه،

، ) مشخصات و فھرست اعضای ھيئت مديره، نھاد اجرايی (نام، نام خانوادگی، تاريخ تولد، زندگينامه)5

فتی اعضای ھيئت مديره، مدير عامل و حسابدار کل از شرکت در طی سال گذشته ميزان کل حقوق دريا
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(شامل پاداش ھا، پرداخت ھا در ازای انجام کار مشخص برای شرکت و ساير درآمدھای برابر با حقوق و 

دستمزد)، اطالعات پيرامون انعقاد قرارداد بيمه از سوی شرکت با آنان و اقربای نسبی و سببی آنان، از 

  مله موضوع بيمه، مبلغ بيمه و تعرفه بيمه،ج

اين بند، بانک مرکزی می تواند از شرکت ھا  5الی  1) بغير از اطالعات مندرج در زيربندھای 6

را برحسب تناوب و مقررات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک بخواھد تا اطالعات ديگری 

د، بجز آن نر رسانه ھای خبری جمعی منتشر نمايمرکزی در سايت اينترنتی خود، مطبوعات يا ساي

  ،تجاری، بيمه ای يا غيره محسوب می شوند ی که اسراراطالعات

اين بند را در  5الی  1شرکت ھا موظفند تغييرات صورت گرفته در اطالعات مندرج در زيربندھای ) 7

  روز کاری پس از انجام آنھا منتشر نمايند، 10طی 

برحسب  خود در خصوص خدمات بيمه ای پيشنھادیدر آمده روز ه عات ب) شرکت ھا موظفند اطال8

انواع، کالس ھا و زيرکالس ھا از جمله: شرايط بيمه و تعرفه ھای پيشنھادی را در سايت اينترنتی خود يا 

به شکل جزوات مجزا يا به شکلی که قابل دسترس عموم باشد (در دفتر مرکزی شرکت، شعب و نمايندگی 

  ورت روزانه منتشر نمايند.شرکت)، به ص

روز پس از پايان سال مالی، نتيجه گيری مميزی و گزارش مالی  120. شرکت ھا موظفند در مھلت 3

 د.نمطبوعات منتشر نمايدر گزارش مالی سه ماھه خود را  ،ماه بعدی ھر سه ماھه 15تا تاريخ و ساالنه 

گانه يا به اشکالی که قابل دسترس عموم باشد شرکت ھا موظفند گزارشات مالی را نيز در قالب جزوات جدا

  (در دفتر مرکزی شرکت، شعب و نمايندگی شرکت) منتشر نمايند.

شخص . شرکت موظف است بنا به درخواست ھر شخص دلخواه موارد ذيل الذکر را نيز در اختيار 4

  بگذارد: مذکور

  ) کپی گواھينامه ثبت دولتی و اساسنامه شرکت،1

  ، کپی بروشور صدور اوراق سھام شرکت،عمومی اوراق سھام ) در صورت اشتراک2

در صورت پذيره نويسی عمومی اوراق قرضه و ديگر اوراق بھادار صادر شدۀ شرکت و ھمچنين ) 3

، اطالعات وضع شده به موجب تنظيم برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیقابل ابزار مشتقه مالی 

  کنندۀ بازار اوراق بھادار،قوانين و ديگر اسناد حقوقی تنظيم 

  ماده جاری يا کپی اسناد. 1) اطالعات مندرج در بند 4

پرداخت ھزينه بابت در اختيار گذاشتن اطالعات مندرج در اين ماده نمی تواند از ھزينه ھای واقعی 

  انجام شده جھت تھيه و (يا) ارسال پستی آنھا بيشتر باشد.
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پيرامون روئيت در محل قابل و مايندگی ھای خود شرکت موظف است در دفتر مرکزی، شعب و ن

اطالعيه  ،امکان دريافت اطالعات مندرج در اين بند و مقررات، محل و زمان دريافت اطالعات مذکور

  نصب نمايد.

. بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمی خود می تواند مقررات انتشار (در اختيار گذاشتن) 5

  ضع بنمايد.اطالعات مندرج در اين ماده و

ھر شرکت کننده شرکت مجاز است رونوشت آخرين گزارش ساالنه و نتيجه گيری مميزی خارجی . 6

  شرکت را بطور رايگان دريافت نمايد.

درصد اوراق سھام  2و بيش از  2که مديريت ) ی(شرکت کنندگان ه ای. بنا به درخواست شرکت کنند7

يار داشته باشد، شرکت می بايستی اطالعات زير را؛ حتی را در اخت رای دھنده و پذيره نويسی شدۀ شرکت

  اگر آنھا جزء اسرار بيمه ای، تجاری و غيره باشند، بطور رايگان در اختيار وی (آنان) قرار دھد:

  ) اطالعات مندرج در ماده جاری در خصوص ھيئت مديره، مدير عامل و حسابدار کل،1

، مدير عامل و حسابدار کل از شرکت در طی سال ) ميزان کل حقوق دريافتی اعضای ھيئت مديره2

گذشته (شامل پاداش ھا، پرداخت ھا در ازای انجام کار مشخص برای شرکت و ساير درآمدھای برابر با 

حقوق و دستمزد)، اطالعات پيرامون انعقاد قرارداد بيمه از سوی شرکت با آنان و اقربای نسبی و سببی 

اطالعات در باره شرکت کنندگان دارای مشارکت قابل  بيمه و تعرفه بيمه، آنان، از جمله موضوع بيمه، مبلغ

توجه در شرکت، شامل نام (عنوان) آنھا، ميزان مشارکت آنھا در شرکت (بجزء اشخاصی که بطور غير 

مستقيم دارای مشارکت قابل توجه ھستند و در سرمايه اساسنامه ای شرکت مشارکتی ندارند)، اطالعات در 

ردادھای بيمه ای منعقد شده شرکت با آنان و اقربای نسبی و سببی آنان در طی سال قبل، از خصوص قرا

  جمله: موضوع بيمه، مبلغ بيمه و تعرفه بيمه،

شده فی مابين شرکت و اشخاص وابسته به آن و ھمچنين پيرامون  ) پيرامون معامالت عمده منعقد3

رائه درخواست دريافت اطالعات مذکور صورت گرفته باشد که انعقاد آنھا در طی دو سال قبل از امعامالتی 

  و مربوط به اجرای عمليات وضع شده به موجب اين قانون از سوی شرکت باشند،

  وابسته به شرکت،در قبال شخص از سوی شرکت ) پيرامون تعھدات بر عھده گرفته 4

کنندۀ سياست يکسان و  پيرامون وجود قراردادھا در جھت ايجاد گروه ھای شرکت کنندگان اجرا) 5

  ھمچنين نام ھای (عناوين) شرکت کنندگان شرکت که طرف قرارداھای مذکور می باشند،

اموال منعکس شده در  ) رونوشت اسناد گواھی کنندۀ حقوق و اختيارات اموالی شرکت در قبال6

رسيده باشد، ترازنامه شرکت، اسناد داخلی شرکت که به تصويب مجمع عمومی و ساير نھادھای مديريت 

اساسنامه ھای زيرمجموعه ھا و موسسات مجزای شرکت، گزارشات مالی و آماری مورد ارائه به نھاد 

دولتی از سوی شرکت، صورتجلسات جلسات مجمع عمومی، ھيئت مديره، مديريت، نتيجه گيری ھای 
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ن اعمال بازرسی ھای انجام شده از سوی بانک مرکزی، رونوشت ھای مصوبات بانک مرکزی پيرامو

، رونوشت گزارشات ارائه شده تدابير تنبيھی در قبال شرکت و (يا) روسای شرکت از سوی بانک مرکزی

  به ھيئت مديره و مدير عامل (مديريت) از سوی رئيس مميزی داخلی،

) فھرست آن اشخاص حقوقی که روسای شرکت يا اقربای نسبی و سببی آنان در سرمايه اساسنامه ای 7

بر تصميمات آنھا داشته  گذاری درصد مشارکت داشته باشند يا امکان تاثير 20و بيش از  درصد 20آنھا 

  .باشند

  صورتجلسات کميسيون شمارش می بايستی در اختيار کليه شرکت کنندگان شرکت گذاشته شود.

اطالعاتی که شرکت کننده شرکت طبق اين ماده دريافت می نمايد نمی تواند از سوی وی به اشخاص 

منتقل شود و ھمچنين مجاز به استفاده آنھا در لطمه زدن به شھرت تجاری شرکت، نقض حقوق و  ديگر

منافع قانونی شرکت کنندگان و مشتريان شرکت و اھداف مشابه نمی باشد. در غير اين صورت، آنھا به 

  فت.موجب قانون و (يا) برحسب مقررات وضع شده به موجب قرارداد تحت جوابگويی قرار خواھند گر

اطالعاتی که در خصوص اعضای ھيئت مديره، مدير عامل، حسابدار کل و ھمچنين نامزدھای . 8

اعضای ھيئت مديره در اختيار شرکت کنندگان شرکت گذاشته می شود می بايستی شامل نکات زير نيز 

  باشد:

  ) نام و نام خانوادگی آنان، سال، ماه و روز تولد،1

  ) تخصص و تحصيالت،2

  سال اخير، 10طی در  آنان ی) سمت ھا3

  ) تاريخ انتصاب (انتخاب) به سمت مورد نظر و تاريخ عزل از سمت،4

  ) دفعات انتصاب مجدد در سمت مورد نظر،5

) تعداد اوراق سھام (سھام) رای دھنده شرکت که به عضو ھيئت مديره بعنوان شرکت کننده شرکت، 6

  ره و اقربای نسبی و سببی آنان تعلق دارد،مدير عامل، حسابدار کل يا نامزد عضويت ھيئت مدي

  ،باشدسمت ھای ارشد داشته در آنھا ) اطالعات درباره آن اشخاص حقوقی که شخص مورد نظر 7

  ) ماھيت روابط متقابل با شرکت مورد نظر و اشخاص وابسته به شرکت،8

  .) ساير اطالعات پيش بينی شده به موجب اساسنامه شرکت يا اسناد حقوقی داخلی9

شرکت ھا مجاز به استفاده اطالعات گمراه کننده در تبليغات و پيشنھادات عمومی يا ھر گونه . 9

درخصوص شرکت مذکور از سوی اشخاص انتشار شده اطالعيه ھای داده شده از نام خود، يا اطالعيه ھای 

ت، جايگاه برداشت نادرست در خصوص وضعيت مالی شرکسوءتفاھمات و ديگر که می تواند باعث ايجاد 

  شود، نمی باشند. آن در بازار مالی، اعتبار و حيثيت، شھرت تجاری يا ھويت حقوقی آن
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. اطالعاتی که طبق اين ماده از سوی شرکت انتشار يا در اختيار گذاشته می شوند می بايستی بطور 10

  کامل و قابل اطمينان باشد.

نيز گذاشتن اطالعات از سوی شرکت ھا  الزامات ديگر مربوط به مقررات انتشار و در اختيار. 11

  تواند از سوی بانک مرکزی جمھوری ارمنستان وضع شود. می

 - 196) شماره 30/09/1394( 21/12/2015به موجب قانون اصالحی مورخه  84(اصالح ماده 
  ن)  -197) شماره 06/08/1395( 27/10/2016قانون اصالحی مورخه ، ن

  

  . گزارشات حسابدھی شرکت85ماده 

و غيره تھيه، انتشار و به بانک مرکزی ارائه  و سه ماھه ساالنهمالی گزارشات حسابدھی  شرکت ھا. 1

ارائه گزارشات  ی جھتتناوب ديگر دبرحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی می توانمی نمايند. 

  حسابدھی وضع بشود.

رات و مھلت ھای ارائه آنھا گزارشات مورد ارائه به بانک مرکزی، محتوای آنھا، مقر فرم ھای .2

  اسناد حقوقی تنظيم بانک مرکزی وضع می شوند.برحسب 

، موارد، مقررات و مھلت ھای وضع شده بر حسب اسناد فرم. ھر شرکت موظف است برحسب 3

  حقوقی تنظيمی بانک مرکزی، حداقل سالی يکبار گزارشات زير را به بانک مرکزی ارائه نمايد:

حقوقی دارای مشارکت قابل توجه در سرمايه اساسنامه ای شرکت،  ) گزارشات مالی اشخاص1

  اطالعات پيرامون مديران اشخاص حقوقی مذکور و اشخاص دارای مشارکت قابل توجه،

) گزارشات مالی اشخاص حقوقی اقربای نسبی و سببی اشخاص دارای مشارکت قابل توجه در  2

ان اشخاص حقوقی اقربای نسبی و سببی مذکور و سرمايه اساسنامه ای شرکت، اطالعات پيرامون مدير

  اشخاص دارای مشارکت قابل توجه،

) اطالعيه ھای اشخاص دارای مشارکت قابل توجه در سرمايه اساسنامه ای شرکت در خصوص اين 3

از طريق مشارکت آنان ھيچ شخص جديدی در شرکت ھويت شخص دارای مشارکت قابل توجه غير که 

است. اگر شخص ديگر در شرکت مشارکت قابل توجه غيرمستقيم بدست آورده باشد، مستقيم بدست نياورده 

روز پس از روز کسب  10شرکت موظف خواھد بود به منظور دريافت موافقت بانک مرکزی در مھلت 

مشارکت قابل توجه غير مستقيم در شرکت از سوی شخص مذکور، اسناد و مدارک وضع شده از سوی 

شخاص دارای مشارکت قابل توجه غير مستقيم و ھمچنين اسناد و مدارک در بانک مرکزی در خصوص ا

(از جمله: عنوان، محل استقرار، گزارشات مالی، اطالعات پيرامون مديران و خصوص آن اشخاص حقوقی 

روسا، اطالعات در باره اشخاص دارای مشارکت قابل توجه) که شخص دارای مشارکت قابل توجه غير 

  .به بانک مرکزی ارائه نمايدنھا شخص دارای مشارکت قابل توجه محسوب شود، مستقيم شرکت در آ
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برعھده اشخاص دارای مشارکت قابل به شرکت وظيفۀ ارائه گزارشات و اطالعات به موجب اين بند 

  توجه در سرمايه اساسنامه ای شرکت می باشد.

ی می بايستی بطور کامل و . از سوی شرکت گزارشات و ساير اطالعات مورد ارائه به بانک مرکز4

  قابل اطمينان باشد.

  

  . ثبت حسابداری در شرکت ھا86ماده 

تھيه و ارائه » پيرامون ثبت حسابداری«شرکت ھا گزارشات مالی را طبق قانون جمھوری ارمنستان 

  می نمايند.

 - 228) شماره 06/10/1387( 26/12/2008به موجب قانون اصالحی مورخه  86(اصالح ماده 
  ن)

  

  بيمه ایگری . فعاليت واسطه 5خش ب

  بيمه ایگری . واسطه 17فصل 

  بيمه ای و انواع آن . واسطه گری87ماده 

بيمه ای از طريق اجرای فعاليت عامل بيمه ای يا فعاليت کارگزار بيمه ای انجام گری . فعاليت واسطه 1

  می شود.

ع شده به موجب اين قانون و . فعاليت کارگزاری بيمه ای فقط شخص حقوقی که برحسب مقررات وض2

دريافت کرده باشد می تواند از بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی مجوز کارگزار بيمه ای 

  اجرا نمايد.

برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون و اسناد ی که فعاليت عامل بيمه ای فقط شخص. 3

می تواند اجرا  نوان عامل بيمه ای به ثبت رسيده باشدعاملين بعدفتر ثبت در حقوقی تنظيمی بانک مرکزی 

  نمايد.

اين قانون  90. عمليات عامل بيمه ای را فقط شخص مسئول عامل بيمه ای وضع شده به موجب ماده 4

  می تواند اجرا نمايد.

اين  90. عمليات کارگزار بيمه ای را فقط شخص مسئول کارگزار بيمه ای وضع شده به موجب ماده 5

  ن می تواند اجرا نمايد.قانو

  ن) -64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  87(اصالح ماده 
  

  . واسطه بيمه ای88ماده 
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  . کارگزاران بيمه و عاملين بيمه واسطه ھای بيمه ھستند.1

جام بدھد، بجزء . کارگزار بيمه ای فعاليت ديگری بغير از فعاليت کارگزاری بيمه ای نمی تواند ان2

  موارد پيش بينی شده به مقرر قانون.

  عامل بيمه ای ھمزمان نمی تواند فعاليت کارگزار بيمه ای اجرا نمايد.

 اگر نمی شود، سوبحه مم. به تعريف اين قانون، شخص اجرا کنندۀ فعاليت عامل بيمه ای؛ عامل بي3

الزامات پيش بينی شده به موجب اين بند را کليه  استقرارداد بيمه که در انعقاد آن شخص وساطت نموده 

  :و ھمزمان نمايدمی کفايت 

  ) قرارداد بيمه، قراداد بيمه عمر يا بيمه مسئوليت نباشد،1

  ) فعاليت عامل بيمه ای فعاليت اصلی شخص مورد نظر نباشد،2

اسناد حقوقی  ) مبلغ ساالنه حق بيمه پيش بينی شده به موجب قرارداد بيمه از مبلغ وضع شده به موجب3

 5از  و مھلت عملکرد قرارداد مذکور (به انضمام مدت تمديد مھلت عملکرد قرارداد)تنظيمی بانک مرکزی 

  سال تجاوز ننمايد،

) قرارداد بيمه به کاالھا يا خدمات تحت فروش و (يا) پيشنھادی ضميمه شده باشد و برحسب قرارداد 4

  بيمه موارد زير بيمه می شوند:

  کاالھای تحت فروش و (يا ) پيشنھادی، يا: آسيبيا  انزيالف. ريسک 

از سوی عرضه کننده مورد بفروش رسيده ضميمۀ خدمات مسافرتی  ی کهريسک زيان يا آسيب بارب. 

يا ريسک در ارتباط با مسافرت، حتی اگر عمر يا ريسک مسئوليت بيمه شده باشد، اگر آنھا به ريسک  نظر

  اصلی مسافرتی مربوط باشند.

  

  . ثبت واسطه ھای بيمه89ده ما

شرکت يا شرکت اتکايی می تواند فقط از خدمات آن واسطه ھا استفاده نمايد که در دفتر ثبت تحت . 1

اين  88ماده  3ادارۀ بانک مرکزی به ثبت رسيده باشد يا جزء اشخاص اجرا کنندۀ فعاليت مندرج در بند 

  قانون باشند.

از آن توسط بانک مرکزی انجام  ای در دفتر ثبت و حذف . ثبت کارگزار بيمه ای و عامل بيمه2

  پذيرد. می

. بانک مرکزی می تواند عامل بيمه را بدون وساطت شرکت و فقط در صورت نقض الزامات اين 3

قانون و ديگر اسناد حقوقی تنظيم کننده فعاليت بيمه ای از سوی آن، از ثبت خارج نمايد. در صورت حذف 
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روز کاری مراتب را به اطالع شرکت ھايی که شخص مذکور  3يستی در طی بانک مرکزی با از ثبت

  بعنوان عامل آنھا عمل نموده است برساند.

. فھرست واسطه ھايی که به ثبت رسيده اند و اطالعات مربوط به آنھا بايستی در سايت اينترنتی بانک 4

  مرکزی منتشر شوند.

  

  ھای بيمه ای . الزامات در قبال اشخاص مسئول واسطه90ماده 

. مدير عامل يا رئيس ھيئت مديره، اعضای ھيئت مديره، حسابدار کل، معاون مدير عامل و ھمچنين 1

مدنی باشد،  - شخص حقيقی اجرا کنندۀ عمليات کارگزار که با کارگزار بيمه در مناسبات کاری يا حقوقی

  اشخاص مسئول کارگزار بيمه محسوب می شوند.

و عضو نھاد اجرايی يا نھاد معادل آن که مسئول عمليات عامل بيمه  مديرهھيئت (اعضای) . آن عضو 2

  بيمه محسوب می شوند. عامل، اشخاص مسئول عامل بيمهاجرا کنندۀ عمليات  ھستند و شخص حقيقی

  که: شخصی می تواند مسئول واسطه بيمه ای باشدآن . 3

  مرکزی باشد،) مطابق با معيارھای صالحيت حرفه ای وضع شده از سوی بانک 1

  برای ارتکاب به جرم عمدی، به مقرر قانون محکوميت خاتمه نيافته يا لغو نشده نداشته باشد،) 2

) برحسب حکم دادگاه از حق داشتن سمت در زمينه ھای مالی، بيمه ای، بانکی، مالياتی، گمرکی، 3

  تجاری، اقتصادی و حقوقی منع نشده باشد،

  عھدات پرداخت نشده (نابخشوده) نداشته باشد،ورشکسته شناخته نشده باشد و ت) 4

و بر اساس راھنمای  بانک مرکزیبنا به نظر در گذشته اقدام به انجام چنان عملی نشده باشد که ) 5

آن شک و ترديد بوجود آيد که شخص مذکور بعنوان واسطه بيمه قادر به  بانک مرکزیوضع شده از سوی 

واسطه گری بيمه ای نبوده يا عملکرد وی می تواند به ورشکستگی ادارۀ شايسته زمينۀ مورد نظر فعاليت 

  شرکت يا وخيم شدن اوضاع مالی يا بی اعتبار ساختن حيثيت و شھرت تجاری شرکت منجر شود،

  ) در پرونده کيفری بعنوان مظنون، متھم يا مقصر دخيل نباشد.6

مقررات بررسی و احراز  معيارھای صالحيت حرفه ای شخص مسئول واسطه بيمه ای و ھمچنين. 4

  صالحيت حرفه ای بانک مرکزی وضع می نمايد.

واسطه بيمه ای جھت تامين غرامت خسارت وارده در پی غفلت و بی مباالتی حرفه ای موظف است . 5

  قرارداد بيمه ای مسئوليت به شرح شرايط زير منعقد نمايد:

ز سوی واسطه بيمه ای به دنبال ه ا) حادثه بيمه ای می بايستی شامل زيان ھای پولی مستقيم ک1

  مباالتی حرفه ای بر بيمه گذار، شخص بيمه شده و شخص ذينفع وارده آمده است، بی
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ميزان مسئوليت بيمه ای ھم برای يک حادثه بيمه ای و ھم برای کل قرارداد حداقل می بايستی برابر ) 2

  انک مرکزی باشد،ھای وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی ببا حداقل حد نصاب 

) برحسب قرارداد بيمه، زيان پيش آمده به تقصير واسط در طی عملکرد قرارداد بيمه که با وساطت 3

  واسطه بيمه ای منعقد شده است، حادثه بيمه محسوب می شود.

اين قانون را اجرا می نمايد موظف است  3ماده  12زيربند » پ«واسطه ای که عملکردھای تبصره . 6

صاب سرمايه اساسنامه ای و سرمايه کلی وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک حداقل حدن

حداقل وجه دائمی در صورت کارگزار مالياتی و عامل بيمه بعنوان يک شخص حقوقی، يا وجود مرکزی را 

ضمانت به مقرر اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی در حساب افتتاح شده در يکی از بانک ھای تجاری 

  ، تامين نمايد.در صورت کارگزار بيمه ای شخص حقيقی ؛ال در جمھوری ارمنستانفع

ماده جاری شامل حال آن عاملين بيمه که مسئوليت تامين جبران زيان  5. مفاد وضع شده به موجب بند 7

  وارده در پی بی مباالتی حرفه ای آنان شرکت بر عھده گرفته باشد، نمی شود.

خدمات عامل بيمه ای عرضه نمايد يا بعنوان مه ای ھمزمان نمی تواند . شخص مسئول کارگزار بي8

شخص مسئول عامل بيمه ای عمل نمايد. شخص مسئول عامل بيمه ای ھمزمان نمی تواند خدمات کارگزار 

  بيمه ای عرضه نمايد يا بعنوان شخص مسئول کارگزار بيمه ای عمل نمايد.

  

  . محدودۀ فعاليت واسطه ای بيمه 91ماده 

فعاليت واسطه ای را می تواند فقط با بيمه گرانی اجرا نمايد که دارای مجوز انجام فعاليت  ،واسطۀ بيمه

بيمه در جمھوری ارمنستان باشند (و ھمچنين در زمينه بيمه اتکايی با بيمه گرانی که مجوز فعاليت در 

  .جمھوری ارمنستان را دريافت نکرده باشند) 

  

  ای دارايی ھامجز حسابداری . ثبت92ماده 

. واسطۀ بيمه ای موظف است حق بيمه پرداخت شده از سوی بيمه گذار و متعلق به شرکت را و 1

ھمچنين پرداخت ھای بيمه اتکايی پرداخت شده از سوی شرکت و متعلق به بيمه گر اتکايی را در حساب 

شده است نگھداری  که در يکی از بانک ھای تجاری فعال در جمھوری ارمنستان افتتاح یجاری مجزاي

  .نمايد

ماده جاری جھت فعاليت  1ھای وضع شده به موجب بند  موجودی. واسطۀ بيمه ای مجاز به استفادۀ 2

موسسه داری خود نمی باشد و آنھا را می تواند منحصراً به منظور عودت حق بيمه ھا به شرکت که متعلق 

ماده جاری در  1ھای وضع شده به موجب بند  موجودی به شرکت مذکور می باشد مورد استفاده قرار بدھد.
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 کتاب انحالل واسطه لحاظ نمی شود و مطالبات طلبکاران از موجودی ھای مذکور پرداخت نمی شود (به

  خود). ھای بيمه حق ميزان به بيمه ھای شرکت استثنای

بدست ای بيمه  در ازای قرارداد بيمه يا گواھينامهی را که موظف است حق بيمه ھاي بيمه ای . واسطۀ3

به وی پرداخت شده است در مھلت تعيين شده در قرارداد و در صورت عدم تعيين بيمه گذار سوی آورده از 

  مھلت حداکثر ظرف مھلت سی روز به شرکت يا بيمه گر اتکايی منتقل نمايد.

 ،مه گذار. حق بيمه ھای پرداخت شده به عامل بيمه در ازای قرارداد يا گواھينامه بيمه از سوی بي4

  ، پرداخت شده به شرکت محسوب خواھد شد.صرفنظر از چگونگی واريز آن به شرکت از سوی عامل بيمه

. اگر شرکت جبران بيمه ای را از طريق واسطه انجام بدھد، در اين صورت جبران خسارت شرکت 5

ور را دريافت انجام شده محسوب خواھد شد، اگر بيمه گذار، شخص بيمه شده يا شخص ذينفع جبران مذک

  کرده باشند.

  

  . مقررات مطلع ساختن بيمه گذاران93ماده 

اين قانون در قبال اجرای واسطه  102و  95اطالعات در خصوص الزامات وضع شده به موجب مواد 

گری قراردادھای بيمه ای می بايستی از سوی واسطه بصورت کتبی و حداقل به زبان ارمنی دراختيار بيمه 

  ده شود.گذاران قرار دا

  

  . کارگزاران بيمه18فصل 

  »کارگزار بيمه«لغات . استفاده از 94ماده 

. نام تجارتی سازمان تجاری که مجوز اجرای فعاليت کارگزار بيمه ای دريافت کرده است بايستی 1

  باشد.» کارگزار بيمه اتکايی«و (يا) » کارگزار بيمه«شامل عبارت 

و » کارگزار بيمه«کارگزار بيمه ای می توانند از عبارت  فقط اشخاص دارای مجوز اجرای فعاليت. 2

، مشتقات، گونه ھای صرفی و ترجمه آنھا در نام ھای تجارتی خود، تبليغات يا »کارگزار بيمه اتکايی«(يا) 

  .ل ديگر استفاده نماينداشکبه ا

ی خود که می تواند گمراه کننده در نام تجارتاز عبارات . سازمان کارگزار بيمه ای مجاز به استفاده 3

وضعيت مالی يا ھويت حقوقی سازمان کارگزار بيمه ای مذکور بشود، نسبت به سوء تصورات موجب ايجاد 

  نمی باشند.

  

  . الزامات در قبال واسطه گری در انعقاد قرارداد بيمه95ماده 
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ارداد بيمه تا قبل از به . سازمان کارگزار بيمه ای تا قبل از انعقاد قرارداد بيمه يا انجام تغييرات در قر1

  اجرا در آمدن آن، موظف است:

  ) آدرس، شماره تلفن و نشانی سايت اينترنتی خود را به مشتری اعالم نمايد،1

اين قانون به اطالع مشتری برساند و اعالم نمايد  3ماده  12) در باره اختيارات خود به موجب زيربند 2

  ه ای به ثبت رسيده است،که وی در دفتر ثبت شرکت ھای کارگزاری بيم

و ) در باره آن شرکت که کارگزار بيمه ای در سرمايه اساسنامه ای آن مشارکت قابل توجه دارد 3

ھمچنين درباره آن شرکت يا شرکت اصلی شرکت وابسته که در سرمايه سازمان کارگزار بيمه ای مشارکت 

  قابل توجه دارد، مشتری را مطلع سازد،

دی از سوی شرکت ھا برحسب انواع، کالس ھا و زيرکالس ھا به مشتری ارائه ) شرايط بيمه پيشنھا4

  نمايد،

چنان قرارداد بيمه فرموله شده پيشنھاد نمايد که مطابق با ماھيت ريسک ھای تحت بيمه از سوی ) 5

   د،ھآنھا را پوشش د د واشمشتری ب

ً به مشتری ارائه و آنھا را 6 ً توضيح دھد، بويژه ميزان حق ) کليه شرايط قرارداد بيمه را کتبا شفاھا

  بيمه، محدوديت ھای قرارداد و غيره،

ً به مشتری ارائه و 7 ) مقررات و شرايط جبران خسارت بيمه در صورت وقوع حادثه بيمه ای را کتبا

  آنھا را شفاھاً توضيح دھد،

ميزان ھزينه  ) به اطالع مشتری برساند که وی مجاز است از سازمان کارگزار بيمه ای بخواھد تا8

  خدمات بابت واسطه گری قرارداد بيمه را منتشر نمايد،

  ) محتوای گواھينامه بيمه را بررسی نمايد،9

) در صورت لزوم يا برحسب درخواست بيمه گذار، مطابقت نورم ھای اقتصادی شرکت را با 10

  الزامات اين قانون مورد ارزيابی قرار دھد،

  مکمل به بيمه گذار،مشاوره رائه در ارتباط با قرارداد بيمه ا) 11

  ) اجرای ديگر الزمات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.12

. برای اجرای فعاليت کارگزار بيمه ای، کارگزاران بيمه بجز واسطه گری در خصوص بيمه اتکايی 2

  پولی دريافت نمايند.نمی توانند از شرکت ھا بطور مستقيم يا غير مستقيم غرامت ھای پولی و غير 

  . گزارشات کارگزان بيمه، اطالع رسانی و ثبت حسابداری96ماده 
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. سازمان کارگزاری بيمه ای گزارشاتی پيرامون فعاليت خود و اشخاص مسئول به بانک مرکزی 1

مقررات و مھلت ھای ارائه گزارشات برحسب اسناد حقوقی  ،، ترکيب اطالعاتنحوهارائه می نمايد. 

  انک مرکزی وضع می شود.تنظيمی ب

برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی می تواند فھرست، فرم ھا و تناوب انتشار اطالعات . 2

  پيرامون سازمان ھای کارگزاری بيمه ای و اشخاص مسئول آنھا وضع شود. 

بت پيرامون ث«. سازمان کارگزاری بيمه ای گزارشات مالی را مطابق با قانون جمھوری ارمنستان 3

  تھيه و ارائه می نمايد.» حسابداری

 - 228) شماره 06/10/1387( 26/12/2008به موجب قانون اصالحی مورخه  96(اصالح ماده 
  ن)

  

  . صدور مجوز فعاليت کارگزار بيمه ای97ماده 

  . مجوز فعاليت کارگزار بيمه ای فقط سازمان تجاری می تواند دريافت نمايد.1

، محتوا و مقررات وضع نحوهکارگزار بيمه ای برحسب مجوز فعاليت  جھت دريافتسازمان تجاری . 2

  شده به موجب اسناد حقوقی بانک مرکزی اسناد و اطالعات زير را به بانک مرکزی ارائه می نمايد:

  ) درخواست نامه، 1

 ) قرارداد بيمه کننده مسئوليت سازمان کارگزاری بيمه ای مطابق با الزامات وضع شده به موجب بند2

  اين قانون، 90ماده  5

  ) اطالعات پيرامون شرکت کنندگان سازمان تجاری،3

  ) مصوبه نھاد ذيصالح سازمان تجاری پيرامون تعيين اشخاص مسئول سازمان کارگزار بيمه ای،4

  ) گواھی پيرامون فعاليت اشخاص مسئول سازمان کارگزاری بيمه ای، نمونه امضاھای تاييد شدۀ آنان،5

  ھای فعاليت سازمان کارگزار بيمه ای،) نظام نامه 6

) اطالعيه پيرامون مطابقت محل فعاليت کارگزار بيمه ای با معيارھای وضع شده به موجب اسناد 7

  حقوقی تنظيمی بانک مرکزی،

اساسنامه ای سازمان کارگزار ) اطالعات در باره اشخاص دارای مشارکت قابل توجه در سرمايه 8

  يزان مشارکت آنان،ای، مشخصات شخصی و م بيمه

  ) قبض رسيد پرداخت عوارض دولتی،9

  ) ديگر اسناد و مدارک وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.10

  

  . مصوبه پيرامون صدور مجوز فعاليت کارگزار بيمه ای98ماده 
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ات ارائه . شورای بانک مرکزی پيرامون صدور مجوز فعاليت کارگزار بيمه ای، اگر اسناد و اطالع1

قوانين و اسناد حقوقی بوده، اطالعات ارائه شده در آنھا موثق و قابل اطمينان ديگر شده مطابق با اين قانون، 

برای بوده و برحسب اين قانون يا اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی اساسی دال بر رد صدور مجوز 

  ايد.تصميم اتخاذ می نم ،باشدفعاليت کارگزار بيمه ای وجود نداشته 

روز پس از ارائه درخواست نامه، مجوز فعاليت کارگزار بيمه ای را  30. بانک مرکزی در مھلت 2

در اختيار می گذارد يا آن را رد می نمايد، که روند آن بنا به تصميم بانک مرکزی و جھت دريافت 

اگر ليق درآيد. روز به حالت تع 30اطالعات مشخص و مورد نياز بانک مرکزی می تواند حداکثر به مدت 

بانک مرکزی در مھلت مذکور در باره رد ثبت و صدور مجوز يا ثبت و مجوز تصميم گيری ننمايد، در اين 

  صورت مجوز صادر شده و سازمان به ثبت رسيده محسوب خواھد شد.

بانک مرکزی موظف است درمھلت پنج روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون در اختيار گذاشتن مجوز، . 3

  را به سازمان کارگزار بيمه ای تحويل بدھد.مجوز 

. بانک مرکزی در طی پنج روز کاری پس از اتخاذ تصميم پيرامون دراختيار گذاشتن مجوز فعاليت 4

کارگزار بيمه ای می بايستی نام سازمان کارگزار بيمه ای، محل استقرار، محل فعاليت، نام اشخاص مسئول 

رکزی را دفتر ثبت واسطه ھای اسناد حقوقی تنظيمی بانک م آن و ساير اطالعات وضع شده به موجب

  ای به ثبت برساند. بيمه

روز پس از صدور مجوز فعاليت کارگزار بيمه ای موظف  10سازمان کارگزار بيمه ای در طی . 5

در را اين قانون  90ماده  5طابق با الزامات وضع شده به موجب بند م ؛است کپی قرارداد بيمه مسئوليت

  ار بانک مرکزی قرار دھد.اختي

  

  . پايه و اساس رد مجوز فعاليت کارگزار بيمه ای99ماده 

  شورای بانک مرکزی در اختيار گذاشتن مجوز فعاليت کارگزار بيمه ای را رد می نمايد، اگر:

) سازمان تجاری که اقدام به ارائه درخواست نامه نموده است واجد شرايط و الزامات وضع شده جھت 1

  کارگزار بيمه ای به موجب اين قانون و ديگر اسناد حقوقی نباشد، فعاليت

) روسای سازمان تجاری که درخواست نامه ارائه نموده است واجد شرايط و الزامات وضع شده به 2

  باشند،ناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی نموجب اين قانون و اس

اين قانون  97وضع شده به موجب ماده  سازمان تجاری ارائه کنندۀ درخواست نامه اسناد و مدارک) 3

را ارائه نکرده باشد، يا اسناد جعلی يا ناقض ارائه نموده باشد، يا در اسناد و مدارک ارائه شده اطالعات 

  جعلی يا غير قابل اطمينان منعکس شده باشد،
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يق و بطور کافی ) مفاد اساسنامه يا آيين نامه ھای فعاليت سازمان تجاری ارائه کنندۀ درخواست نامه دق4

  صريح نبوده که در نتيجه آن منافع بيمه گذارن، اشخاص بيمه شده يا اشخاص ذينفع می تواند به خطر افتد،

) سازمان تجاری ارائه کنندۀ درخواست نامه فاقد فضای الزم و تجھيزات فنی مطابق با الزامات تعيين 5

  شده برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی باشد.

  

  کشور خارجی يادر جمھوری ارمنستان فعال . شعبه و نمايندگی کارگزار بيمه ای 100ماده 

سازمان کارگزار بيمه ای می تواند در جمھوری ارمنستان يا در کشور خارجی شعب يا نمايندگی ھا 

داير نمايد و از طريق شعب و با دريافت اجازۀ بانک مرکزی به مقرر اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی 

  انجام فعاليت کارگزار بيمه ای بپردازد. به

  

  . عاملين بيمه ای19فصل 

  »عامل بيمه«. استفاده از لغات 101ماده 

. فقط اشخاص مجاز به اجرای فعاليت عامل بيمه ای می توانند در نام خود، تبليغات يا به اشکال ديگر 1

  ه نمايند.، مشتقات، گونه ھای صرفی و ترجمه آن استفاد»عامل بيمه«از عبارت 

د موجب ايجاد ده در نام تجارتی خود که می توانبيمه ای مجاز به استفاده از عبارات گمراه کننعامل . 2

  بيمه ای مذکور بشود، نمی باشند.قانونی عامل تصورات سوء نسبت به وضعيت مالی يا ھويت 

  

  در انعقاد قراردادھای بيمه ه گریسطا. الزامات در قبال و102ماده 

بيمه ای تا قبل از انعقاد قرارداد بيمه يا انجام تغييرات در قرارداد بيمه تا قبل از به اجرا در  . عامل1

  آمدن آن، موظف است:

  ) آدرس و شماره تلفن خود را به مشتری اعالم نمايد،1

) به مشتری اعالم نمايد که بعنوان عامل بيمه ای عمل می نمايد، با سند مربوطه گواھی نمايد که در 2

فتر ثبت عاملين بيمه ای به ثبت رسيده است، و ھمچنين پيرامون حق بررسی مندرجات انجام شده در دفتر د

  ثبت از سوی بيمه گذار به آگاھی برساند،

و کالس ھای بيمه  ) در باره شرکت يا شرکت ھايی که عامل بيمه ای به نام آن (آنھا) عمل می نمايد3

واسطه گری بيمه ای مربوط به آنھا را محول نموده اند به اطالع که شرکت يا شرکت ھا اختيارات اجرای 

  مشتری برساند،

  ) به مشتری پيشنھاد انعقاد قرارداد بيمه بنمايد،4
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کليه شرايط قرارداد بيمه بويژه ميزان حق بيمه، محدوديت ھای قرارداد و غيره به مشتری ارائه ) 5

  نمايد،

  ،ارائه نمايد و شرايط جبران بيمه ای به مشتری) در صورت وقوع حادثه بيمه ای، مقررات 6

  ) اجرای ديگر الزمات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.7

  . درخواست ثبت عامل بيمه103ماده 

. شخص يا عامل بيمه ای جھت ثبت در دفتر ثبت عاملين بيمه ای يا انجام تغييرات در اطالعات 1

ررات، فرم و محتوای وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک موجود در دفتر ثبت برحسب مق

  مرکزی اسناد و اطالعات زير را ارائه می نمايد:

  :) برای درخواست کننده شخص حقوقی1

  الف. درخواست نامه ثبت،

  ب. اساسنامه درخواست کنندۀ شخص حقوقی، تغييرات اساسنامه يا ويرايش جديد اساسنامه،

  خواست کننده شخص حقوقی، که شامل مشخصات آنان نيز می باشد،پ. فھرست روسای در

ت. کپی قرارداد اجرای عمليات عامل بيمه ای با شرکت، که در آن می بايستی ذکر شود که برای عامل 

قانون و در چه کالس بيمه مجاز اين  3ماده  12بيمه کدام يک از عمليات وضع شده به موجب زيربند 

اين ماده؛ ميزان  3ماده  12زيربند » پ«جام عمليات وضع شده به موجب تبصره باشد، و در صورت ان می

آن از سوی شرکت به عامل داده  جمع آوری حق بيمه ھا و اجرای انتقال جبران خسارت ھا که اجازه

  شود، می

  روسا،ث. گواھی نامه صالحيت حرفه ای 

  اين قانون، 90ماده  5- 7 یه موجب بندھاج. اسناد و مدارک گواھی کنندۀ وجود الزامات پيش بينی شده ب

  اين قانون، 90ماده  3چ. اطالعيه روسا پيرامون عدم وجود پايه و اساس وضع شده به موجب بند 

  ح. ساير اطالعات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی،

  ) برای درخواست کنندۀ موسسه دار شخصی:2

  الف. درخواست نامه انجام ثبت،

  مشخصات مديرانی که در روابط کاری با عامل موسسه دار شخصی ھستند،ب. 

پ. کپی قرارداد اجرای عمليات عامل بيمه ای موسسه داری شخصی با شرکت، که در آن می بايستی 

اين قانون و  3ماده  12ذکر شود که برای عامل بيمه ای کدام يک از عمليات وضع شده به موجب زيربند 

زيربند » پ«جاز می باشد، و در صورت انجام عمليات وضع شده به موجب تبصره در چه کالس بيمه م
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اين ماده؛ ميزان جمع آوری حق بيمه ھا و اجرای انتقال جبران خسارت ھا که اجازه آن از سوی  3ماده  12

  شرکت به عامل داده می شود،

  ه دار شخصی ھستند،. گواھی نامه صالحيت حرفه ای مديرانی که در روابط کاری با عامل موسست

مديرانی که در روابط کاری با موسسه دار شخصی و عامل موسسه دار شخصی ھستند . اطالعيه ث

  اين قانون، 90ماده  3پيرامون عدم وجود پايه و اساس وضع شده به موجب بند 

  قانون،اين  90ماده  5- 7اسناد و مدارک گواھی کنندۀ وجود الزامات پيش بينی شده به موجب بندھای . ج

  .ساير اطالعات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیچ. 

  

  . مصوبه پيرامون ثبت عامل بيمه ای104ماده 

پيرامون ثبت عامل بيمه در دفتر ثبت عاملين بيمه ای تصميم اتخاذ می نمايد، اگر  . بانک مرکزی1

ين و اسناد حقوقی بوده، اطالعات ارائه شده در اسناد و اطالعات ارائه شده مطابق با اين قانون، ساير قوان

آنھا موثق و قابل اطمينان بوده و برحسب اين قانون پايه و اساسی دال بر رد ثبت عامل بيمه ای در دفتر ثبت 

  عاملين بيمه ای وجود نداشته باشد.

ند روز کاری پس از دريافت اطالعات و مدارک وضع شده به موجب ب 10. بانک مرکزی در ظرف 2

ای يا رد ثبت آن تصميم اتخاذ  اين قانون پيرامون ثبت عامل بيمه در دفتر ثبت عاملين بيمه 103ماده  1

  نمايد. می

می بايستی عنوان يا نام  ،طی دو روز کاری پس از اتخاذ تصميم پيرامون ثبتدر . بانک مرکزی 3

ی مسئول برای واسطه گری و و ھمچنين نام روساعامل بيمه، شماره ثبت، آدرس، محل انجام فعاليت 

  اطالعات پيرامون اشخاص حقيقی اجرا کنندۀ عمليات عامل بيمه ای را وارد دفتر ثبت عاملين بيمه ای نمايد.

. بانک مرکزی موظف است در مھلت سه روز کاری پس از اتخاذ تصميم پيرامون ثبت عامل بيمه ای 4

  ه عامل بيمه ای تحويل بدھد.در دفتر ثبت عاملين بيمه ای گواھی نامه ثبتی را ب

  

  . پايه و اساس رد ثبت عامل بيمه ای105ماده 

  بانک مرکزی ثبت عامل بيمه ای در دفتر ثبت عاملين بيمه ای را رد می نمايد، اگر:

) ارائه کنندۀ درخواست نامه واجد شرايط و الزامات وضع شده جھت فعاليت عامل بيمه ای به موجب 1

  د حقوقی نباشد،اين قانون و ديگر اسنا

) روسای ارائه کنندۀ درخواست نامه واجد شرايط و الزامات وضع شده به موجب اين قانون و اسناد 2

  حقوقی تنظيمی بانک مرکزی نباشند،
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اين قانون را ارائه نکرده  103) ارائه کنندۀ درخواست نامه اسناد و مدارک وضع شده به موجب ماده 3

ارائه نموده باشد، يا در اسناد و مدارک ارائه شده اطالعات غير قابل اطمينان باشد، يا اسناد جعلی يا ناقض 

  منعکس شده باشد.يا جعلی 

  

  تغييرات در مندرجات دفتر ثبت . حذف عامل از دفتر ثبت عاملين بيمه ای يا انجام106ماده 

تی در اطالعات . بانک مرکزی عامل بيمه ای را از دفتر ثبت عاملين در موارد زير حذف يا تغييرا1

  مربوط به عامل بيمه ای در دفتر ثبت عاملين بيمه انجام می دھد، اگر:

) عامل بيمه درخواست نامه پيرامون خارج شدن از دفتر ثبت عاملين بيمه ای به بانک مرکزی ارائه 1

  کرده باشد،

  رده باشد،) عامل بيمه ای شخص حقوقی منحل شده باشد يا عامل بيمه ای موسسه دار شخصی فوت ک2

  ) عملکرد قرارداد بين شرکت و عامل بيمه ای به انقضاء رسيده باشد،3

ماده  5- 7) عامل بيمه ای فاقد اسناد و مدارک گواھی کنندۀ الزامات پيش بينی شده به موجب بندھای 4

  اين قانون باشد، 90

وضع اين قانون  105به موجب ماده که پايه و اساس رد ثبت عامل در دفتر ثبت عاملين بيمه ای ) 5

  ،ندشاب آمده است، پديد شده

عامل بيمه يا مدير عامل بيمه الزامات در قبال اجرای واسطه گری در قرارداد بيمه که به موجب ) 6

  اين قانون وضع شده اند را نقض کرده باشد، 102ماده 

ق قانونی بيمه گذاران، يا منافع و حقو) عامل بيمه اين قانون يا ساير اسناد حقوقی را نقض کرده باشد 7

عامل بيمه ای فعاليت  يا عدماشخاص بيمه شده يا اشخاص ذينفع به حد کافی از ريسک ھايی که از عمليات 

  ،مانددر امان نخواھند  بوجود خواھند آمد

  ) عامل بيمه دستورالعمل بانک مرکزی را اجرا نکرده باشد.8

اين ماده مراتب را در طی دو روز کاری به  1شرکت در صورت شناسايی موارد ذکر شده در بند . 2

  اطالع بانک مرکزی می رساند.

در باره  ،اين ماده 1روز پس از دريافت يا شناسايی اطالعات برحسب بند  10بانک مرکزی در طی . 3

دفتر ثبت، تصميم اتخاذ حذف عامل بيمه از دفتر ثبت عاملين بيمه ای يا تغيير اطالعات عامل بيمه در 

  د.نماي می

در مھلت سه روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون حذف از دفتر ثبت عاملين بيمه ای، بانک مرکزی . 4

  موظف است مراتب را به اطالع عامل بيمه برساند.
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  شعبه و نمايندگی عامل بيمه ای فعال در جمھوری ارمنستان يا کشور خارجی. 107ماده 

در کشور خارجی شعب يا نمايندگی ھا داير نمايد و از  عامل بيمه ای می تواند در جمھوری ارمنستان يا

طريق شعب و با دريافت اجازۀ بانک مرکزی به مقرر اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی به انجام فعاليت 

  عامل بيمه ای بپردازد.

  

  

  . اسرار بيمه ای6بخش 

  اسرار بيمه ای. 20فصل 

  . انتشار اسرار بيمه ای108ماده 

، شخص ، بيمه گر اتکايیاز سوی بيمه گربيمه ای  محرمانه شتن يا اعالم اطالعاتدر اختيار گذا. 1

خدمات حقوقی، حسابداری و  به اشخاصی که نھاد شرکت ھای بيمه ایاجرا کننده واسطه گری بيمه ای يا 

ای  واسطه گری بيمه ای يا نھاد شرکت ھای بيمهبه بيمه گر، بيمه گر اتکايی، شخص اجرا کننده  ای مشاوره

عرضه می نمايند، يا اشخاص و سازمان ھايی که برای بيمه گر، بيمه گر اتکايی، شخص اجرا کننده مذکور 

مشروط بر برخی امور را به انجام می رسانند،  مذکور واسطه گری بيمه ای يا نھاد شرکت ھای بيمه ای

و اين که اشخاص و بوده الزم اينکه اطالعات اشاره شده برای عرضه خدمات يا انجام امور مورد نظر 

نمايند، باين قانون خودداری  110يا عدم فعاليت وضع شده به موجب ماده سازمان ھای مذکور از عمليات 

  .شد دننخواھمحسوب اسرار بيمه ای انتشار 

بيمه گر، بيمه گر اتکايی، شخص اجرا کننده که . انتشار نقض الزامات قوانين يا ديگر اسناد حقوقی 2

مصوبات بانک بابت آنھا و  ندمرتکب شده ا و (يا) مدير آن نھاد شرکت ھای بيمه ایبيمه ای يا واسطه گری 

، شخص اجرا کننده واسطه گری مرکزی پيرامون اعمال تدابير تنبيھی در قبال بيمه گر، بيمه گر اتکايی

رتکب نقض از سوی بانک مرکزی يا شخصی که م و (يا) مدير آن نھاد شرکت ھای بيمه ایای يا  بيمه

انتشار غير قانونی اسرار بيمه ای محسوب نخواھد شد. در موقع انتشار مصوبات در قانون شده است، 

درج اسامی يا عنوان ھای مشتريان شخصی که مرتکب نقض قانون شده است  ،خصوص تدابير تنبيھی

  ممنوع می باشد.

 اجباری بيمهپيرامون «ان انتشار اطالعات پيش بينی شده به موجب قانون جمھوری ارمنست. 2.1

نھاد،  در سايت اينترنتی آن نھاد شرکت ھای بيمه ایاز سوی » موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از

  انتشار غير قانونی اسرار بيمه ای محسوب نمی شود.
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و بيمه گر اتکايی مورد نظر،  اشخاص غير از بانک مرکزی، بيمه گرکليۀ به تعريف اين فصل، . 3

، نھاد شرکت ھای بيمه ایاعتباری، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و مشتريان وی و ھمچنين دفتر 

  شخص ثالث محسوب می شوند.

 - 193) شماره 01/08/1387( 22/10/2008به موجب قانون اصالحی مورخه  108(اصالح ماده 
  )ن -64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010قانون اصالحی مورخه ، ن

  

  . ممنوعيت انتشار اسرار بيمه ای109ماده 

اطالعات بيمه ای از سوی شخص، سازمان، نھاد دولتی يا مقام رسمی که محرمانۀ . انتشار اطالعات 1

عرضه خدمات و انجام امور بر آنان در ارتباط با  يا ،باشداعتماد به آنان سپرده شده حسن بر حسب مذکور 

  شده باشد، ممنوع می باشد. گذاشتهن در اختيار آنان معلوم شده باشد يا برحسب مقررات اين قانو

  اين ماده شامل حال مشتری شرکت فقط از ناحيۀ انتشار اطالعات مربوط به خود نمی شود.. 2

برحسب در اختيار گذاشتن اجازه بيمه ای مربوط به مشتری مشخص می تواند محرمانه . اطالعات 3

دادگاه از سوی وی منتشر شود. برحسب اجازۀ مشتری فقط کتبی مشتری مذکور يا دادن اجازه شفاھی در 

  اين قانون می تواند منتشر شود. 117اطالعات مربوط به مشتری مذکور مطابق با ماده 

  

  . حفاظت از اسرار بيمه ای110ماده 

می  نھاد شرکت ھای بيمه ایشخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و . بيمه گر، بيمه گر اتکايی، 1

  حفاظت از اطالعات محرمانه بيمه ای را تضمين نمايند.بايستی 

نھاد شرکت . روسا و کارمندان بيمه گر، بيمه گر اتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و 2

، روسا و کارمندان پيشين آنھا و ھمچنين آن اشخاص و سازمان ھايی که به بيمه گر، بيمه گر ھای بيمه ای

خدمات (انجام امور) عرضه  نھاد شرکت ھای بيمه ایواسطه گری بيمه ای و  اتکايی، شخص اجرا کننده

بيمه ای که در ارتباط با عرضه نمايند يا در گذشته عرضه نموده اند مجاز به انتشار اطالعات محرمانه  می

در جھت  استفاده از آنھاحسن اعتماد به آنان سپرده و يا آشکار شده باشد، و نيز  با کهانجام امور و خدمات 

فراھم نمودن امکان مستقيم يا غير مستقيم در کسب اطالعات مذکور از  ،منافع شخصی خود يا اشخاص ثالث

سوی اشخاص ثالث، از جمله: اجازه دادن، عدم ممانعت يا فراھم کردن امکان آن در پی نقض مقررات 

  نمی باشند. ،ظت از اطالعات مذکوراحف

 نھاد شرکت ھای بيمه ایاشخاص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و بيمه گران، بيمه گران اتکايی، . 3

اطالعات محرمانه از حفاظت صحيح در تھيه تدابير فنی و تعيين قواعد سازمانی الزم جھت  اتموظفند اقدام

  در دست گيرند.
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 نھاد شرکت ھای بيمه ای. بيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و 4

وانند در صورت لزوم و در چارچوب حمايت از حقوق و منافع قانونی، اطالعات محرمانه مربوط به ت می

مشتری را در دادگاه منتشر نمايند، اگر اختالف نظر فی مابين بيمه گر، بيمه گر اتکايی، شخص اجرا کننده 

چنين موارد، در  و مشتری مورد نظر ايجاد شده باشد. نھاد شرکت ھای بيمه ایواسطه گری بيمه ای، 

نھاد برگزاری جلسه دادگاھی به وساطت بيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای، 

  و مشتری می تواند غير علنی باشد. شرکت ھای بيمه ای

 - 64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  110(اصالح ماده 
  ن)

  

  ار گذاشتن اسرار بيمه ای. در اختي111ماده 

. در اختيار گذاشتن اطالعات محرمانه بيمه ای عبارت است از گزارش شفاھی يا کتبی اطالعات 1

مذکور به نھادھای دولتی، مقامات رسمی و شھروندان فقط در موارد و پايه و اساس وضع شده به موجب 

  اين قانون.

، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه گراتکايی بغير از بيمه گر،اطالعات محرمانه بيمه ای که . 2

يا در ارتباط شده باشد سپرده اشخاص و سازمان ھا با حسن اعتماد به ، نھاد شرکت ھای بيمه ایای و  بيمه

بغير از موارد  با عرضه خدمات و انجام امور آشکار شده باشد، مجاز به دراختيار گذاشتن آنھا نمی باشند.

اطالعات محرمانه بيمه ای پيرامون مشتريان بيمه مجاز نمی باشد بانک مرکزی  وضع شده به موجب قانون،

(مشتريان  نھاد شرکت ھای بيمه ایگران، بيمه گران اتکايی، اشخاص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و 

در اختيار  ،واقف شده است ناآن) که در ارتباط با اجرای نظارت بر نھاد شرکت ھای بيمه ایاعضای 

  ھای دولتی، مقامات رسمی و شھروندان يا ھر شخص ديگر بگذارد.نھاد

پيرامون مبارزه عليه پولشويی و تامين مالی «موجب قانون جمھوری ارمنستان به ی که اطالعات .3

وضع شده به برحسب موارد و مقررات ، پيش بينی شده باشد و جزء اسرار بيمه ای محسوب شود» تروريسم

بر اساس سوءظن يا استعالم نھاد تام االختيار در خصوص مبارزه عليه پولشويی  موجب قانون فوق الذکر و

  و تامين مالی تروريسم در اختيار نھاد تام االختيار وضع شده به موجب ھمان قانون گذاشته می شود.

 - 64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  111(اصالح ماده 
  ن) -119) شماره 31/03/1393( 21/06/2014مورخه قانون اصالحی ، ن

  

  به نھادھايی که پيگرد کيفری اجرا می نمايندبيمه ای ارائه اسرار . 112ماده 



91 

 

 نھاد شرکت ھای بيمه ایبيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و . 1

آيين دارسی کيفری جمھوری با دادگاه برابر  بر اساس حکمفقط را مطابق با اين قانون و اطالعات محرمانه 

  نھادھايی که پيگرد کيفری اجرا می نمايند، قرار می دھند. ارمنستان در اختيار

 نھاد شرکت ھای بيمه ایبيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و . 2

مورد درخواست برحسب حکم و اسناد موظفند در طی دو روز کاری پس از دريافت حکم دادگاه، اطالعات 

در پاکت سربسته با امضای رئيس نھاد اجرايی يا جانشين وی در روی پاکت مذکور و در محل مربوطه را 

بيمه  بگذارند.نھاد در اختيار نھاد اجرا کنندۀ پيگرد کيفری يا شخص تام االختيار آن بسته شدن درب پاکت، 

مجاز به مطلع  نھاد شرکت ھای بيمه ایاسطه گری بيمه ای و گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده و

مبنی بر اين که در  ؛ مشتريان اعضای خود)نھاد شرکت ھای بيمه ایساختن مشتريان خود (در صورت 

  گذاشته اند، نمی باشند.اجرا کنندۀ پيگرد کيفری  ھاینھادبارۀ آنان اطالعات محرمانه بيمه ای در اختيار 

نھاد شرکت بيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و  . رئيس يا کارمند3

اين قانون  119و  114، 113اد بجزء در موارد و مقررات وضع شده به موجب اين ماده و مو ھای بيمه ای

  تواند در خصوص اطالعات محرمانه بيمه ای پيرامون مشتری تحت بازپرسی قرار گيرد. نمی

 - 64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  112(اصالح ماده 
  )ن -69) شماره 29/12/1390( 19/03/2012قانون اصالحی مورخه ، ن

  

  به دادگاهبيمه ای ارائه اسرار . 113ماده 

اطالعات محرمانۀ مشتريان خود بيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای . 1

پيرامون  اطالعات محرمانه نھاد شرکت ھای بيمه ایبوده و دخيل پرونده ھای مدنی و کيفری در که 

طبق اين قانون و فقط بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه برابر مقررات پيش  مشتريان اعضای خود را

  گذارند.بينی شده به موجب آيين دادرسی مدنی يا آيين دادرسی کيفری جمھوری ارمنستان در اختيار می 

 نھاد شرکت ھای بيمه ای. بيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و 2

موظفند در طی دو روز کاری پس از دريافت حکم دادگاه، اطالعات و اسناد مورد درخواست برحسب حکم 

کور و در محل طی پاکت سربسته با امضای رئيس نھاد اجرايی يا جانشين وی در روی پاکت مذمربوطه 

در خالل اين مدت  از سوی دادگاه بگذارند. تام االختيار دادگاه يا شخصدر اختيار بسته شدن درب پاکت، 

تدابير و  نھاد شرکت ھای بيمه ایبيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و 

يا حکم صادره از سوی دادگاه برابر  جھت مطلع ساختن مشتری خود پيرامون دريافت تصميمالزم اقدامات 

مقررات پيش بينی شده به موجب آيين دادرسی مدنی يا آيين دادرسی کيفری جمھوری ارمنستان و تعھد 

  بانک مرکزی در ارائه اطالعات محرمانه بيمه ای در دست می گيرد.
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ختن مشتريان خود مجاز به مطلع ساشخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای  اتکايی وبيمه گر، بيمه گر

مجاز به مطلع ساختن مشتريان اعضای خود مبنی بر دريافت تصميم يا حکم  ،نھاد شرکت ھای بيمه ایو 

صادره از سوی دادگاه برابر مقررات پيش بينی شده به موجب آيين دادرسی مدنی يا آيين دادرسی کيفری 

از سوی  تام االختيار يا شخصبه دادگاه  انباره آناطالعات محرمانه بيمه ای در جمھوری ارمنستان و ارائه 

  نمی باشند.دادگاه 

 - 64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  113(اصالح ماده 
  ن) -69) شماره 29/12/1390( 19/03/2012قانون اصالحی مورخه ، ن

  

  . ارائه اسرار بيمه ای به وارثين قانونی114ماده 

شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای اطالعات محرمانۀ مشتريان خود  و مه گراتکايی. بيمه گر، بي1

مشتريان اعضای خود را طبق اين قانون در اختيار  اطالعات محرمانه پيرامون نھاد شرکت ھای بيمه ایو 

دارک کافی اسناد و ماگر آنان يا نمايندگان آنان ) مشتری مورد نظر قرار می دھند، قانونیوارثين (وارثين 

  ارائه کرده باشند. حقوق و اختيارات وراثتدال بر داشتن 

 نھاد شرکت ھای بيمه ای. بيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و 2

(وارثين  حقوق وراثتکافی در خصوص اثبات روز کاری پس از دريافت اسناد پنج در طی موظفند 

با ذکر فھرست پيرامون ناکافی بودن اسناد و مدارک ای مراجعه کننده را اشخاص يا سازمان ھ، قانونی)

اسناد مورد نياز مطلع سازند، و در صورت کافی بودن آنھا در طی ده روز کاری کليه  کاستی ھای

نھاد بيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و و اسناد موجود در نزد اطالعات 

  دھند.در اختيار آنان قرار را  مه ایشرکت ھای بي

. رد ارائه اطالعات و اسناد مقرر در اين ماده از سوی بيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده 3

يا عدم ارائه آنھا در مھلت تعيين شده می تواند در دادگاه  نھاد شرکت ھای بيمه ایواسطه گری بيمه ای و 

سازمان ھای مراجعه کننده در پی رد يا عدم ارائه اطالعات و اسناد  شکايت شود. زيان وارده بر اشخاص يا

، اگر رد آن بدون پايه و اساس مھلت ھای وضع شده به موجب اين قانون به مقرر قانون قابل جبران است در

نھاد بوده يا مھلت ھا به تقصير بيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و 

  نقض شده باشند. بيمه ایھای  شرکت

 - 64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  114(اصالح ماده 
  ن)

  

  . ارائه اسرار بيمه ای به نھادھای مالياتی115ماده 
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بيمه گر، بيمه گراتکايی و شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای اطالعات محرمانۀ مشتريان خود و 

اطالعات محرمانه پيرامون مشتريان اعضای خود را طبق اين قانون و فقط بر  يمه اینھاد شرکت ھای ب

اساس حکم صادره از سوی دادگاه برابر مقررات پيش بينی شده به موجب آيين دادرسی مدنی يا آيين 

  دادرسی کيفری جمھوری ارمنستان در اختيار نھادھای مالياتی جمھوری ارمنستان قرار می دھد.

 - 64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  115ده (اصالح ما
  ن)

  

  پولشويی و تامين مالی تروريسمبا مبارزه . ارائه اسرار بيمه ای در چارچوب 116ماده 

ن از  -119) شماره 31/03/1393( 21/06/2014به موجب قانون اصالحی مورخه اين ماده (
  درجه اعتبار ساقط است)

  

، شخص اجرا کننده واسطه گری . گردش اسرار بيمه ای در بين بيمه گر، بيمه گراتکايی117ماده 

  نھاد شرکت ھای بيمه ایای و  بيمه

-64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه ماده عنوان (ويرايش 
  )ن

به  نھاد شرکت ھای بيمه ایبيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و . 1

نھاد منظور تامين ايمنی فعاليت خود و کاھش احتمال تقلب ھا می توانند اطالعات پيرامون مشتريان خود (

مشتريان اعضای خود) را حتی اگر جزء اسرار بيمه باشند، بين يکديگر پيرامون  -؛شرکت ھای بيمه ای

  مبادله يا در اختيار يکديگر بگذارند.

بيمه گران، بيمه گران اتکايی، اشخاص اجرا کننده کزی مجاز است در حين نظارت بر . بانک مر2

نھاد اطالعات پيرامون مشتريان آنان (مشتريان اعضای  نھاد شرکت ھای بيمه ایواسطه گری بيمه ای و 

  ) را دريافت و روئيت نمايد، حتی اگر آنھا جزء اسرار بيمه ای محسوب شوند.شرکت ھای بيمه ای

رحسب مقررات و شرايط وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی می تواند در ب. 3

بانک مرکزی سامانۀ اطالع رسانی مشتريان بيمه گران، بيمه گران اتکايی، اشخاص اجرا کننده واسطه 

گری بيمه گری بيمه ای ايجاد شود که در آن کليۀ بيمه گران، بيمه گران اتکايی، اشخاص اجرا کننده واسطه 

  ای فعال در جمھوری ارمنستان الزاماً شرکت خواھند نمود.

 - 64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  117(اصالح ماده 
  ن)

  

  محدودۀ اطالعات مورد ارائه اسرار بيمه ای. 118ماده 
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 ھاد شرکت ھای بيمه اینبيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و . 1

نھاد شرکت ھای اين قانون فقط در باره مشتريان خود و  112-115اطالعات محرمانۀ بيمه ای را طبق مواد 

در بارۀ مشتريان اعضای خود، در اختيار می گذارند. به نحوی که اگر در اسناد مشتريان که در  بيمه ای

نگھداری  نھاد شرکت ھای بيمه ایه گری بيمه ای يا نزد بيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسط

اسامی يا عنوان ھای اشخاص يا سازمان ھای ديگر، شرايط معامالت (عملکردھا) و اطالعات  ،شوند می

  مشابه ذکر شده باشد، به تعريف اين ماده اطالعات مذکور اطالعات پيرامون مشتريان محسوب خواھند شد.

مجاز  نھاد شرکت ھای بيمه ایشخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و . بيمه گر، بيمه گراتکايی، 2

نيستند در موقع دراختيار گذاشتن اطالعات مشتريان خود که به موجب اين قانون وضع شده است، اطالعات 

در خصوص اشخاص و سازمان ھايی که از طرفين قراردادھا يا ساير معامالت (عملکردھا) منعقده شده 

  ار بگذارند، اگر برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون درخواست نشده باشند.ھستند در اختي

 - 64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  118(اصالح ماده 
  ن)

  

  . رد درخواست ارائه اسرار بيمه ای119ماده 

موظفند  نھاد شرکت ھای بيمه ایبيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و 

  ارائه اطالعات محرمانۀ بيمه ای را رد نمايند.در صورت عدم مطابقت درخواست با مفاد اين قانون، 

 - 64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  119(اصالح ماده 
  ن)

  

  . وظيفۀ اعالم پيرامون ارتکاب جرم120ماده 

 نھاد شرکت ھای بيمه ایه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای و . بيمه گر، بيم1

ً  بودهپيرامون جرمی که در شرف آماده سازی موظفند  اجرا کنندۀ نھاد به  شده باشدبر آنان معلوم  و قطعا

ختيار اين قانون در ا 113و  112اعالم نمايند. اطالعات و اسناد محرمانه بيمه ای طبق مواد پيگرد کيفری 

اشخاص اجرا کننده بيمه گران، بيمه گران اتکايی، قرار می گيرد. کارمندان  پيگرد کيفریاجرا کنندۀ نھاد 

ً ای موظفند  واسطه گری بيمه بر آنان معلوم شده باشد  پيرامون جرمی که در شرف آماده سازی بوده و قطعا

 ً به مديران بيمه گران، بيمه گران  يا وجود اطالعات مشابه در خصوص جرمی که صورت گرفته باشد کتبا

  اتکايی، اشخاص اجرا کننده واسطه گری بيمه ای يا حتی يکی از آنان اعالم نمايند.
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پنھان کردن آثار جرم و اشخاص مقصر در  بعنوان مبرا شدن نمی تواندھيچ يک از مفاد اين قانون . 2

به مقرر قانون رامون جرم، از جوابگويی در عدم اعالم پيموجودی ھای بدست آمده از راه غير قانونی يا 

  جزايی جمھوری ارمنستان تعبير شود.

 - 64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  120(اصالح ماده 
  ن)

  

  . جوابگويی برای در اختيار گذاشتن اطالعات محرمانۀ بيمه ای با نقض الزامات اين قانون121ماده 

موظفند به مقرر قانون اين قانون  118و  109- 113الزامات مواد کنندۀ  نقضھای و سازمان اشخاص 

زيان ھايی که به سبب نقض آنھا بر مشتريان بيمه گر، بيمه گراتکايی، شخص اجرا کننده واسطه گری بيمه 

ون ای وارده آمده است، جبران نمايند. تخلفاتی که به موجب اين ماده پيش بينی شده است، به مقرر قان

  جوابگويی بدنبال می آورند. 

  

  واسطه گری بيمه ایاجرای تامين محرمانه بودن در . حفاظت از منافع مشتريان و 122ماده 

. تا معتبر اعالم شدن قرارداد بيمه واسطه بيمه ای موظف است برحسب مقررات وضع شده به موجب 1

ھويت بيمه گذار يا » ن مالی تروريسمپيرامون مبارزه عليه پولشويی و تامي«قانون جمھوری ارمنستان 

شخص تام االختيار وی را معلوم نمايد. اگر واسطه بيمه ای ھويت بيمه گذار يا شخص تام االختيار وی را تا 

، در اين صورت وی می تواند درخواست اطالعات مکمل بنمايد. قبل از انعقاد قرارداد شناسايی کرده باشد

ذيصالح  ھایطالعات شخصی بيمه گذار يا شخص تام االختيار وی از نھادواسطه بيمه ای مجاز به دريافت ا

  می باشد.

. واسطه بيمه ای در حين اجرای فعاليت واسطه گری بيمه ای بدون موافقت بيمه گذار، شخص بيمه 2

شده و شخص ذينفع حق استفاده از اطالعات مربوط به آنان، بغير از موارد وضع شده به مقرر قانون، 

بدون استفاده از اطالعات پيرامون مشخصات شخصی در صورت توقف روابط قراردادی، داشت. نخواھد 

  موافقت اشخاص صدرالذکر، بغير از موارد وضع شده در قانون، ممنوع می باشد.

الت از سوی واسطه بيمه ای عمل . مديران و کارکنان واسطه بيمه ای، و نيز اشخاصی که به وک3

يت خود و در صورت توفق فعاليت خود موظفند برحسب اين قانون و ديگر اسناد نمايند، در حين فعال می

در بارۀ بيمه گذاران، اشخاص بيمه ی را که در حين فعاليت واسطه بيمه ای حقوقی محرمانه بودن اطالعات

 شرکت ھای بيمه ای آشکار شده اند،شده، اشخاص ذينفع و پيرامون شرکت ھای بيمه و بيمه اتکايی و نھاد 

به انضمام اطالعات محرمانۀ تجاری، تامين نمايند. واسطه ھا می توانند اطالعاتی را که در حين فعاليت 
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فقط  ندواسطه بيمه ای در بارۀ بيمه گذاران، اشخاص بيمه شده، اشخاص ذينفع يا نمايندگان آنان آشکار شده ا

  مايند.منتشر ندر موارد وضع شده به موجب اين قانون و ديگر اسناد حقوقی 

 - 89) شماره 06/03/1387( 26/05/2008به موجب قانون اصالحی مورخه  122(اصالح ماده 
  ن) -64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010قانون اصالحی مورخه ، ن

  

  ی بيمه ایپورتفوليو. انتقال 7بخش 

  ی بيمه ایپورتفوليو. انتقال 21فصل 

  ی بيمه ایپورتفوليوشرايط انتقال . 123ماده 

ی بيمه ای متعلق پورتفوليوشرکت ھای فعال در جمھوری ارمنستان (شرکت انتقال دھنده) می توانند . 1

ی پورتفوليوبه خود را به شرکت ديگر فعال در جمھوری ارمنستان (شرکت برعھده گيرنده) منتقل نمايند. 

شرکت بيمه دارای حق موتوری فقط می تواند به  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهمربوط به 

پيرامون «قانون جمھوری ارمنستان موتوری مطابق با  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری اجرای بيمه

  منتقل شود.» موتوری نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمه

  ی بيمه ای بدون موافقت بيمه گذاران صورت می گيرد.پورتفوليو. انتقال 2

ن می توانند قرارداد خود را ضمن دريافت حق بيمه مھلت تکميل نشدۀ قرارداد به مقرر . بيمه گذار3

  فسخ نمايند. ،نباشندموافق انتقال با قانون، چنانچه 

قل شود، که آن برحسب تبنا به اجازۀ بانک مرکزی منمی تواند ی بيمه ای منحصراً پورتفوليو. 4

  قوقی تنظيمی بانک مرکزی داده می شود.مقررات وضع شده به موجب اين قانون و اسناد ح

 - 64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  123(اصالح ماده 
  ن)

  

  ی بيمه ایپورتفوليو. قرارداد انتقال 124ماده 

ی بيمه ای شرکت ھای انتقال دھنده و بر عھده گيرنده قرارداد انتقال پورتفوليوبرای انتقال . 1

  ی بيمه ای که حقوق و ظايف طرفين را وضع می نمايد، منعقد می نمايند.يوپورتفول

. قرارداد نمی تواند شامل چنان مفادی باشد که حقوق و منافع قانونی بيمه گذاران، اشخاص بيمه شده 2

 يا می توانند نقض نمايند، به استثنای مواردی که در آن شرکت انتقال دھنده هدوو اشخاص ذينفع را نقض نم

  موقت قرار داشته باشد.سرپرستی تحت 

. تا انعقاد قرارداد آن می بايستی مورد تاييد ھيئت مديره ھای شرکت ھای انتقال دھنده و بر عھده 3

موقت يا در روند انحالل قرار داشته باشد، در سرپرستی اگر شرکت انتقال دھنده تحت  گيرنده قرار گيرد.

  ستی يا مدير انحاللی يا رئيس کميسيون انحالل امضا خواھد کرد.ت سرپرسااين صورت قرارداد انتقال ري
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ی بيمه ای در تاريخ مندرج در قرارداد و حداقل از روز دادن اجازه انتقال پورتفوليو. قرارداد انتقال 4

  از سوی بانک مرکزی، معتبر اعالم می شود. پورتفوليو

ی بيمه پورتفوليومندرج در قرارداد انتقال  ی بيمه ای می بايستی در مھلتپورتفوليو. انتقال واقعی 5

  .روز پس از معتبر اعالم شدن قرارداد انجام پذيرد 90ای، حداکثر در طی 

ی بيمه ای، پورتفوليوروز کاری پس از خاتمه روند انتقال واقعی  5شرکت بر عھده گيرنده در طی . 6

ی انتقال دھنده و بر عھده گيرنده به تاييد سند تحويل و تحول را که با امضای اشخاص تام االختيار شرکت ھا

  رسيده باشد به بانک مرکزی ارائه می نمايد.

ی بيمه ای شرکت بر عھده گيرنده با ھويت بيمه گر پورتفوليو. از زمان قوت گرفتن قرارداد انتقال 7

قانون و طرف قرارداد بيمه ای منتقل شده حساب شده و عھده دار کليه تعھدات پيش بينی شده به موجب 

  قرارداد می باشد.

 - 69) شماره 29/12/1390( 19/03/2012به موجب قانون اصالحی مورخه  124(اصالح ماده 
  ن)

  

  ی بيمه ایپورتفوليواجازۀ انتقال  دريافت. مقررات 125ماده 

ی بيمه ای شرکت ھای انتقال دھنده و بر عھده گيرنده برحسب پورتفوليوجھت دريافت اجازه انتقال . 1

اسناد حقوقی تنظيم بانک مرکزی مشترکاً اسناد و اطالعات زير را به وضع شده به موجب و محتوای  هنحو

  می نمايند:بانک مرکزی ارائه 

  ی بيمه ای،پورتفوليو) درخواست نامه دريافت اجازۀ انتقال 1

  ی بيمه ای،پورتفوليو) قرارداد انتقال 2

  ب کالس ھای مجزا و زيرکالس ھا،) فھرست قراردادھای بيمه ای مورد انتقال برحس3

  مورد انتقال و محاسبات مربوط به آنھا، یپورتفوليو) انواع ذخاير تشکيل شده در خصوص 4

) محاسبۀ نورم ھای اقتصادی اصلی شرکت بر عھده گيرنده و شرکت انتقال دھنده که به مقرر اين 5

  قانون وضع شده اند،

کت ھای برعھده گيرنده و انتقال دھنده، مشروط بر انتقال تغييرات انجام شده در برنامه تجاری شر) 6

  ،پورتفوليو

  وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.) ديگر اطالعات 7

ی بيمه ای برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع پورتفوليو. مقررات دريافت اجازۀ انتقال 2

  می شود.
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  ی بيمه ایپورتفوليوامه دريافت اجازۀ انتقال يا رد درخواست نپذيرش . 126ماده 

روز پس از ارائه  60مھلت ی بيمه ای در پورتفوليوبانک مرکزی درخواست نامه انتقال . 1

  نامه آن را قبول يا رد می نمايد.  درخواست

  ی بيمه ای را در صورتی رد می نمايد، اگر:پورتفوليوانتقال . بانک مرکزی درخواست نامه 2

اين قانون مطابق با الزامات اين قانون يا اسناد  125ماده  1و مدارک تعيين شده به موجب بند ) اسناد 1

حقوقی تنظيمی بانک مرکزی نبوده، يا در اسناد مذکور اطالعات جعلی، ناقص يا غير قابل اطمينان منعکس 

  شده باشد،

حقوق و منافع قانونی  اندی بيمه ای می توپورتفوليوبنا به نظر معقول بانک مرکزی انتقال ) 2

  د،يا اشخاص ذينفع را به خطر انداز گذاران، اشخاص بيمه شده بيمه

ی بيمه ای می تواند منجر به وخيم شدن وضعيت پورتفوليو) بنا به نظر معقول بانک مرکزی انتقال 3

  مالی شرکت انتقال دھنده يا بر عھده گيرنده بشود،

ی بيمه ای شرکت بر عھده گيرنده پورتفوليوانتقال  ) بنا به نظر معقول بانک مرکزی در صورت4

  الزامات وضع شده به موجب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی را برآورده نخواھد کرد،

) شرکت برعھده گيرنده، حق اجرای بيمه برحسب ھر نوع کالس (شکل) بيمه ای مشمول در 4.1

  ی بيمه ای را نداشته باشد،پورتفوليو

ی بيمه ای می تواند به محدود شدن رقابت اقتصادی پورتفوليوا به نظر معقول بانک مرکزی انتقال ) بن5

  منجر شود.

صميم پيرامون قبول يا رد . بانک مرکزی موظف است در مھلت پنج روز پس از اتخاذ ت3

واست نامه ی بيمه ای پيرامون تصميم خود به اطالع شرکت ھايی که درخپورتفوليونامه انتقال  درخواست

  ارائه نموده اند برساند و نيز تصميم مذکور را در سايت اينترنتی خود قرار دھد.

 - 64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  126(اصالح ماده 
  ن)

  

  ی بيمه ایپورتفوليو. مطلع ساختن بيمه گذاران در باره انتقال 127ماده 

بانک ی بيمه ای از پورتفوليوانتقال در مھلت پنج روز پس از دريافت اجازۀ شرکت بر عھده گيرنده . 1

، رسانه ھای خبری جمعی تيراژ در سطح کشور 2000در مطبوعات دارای حداقل مرکزی موظف است 

اطالعيه منتشر نمايد و ھمچنين از  الکترونيکی قابل دسترس در سطح کشور و در صفحۀ اينترنتی خود

  .و به آدرس محل سکونت دائمی به اطالع بيمه گذاران برساند طريق نامه سفارشی

. در اطالعيه و نامه می بايستی اطالعات پيرامون حقوق بيمه گذار و شرايط، مھلت ھا و مقررات 2

  تحقق حقوق مذکور در رابطه با فسخ قرارداد بيمه ای ذکر شوند.
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  روز باشد. 30نمی تواند کمتر از مه ای . مھلت تحقق حقوق بيمه گذار در رابطه با فسخ قرارداد بي3

  

  . سازماندھی مجدد و انحالل شرکت8بخش 

  . سازماندھی مجدد شرکت22فصل 

  . سازماندھی مجدد شرکت128ماده 

  تجديد سازمان يابد. آن، . شرکت می تواند منحصراً از طريق الحاق به يک شرکت ديگر يا بازسازی1

آيين مدنی جمھوری ارمنستان، اين وضع شده به موجب  . سازماندھی مجدد شرکت برحسب مقررات2

  قانون، قوانين ديگر و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی صورت می گيرد.

  

  . الحاق شرکت129ماده 

  . شرکت فقط به شرکت ديگر می تواند ملحق شود.1

که مجوز  . شرکتی که مجوز اجرای بيمه در کالس ھای بيمه عمر دريافت کرده است فقط به شرکتی2

و شرکتی که مجوز اجرای  اجرای بيمه در کالس ھای بيمه عمر دريافت کرده باشد می تواند ملحق شود

بيمه در کالس ھای بيمه غير عمر دريافت کرده است فقط به شرکتی که مجوز اجرای بيمه در کالس ھای 

  بيمه غير عمر دريافت کرده باشد می تواند ملحق شود.

  

  لحاق. مقررات ا130ماده 

در صورت الحاق يک يا چند شرکت به يک شرکت ديگر، شرکت ھای الحاق شونده ضمن دريافت . 1

  موافقت اوليه شورای بانک مرکزی قرارداد الحاق منعقد می نمايند.

ت ھا) برحسب مقررات، نحوه و . جھت دريافت موافقت انعقاد قرارداد الحاق، شرکت (شرک2

  ارائه می نمايد: بانک مرکزیمدارک زير را به  رکزیبانک مھای وضع شده از سوی   مھلت

  ) درخواست نامۀ دريافت موافقت اوليه الحاق،1

  ) مصوبۀ نھادھای ذيصالح مديريت شرکت ھای الحاق شونده پيرامون الحاق،2

  ) شرايط مھم معامله،3

  ) برنامه تجاری سه سال آتی شرکت که در نتيجۀ الحاق حفظ خواھد شد،4

باره اشخاصی که شرکت حفظ شده و اقربای نسبی و سببی آن در آنھا مشارکت بدست  اطالعات در )5

آورده اند. به نحوی که شرکت حفظ شده به ھمراه درخواست نامۀ دريافت موافقت اوليه الحاق می بايستی 

درخواست نامۀ دريافت  بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیطبق مقررات وضع شده به موجب اين قانون و 
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وافقت اوليه کسب مشارکت در نزد اشخاص ديگر به مقرر قانون و ديگر اسناد مورد نياز را نيز ارائه م

  نمايد،

اطالعات در باره اشخاصی که در نزد مدير حفظ شده شراکت قابل توجھی بدست خواھند آورد. به ) 6

بايستی طبق مقررات  نحوی که شرکت حفظ شده به ھمراه درخواست نامۀ دريافت موافقت اوليه الحاق می

، درخواست نامۀ کسب مشارکت قابل بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمیوضع شده به موجب اين قانون و 

توجه از سوی شخص کسب کنندۀ مشارکت قابل توجه و اقربای نسبی و سببی آن در خصوص دريافت 

  نياز را نيز ارائه نمايد، موافقت اوليه کسب مشارکت در سرمايه اساسنامه ای خود و ساير اسناد مورد

  .برحسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی) ساير مدارک و اطالعات تعيين شده 7

روز پس از دريافت شرايط مھم معامله، اسناد و اطالعات الزم  30در مھلت  بانک مرکزیشورای . 3

ماده جاری يا رد آن  1ماده جاری، پيرامون اعالم موافقت پيش بينی شده به موجب بند  2مندرج در بند 

  تصميم اتخاذ می نمايد

  اگر: ،نسبت به انعقاد قرارداد الحاق اعالم ننمايدموافقت خود را می تواند  بانک مرکزی. شورای 4

 د،ن) الحاق شرکت (شرکت ھا) يا اسناد ارائه شده مغاير با قوانين يا ساير اسناد حقوقی باش1

اطالعات  يا بطور ناقص ارائه شده باشد يا در آنھاد ه نشده باشرائاسناد مورد نياز به نحو شايسته ا) 2

  و ناقص منعکس شده باشد،غير قابل اطمينان جعلی، 

وضعيت مالی شرکت حفظ شده در نتيجه الحاق بطور قابل توجھی  بانک مرکزی) بنا به نظر معقول 3

بانک  اسناد حقوقی تنظيمین يا به خطر خواھد افتاد، يا از طرف آن الزامات وضع شده به موجب اين قانو

  نقض خواھند شد، مرکزی

در نتيجه الحاق شرکت يا شخص دارنده مشارکت قابل توجه در  بانک مرکزی) بنا به نظر معقول 4

يمه موقعيت برتر سرمايه اساسنامه ای شرکت يا شخصی که با وی بستگی متقابل داشته باشد، در بازار ب

  بدست خواھد آورد،

در نتيجه الحاق منافع بيمه گذاران، اشخاص بيمه شده يا اشخاص  بانک مرکزیر معقول ) بنا به نظ5

  ذينفع يکی از طرفين به خطر خواھد افتاد،

 اين ماده را رد 2بند  6يا  5) بانک مرکزی درخواست نامه جلب موافقت اوليه مندرج در زيربندھای 6

  کرده باشد، نمايد يا رد

، قرارداد الحاق و بانک مرکزیروز پس از دريافت موافقت اوليه  30 الحاقی در مھلت. شرکت ھای 5

را به پيوست درخواست  اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیديگر اسناد و اطالعات وضع شده به موجب 

قرارداد الحاق را در مھلت  بانک مرکزیارائه می نمايند. شورای  بانک مرکزینامه جھت تاييد به شورای 

موافقت اوليه دريافتی مطابقت داشته دريافت آن به تاييد می رساند، اگر قرارداد با شرايط روز پس از  15

  باشد.
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  . پيامدھای الحاق131ماده 

شرکت ھايی که پيرامون الحاق اتخاذ تصميم گيری نموده اند در مھلت ھای تعيين شده به موجب . 1

لحاق را اجرا نموده، سند تحويل و تحول را تاييد و قرارداد الحاق، اقدامات پيش بينی شده به موجب قرارداد ا

به ھمراه اساسنامۀ شرکت حفظ شده يا تغييرات و اصالحات اساسنامه برحسب مقررات وضع شده به موجب 

  ارائه می نمايند.  بانک مرکزیبانک مرکزی جھت ثبت به  اسناد حقوقی تنظيمیاين قانون و 

تغييرات و اصالحات انجام شده در آن از يا ماندھی مجدد . از زمان ثبت اساسنامۀ شرکت تحت ساز2

در خصوص توقف فعاليت شرکت (شرکت ھا) در دفتر ثبت شرکت ھا مندرجاتی انجام  بانک مرکزیسوی 

  می پذيرد. شرکت حفظ شده از زمان درج مطالب تجديد سازمان يافته محسوب می شود.

مه را در کليه کالس ھايی که شرکت يا شرکت ھای . شرکت تجديد سازمان يافته می تواند عمليات بي3

  ملحق شده اجازۀ انعقاد قرارداد بيمه در خصوص آنھا داشته اند اجرا نمايد.

  

  . اطالعيه در بارۀ الحاق132ماده 

. شرکت ھای الحاقی موظفند در مھلت سه روز پس از دريافت موافقت اوليه انعقاد قرارداد الحاق از 1

سب مقررات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی، در اين باره برح بانک مرکزیسوی 

  منتشر نمايد.اطالعيه مطبوعات و  در سايت ھای اينترنتی خود

  

  . تعليق و توقف الحاق133ماده 

  . الحاق می تواند از سوی شورای بانک مرکزی به حال تعليق درآيد، اگر:1

ات اين قانون، قوانين ديگر، اسناد حقوقی تنظيمی بانک الزام تحت تجديد سازمان شرکت ھای) 1

را  پيرامون موافقت اوليه انعقاد قرارداد الحاقاق يا مصوبه شورای بانک مرکزی حمرکزی، قرارداد ال

  ،نقض نمايند

يا چنان عدم فعاليتی از زده چنان عملياتی دست به ) شرکت ھای تحت تجديد سازمان ضمن الحاق 2

اشند که در پی آن حقوق و منافع قانونی بيمه گذاران، اشخاص بيمه شده يا اشخاص ذينفع داده بخود نشان 

  می تواند به خطر افتد.

. برحسب مصوبه شورای بانک مرکزی پيرامون تعليق الحاق، مھلت ھای رفع پايه و اساس تعليق نيز 2

  وضع می شوند.

اين  2مھلت ھای وضع شده به موجب بند . در صورت عدم رفع پايه و اساس تعليق پيش بينی شده در 3

  ماده، شورای بانک مرکزی الحاق را متوقف می سازد.
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  . انحالل شرکت23فصل 

  . اساس انحالل شرکت134ماده 

  . شرکت به شرح مندرجات زير منحل می شود:1

  ) بر اساس مصوبۀ مجمع عمومی شرکت (خود انحاللی)،1

  شدن مجوز،شناخته اعتبار ) در صورت بی 2

  شدن شرکت. ه) در صورت ورشکست3

  

  خود انحاللی شرکت . 135ماده 

. مجمع عمومی شرکت مجاز است پيرامون انحالل شرکت تصميم اتخاذ نمايد، اگر شرکت 1

خود را بطور کامل انتقال داده باشد، کليۀ تعھدات ناشی از قراردادھای بيمه ای را به  ی بيمه ایپورتفوليو

  ودی ھای کافی در جھت کفايت مطالبات طلبکاران ديگر را داشته باشد.و موجباشد انجام رسانده 

جھت اتخاذ تصميم از سوی مجمع عمومی شرکت پيرامون مراجعه به بانک مرکزی برای دريافت . 2

موافقت اوليه انحالل شرکت، ھيئت مديره گزارشی در خصوص وضعيت مالی سال جاری شرکت و ھمچنين 

ودجودی ھا در جھت کفايت مطالبات طلبکاران و پيش بينی مھلت ھای الزم جھت گواھی تاييد کنندۀ وجود م

  کفايت مطالبات طلبکاران به مجمع عمومی ارائه می نمايد.

بر اساس تصميم اتخاذ شده از سوی مجمع عمومی پيرامون مراجعه به  و . بنا به تصميم مجمع عمومی3

انحالل شرکت، در خواست نامه دريافت موافقت اوليه بانک مرکزی برای دريافت موافقت اوليه به منظور 

انحالل شرکت ضمن پيوست اسناد و اطالعات توجيه کننده که فھرست آن برحسب اسناد حقوقی تنظيمی 

  از سوی شرکت به بانک مرکزی ارائه می شود. ،وضع می شود بانک مرکزی

ۀ انحالل شرکت را بررسی روز درخواست نامۀ موافقت اولي 90در مھلت  بانک مرکزی. شورای 4

  نموده و درباره اعالم موافقت يا رد درخواست نامه تصميم گيری می نمايد.

می تواند درخواست نامۀ دريافت موافقت اوليۀ انحالل شرکت را رد نمايد،  بانک مرکزی. شورای 5

گذاران را به خطر  انحالل می تواند حقوق و منافع قانونی بيمه بانک مرکزیاگر بنا به نظر اساسی شورای 

  اندازد يا به بی ثباتی نظام مالی منجر شود.

 ، شرکت اقداماتی رابانک مرکزی. در صورت اعالم موافقت اوليه انحالل شرکت از سوی شورای 6

فعاليت بيمه ای ناشی از خود خود و اجرای شايستۀ کليۀ تعھدات  ی بيمه ایپورتفوليودر راستای انتقال کامل 

  .ددر دست می گير

اجرای شايستۀ کليۀ تعھدات خود ناشی ی بيمه ای و پورتفوليو. مجمع عمومی فقط پس از انتقال کامل 7

  از فعاليت بيمه ای می تواند پيرامون انحالل تصميم اتخاذ نمايد.
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شرکت در مھلت سه روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون انحالل، درخواست نامۀ دريافت اجازۀ . 8

بانک  برحسب اسناد حقوقی تنظيمیسناد و مدارک توجيه کنندۀ انحالل که فھرست آن انحالل ضمن پيوست ا

  ارائه می نمايد. بانک مرکزیوضع می شود، به  مرکزی

انحالل شرکت را بررسی مجوز روز درخواست نامۀ دريافت  30در مھلت  بانک مرکزیشورای . 9

  می نمايد. نموده و در باره قبول درخواست نامه يا رد آن تصميم گيری

انحالل را رد نمايد، اگر تعھدات ناشی مجوز مجاز است درخواست دريافت  بانک مرکزیشورای . 10

  .نباشد طلبکاران ديگر خودمطالبات  جبرانفعاليت بيمه ای وجود داشته باشد، يا شرکت قادر به  از

تن مجوز فعاليت در صورت صدور مجوز انحالل، پيرامون بی اعتبار شناخ بانک مرکزیشورای . 11

  نمايد. اتخاذ میتصميم بيمه ای شرکت نيز 

  

  . کميسيون انحالل136ماده 

کميسيون انحالل شرکت در مھلت پنج روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون صدور مجوز انحالل . 1

  ، ايجاد می شود.بانک مرکزیشرکت از سوی 

دی ھای) آن و پرداخت مطالبات کميسيون انحالل به منظور انحالل شرکت، فروش اموال (موجو. 2

  قانونی طلبکاران ايجاد می شود.

کميسيون انحالل متشکل از حداقل سه عضو می باشد. فقط اشخاص دارای صالحيت حرفه ای . 3

مربوطه که به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی وضع شده است، می توانند رياست کميسيون را بر 

  عھده داشته و عضو آن باشند.

. تا تشکيل کميسيون انحالل، صالحيت و اختيارات کميسيون انحالل بر عھدۀ نھاد اجرايی شرکت 4

  مورد نظر خواھد بود، اگر مطابق با اساسنامۀ شرکت مورد غير پيش بينی نشده باشد.

. از زمان ايجاد کميسيون انحالل اختيارات مديريت شرکت تحت انحالل به کميسيون مذکور منتقل 5

  شود. می

روز پس از ايجاد در بارۀ انحالل شرکت، مقررات و مھلت ھای ارائه  5در مھلت  کميسيون انحالل. 6

روز کمتر باشد اطالعيه ای در مطبوعات دارای  60مطالبات از سوی طلبکاران که مھلت آن نمی تواند از 

  می رساند. بانک مرکزینسخه تيراژ در سطح کشور منتشر و به اطالع  2000حداقل 

بانک شرکت بر اساس تصميم شورای  کميسيون انحالل، کميسيون انحالل. در صورت عدم ايجاد 7

  ايجاد می شود. مرکزی

  

  انحالل روال. 137ماده 
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، مھر و موم کميسيون انحالل. نھادھای مديريت شرکت موظفند در مھلت سه روز پس از ايجاد 1

  تحويل دھند. کميسيون انحاللو غيره را به شرکت، فرم سربرگ ھا، اسناد و مدارک، ارزش ھای مادی 

جھت شمول عبارت  کميسيون انحاللدر مھلت سه روز پس از ايجاد  کميسيون انحالل. رئيس 2

در نام تحارتی شرکت در حال انحالل، اقدام به ارائه درخواست نامه به » شرکت بيمه در حال انحالل«

روز پس از دريافت درخواست نامه، اقدام به تغيير  بانک مرکزی می نمايد. بانک مرکزی در طی مھلت سه

  نمايد. می» شرکت بيمه در حال انحالل« عبارت  با شمولنام تجارتی شرکت در حال انحالل؛ 

در  شرکتروز پس از انجام تغييرات در نام تجارتی  15موظف است در مھلت  کميسيون انحالل. 3

اقدام به تغيير مھر » شرکت بيمه در حال انحالل«دن عبارت ماده جاری، با افزو 2به مقرر بند  حال انحالل

  و موم و سربرگ ھای شرکت در حال انحالل نمايد.

  تا قبل از آغاز پاسخ دادن به مطالبات طلبکاران: کميسيون انحالل. 4

  ) دارايی ھا و بدھی ھای شرکت در حال انحالل را فھرست بندی و ارزيابی می نمايد،1

 مطالبات وصولیيی کليه طلبکاران شرکت و اجرای عمليات الزم در جھت دريافت ) اقدام به شناسا2

  شرکت می نمايد،

) اقداماتی در دست می گيرد تا دارايی ھای شرکت در حال انحالل را حتی المقدور با سود آوری 3

  به فروش برساند، یھرچه بيشتر

  در حال انحالل در دست می گيرد، ) اقداماتی در جھت تامين اجرای تعھدات موجود در قبال شرکت4

ماندۀ موجودی ھا بين شرکت کنندگان پس از اجرای تعھدات شرکت، باقی ) پيرامون مقررات تقسيم 5

  تصميم گيری می نمايد.

روز پس از پايان مھلت ارائه مطالبات طلبکاران، اقدام به تنظيم و تاييد  7در مھلت  کميسيون انحالل. 5

نسخه تيراژ در سطح کشور به شرح  2000و نشر آن در مطبوعات دارای حداقل ترازنامه موقت انحالل 

  اطالعات ذيل می نمايد:

  پيرامون ترکيب اموال شرکت در حال انحالل،) 1

پيرامون فھرست مطالبات ارائه شده از سوی طلبکاران، از جمله: جمع کل مبلغ مطالبات منعکس ) 2

شرکت، مقدار مبلغ منظور شده به ھر طلبکار و به توالی تامين شده در ترازنامه شرکت يا ارائه شده به 

مطالباتی که به موجب اين قانون وضع شده است و ھمچنين فھرست مجزای مطالباتی که از سوی خود 

  شده است،ود شناخته ردم

  ) پيرامون نتايج بررسی مطالبات ارائه شده از سوی طلبکاران،3

  .سناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزیا) ساير اطالعات وضع شده به موجب 4
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موظف است يک نسخه از روزنامه ای که در آن ترازنامه موقت انحالل به چاپ  کميسيون انحالل. 6

را  کميسيون انحاللمجاز است  بانک مرکزیرسيده است در روز انتشار آن به بانک مرکزی ارائه نمايد. 

نسخه تيراژ در سطح  2000از مطبوعات دارای حداقل ملزم به انتشار ترازنامه موقت انحالل در يکی ديگر 

  کشور نمايد.

اين قانون مطابق با  138مطالبات طلبکاران را به توالی وضع شده به موجب ماده  کميسيون انحالل. 7

  می نمايد. تامينترازنامه موقت انحالل و از روز انتشار آن 

 - 144) شماره 18/03/1388( 08/06/2009به موجب قانون اصالحی مورخه  137(اصالح ماده 
  ن) -69) شماره 29/12/1390( 19/03/2012قانون اصالحی مورخه ، ن

  

  مطالبات جبران تامين. توالی 138ماده 

. تعھدات تامين شده بوسيله وثيقه از طريق وجه بدست آمده از فروش موضوع تحت وثيقه که بعنوان 1

آيين مدنی جمھوری ارمنستان جبران می شود.  14.1فصل  تامين تعھد مد نظر بوده است، مطابق با الزامات

اگر ارزش تعھد بيش از ارزش فروش موضوع وثيقۀ تامين کننده تعھد مورد نظر باشد، در اين صورت آن 

بخشی که امکان تامين بوسيله وثيقه ميسر نباشد، اشتراکاً با تعھداتی که در قبال طلبکاران ديگر وجود دارد 

  جبران خواھد شد.

  شوند: . تعھدات شرکت به حساب موجودی ھای انحالل و به ترتيب نوبت ھای زير تسويه حساب می2

) در نوبت اول: ھزينه ھای الزم و توجيه شده در اجرای اختيارات وضع شده به موجب اين قانون از 1

  آن،و پرداخت ھای برابر با  کميسيون انحالل، شامل: حقوق رئيس و اعضای کميسيون انحاللسوی 

) در نوبت دوم: مطالبات ناشی از قراردادھای بيمه عمر، اگر شرکت بيمه عمر اجرا می نمايد،  و 2

  مطالبات ناشی از قراردادھای بيمه غير عمر، اگر شرکت بيمه غير عمر اجرا می نمايد،

  ) در نوبت سوم: مطالبات شامل نشده در نوبت ھای اول و دوم،3

  ت در برابر بودجه دولتی و بودجه ھای محلی،) در نوبت چھارم: تعھدات شرک4

  ) در نوبت پنجم: مطالبات ناشی از وام ھای فرعی،5

  مطالبات شرکت کنندگان شرکت.در نوبت ششم: ) 6

از ميان طلبکاران شامل نوبت ھای دوم، سوم و پنجم در توالی تامين مطالبات طلبکاران شرکت . 3

دگان شرکت و ھمچنين اقربای نسبی و سببی شرکت مستثنی می ماده جاری، شرکت کنن 2تعيين شده در بند 

  در قبال آنان در نوبت ششم صورت خواھد گرفت.شرکت باشند که جبران تعھدات 
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. طلبکاران ھم نوبت از حقوق برابر در تامين مطالبات خود برخوردار ھستند. مطالبات طلبکاران ھم 4

  بت قبلی تامين می شوند.نوبت پس از تامين رضايت کامل کليه مطالبات نو

، کميسيون انحالل. در صورت مردود شناختن مطالبات طلبکار يا خودداری از بررسی آنھا از سوی 5

شکايت نمايد.  کميسيون انحاللطلبکار مجاز است تا تصويب ترازنامه موقت انحالل شرکت از عملکرد 

وز مورد رسيدگی قرار می دھد. حکم دادگاه شکايت پيش بينی شده به موجب اين بند را در مھلت سه ر

دادگاه پس از صدور آن الزم االجرا و قابل شکايت نخواھد بود. به نحوی که اگر مطالبۀ طلبکار در آن 

در حال تامين رضايت مطالبات در ھمان نوبت باشد، در اين  کميسيون انحاللنوبتی قابل تامين باشد که 

ات در طی نوبت مذکور را تا اتخاذ تصميم به حال تعليق صورت دادگاه می تواند تامين رضايت مطالب

  درآورد.

اگر طلبکار پس از انقضای مھلت ارائه مطالبات طلبکاران مطالبه ای ارائه کرده باشد، در اين . 6

صورت مطالبه وی به حساب آن موجودی ھای انحاللی که پس از تامين رضايت مطالباتی که به موقع ارائه 

  ھد ماند، تامين خواھد شد.شده اند باقی خوا

تا آخرين روز مھلت اعالم شده  کميسيون انحاللارائه کرده و به ثبت رسيده در مطالبه  . اگر طلبکار7

؛ در خصوص کميسيون انحاللنسخه تيراژ در سطح کشور از سوی  2000در مطبوعات دارای حداقل 

د حضور بھم نرساند، در اين صورت خومطالبه نوبت مورد نظر، برای دريافت مطالبات تامين رضايت 

ھا يا اموال اختصاص داده شده به چنين طلبکاری به مقرر قانون بعنوان سپرده يا امانت به سردفتر  موجودی

  تحويل داده می شود.

نسخه  2000در مطبوعات دارای حداقل  ،ھر نوبتمطالبات قبل از آغاز تامين  کميسيون انحالل. 8

نوبت مورد نظر منتشر مطالبات اتی پيرامون محل، نحوه و مھلت ھای تامين تيراژ در سطح کشور اطالع

و ھمچنين انجام تغييرات در آنھا مطالبات نمايد. اطالعات اصلی پيرامون محل، نحوه و مھلت ھای تامين  می

نسخه تيراژ در سطح کشور اعتبار قانونی  2000يک روز پس از انتشار آنھا در مطبوعات دارای حداقل 

  ست می آورند.بد

روز  21نمی تواند کمتر از  ،ماده جاری می باشد 2بند  2مھلت تامين مطالباتی که شامل زيربند . 9

با ھيچ عذری قابل بازيابی نخواھد مطالبات از دست دادن مھلت تعيين شده جھت تامين به نحوی که باشد. 

  بود.

انچه طلبکار در دادگاه شکايت نکرده ، چنکميسيون انحالل. مطالبات مردود شناخته شده از سوی 10

باشد و ھمچنين مطالباتی که بر اساس حکم دادگاه مردود شناخته شده باشند، بخشوده شده محسوب خواھند 

  شد.
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 - 60) شماره 09/12/1389( 28/02/2011به موجب قانون اصالحی مورخه  138(اصالح ماده 
  ن) -269اره ) شم26/09/1393( 17/12/2014قانون اصالحی مورخه ، ن

  

  

  . نظارت بر کميسيون انحالل و گزارشات حسابدھی139ماده 

می تواند برحسب مقررات وضع  بانک مرکزیشرکت،  به منظور اجرای نظارت بر روند انحالل. 1

از شرکت بازرسی » پيرامون بانک مرکزی جمھوری ارمنستان« جمھوری ارمنستانشده به موجب قانون 

  بعمل آورد.

 موظف است برحسب مقررات، نحوه، تناوب و مھلت ھای وضع شده به موجب انحاللکميسيون . 2

  ارائه نمايد. بانک مرکزیگزارشات حسابدھی به  اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی

اسناد حقوقی تنظيمی  وضع شده به موجب و نحوۀ برحسب مقرراتموظف است  کميسيون انحالل. 3

قل يکبار در ماه، اطالعاتی در بارۀ عملکرد خود در مطبوعات ای و حدا به صورت دوره بانک مرکزی

  نسخه تيراژ در سطح کشور منتشر نمايد. 2000دارای حداقل 

خواستار دريافت ھرگونه اطالعات در خصوص  کميسيون انحاللمجاز است از  بانک مرکزی. 4

  عملکرد آن کميسيون شود.

  

  کميسيون انحالل . تصويب ترازنامۀ انحالل و پايان کار140ماده 

با طلبکاران، ترازنامۀ انحالل را تنظيم نموده و در  پس از پايان کار انجام محاسبات کميسيون انحالل. 1

  ارائه می نمايد. بانک مرکزیمھلت سه روز پس از تصويب آن در مجمع عمومی شرکت در حال انحالل به 

رد آن  پايه و اساسامۀ انحالل با ذکر در مھلت ده روز پيرامون تاييد يا رد ترازن بانک مرکزی. 2

 کميسيون انحالل را رد می نمايد که ترازنامۀ انحاللدر صورتی تاييد  بانک مرکزینمايد.  تصميم گيری می

  الزامات اين قانون را نقض کرده باشد.

 10در طی مھلت  کميسيون انحالل، بانک مرکزیاز سوی  ترازنامۀ انحاللدر صورت عدم تاييد . 3

را رفع نموده و پس از تصويب آن از سوی  بانک مرکزیاز سوی  ترازنامۀ انحاللتاييد رد  اساس روز

ارائه  بانک مرکزی در حال انحالل، پيرامون تاييد آن درخواستنامۀ جديدی را بهشرکت مجمع عمومی 

  ی دھد.ماده جاری درخواستنامۀ فوق را مورد بررسی قرار م 2به مقرر بند  بانک مرکزینمايد.  می

از سوی  ترازنامۀ انحاللدر طی مھلت سه روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون تاييد  بانک مرکزی. 4

که ثبت مندرجاتی را به ثبت رسانده از خارج کردن شرکت پيرامون  شرکت ھا، در دفتر ثبت بانک مرکزی
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به در اين خصوص  یبانک مرکزمنحل شده و فعاليت آن توقف يافته محسوب خواھد شد. شرکت پس از آن 

  رساند. اطالع نھاد انجام دھنده ثبت دولتی اشخاص حقوقی می

از  ترازنامۀ انحاللدر طی مھلت سه روز پس از اتخاذ تصميم در خصوص تاييد  کميسيون انحالل. 5

 بانک مرکزی اسناد حقوقی تنظيمی وضع شده به موجبو نحوۀ برحسب مقررات ، بانک مرکزیسوی 

در رابطه با انحالل  کميسيون انحاللاطالعيه صادر می نمايد، که پس از آن تعھدات شرکت پيرامون انحالل 

  د.خواھد شمحسوب اجرا شده شرکت 

  کميسيون انحالل. حق الزحمۀ عضو 141ماده 

  .پرداخت خواھد شدبه حساب اموال شرکت در حال انحالل  کميسيون انحاللحق الزحمۀ عضو 

  

  ای نقض اسناد حقوقی. نظارت و جوابگويی بر9بخش 

  . اجرای نظارت24فصل 

  . اجرای نظارت142ماده 

. حق انحصاری نظارت بر رعايت الزامات اين قانون و ساير اسناد حقوقی تنظيم کنندۀ فعاليت بيمه ای 1

تحت نظارت متعلق به بانک مرکزی است. بانک مرکزی نظارت بر اشخاص مندرج در  شخصاز سوی 

 بانک مرکزیپيرامون « جمھوری ارمنستان رات وضع شده به موجب قانوناين ماده را برحسب مقر

  اجرا می نمايد» جمھوری ارمنستان

تحت نظارت  شخصمی تواند اطالعاتی را که در نتيجه انجام نظارت در خصوص  بانک مرکزی. 2

 يمه گران،نھاد دولتی کشور خارجی دارای حق انحصاری انجام نظارت در قبال بو برای بدست آورده است 

اجرای نظارت بر شرکت بيمه گران اتکايی، اشخاص اجرا کنندۀ فعاليت واسطه گری بيمه ای که جھت 

وابسته يا زيرمجموعه منطقه ای ايجاد شده در آن کشور از سوی بيمه گر، بيمه گراتکايی و شخص اجرا 

موافقت نسبت به ايجاد شرکت  اعالمکننده فعاليت واسطه گری بيمه ای فعال در جمھوری ارمنستان يا برای 

ضروری باشد، برحسب مقررات وضع شده به موجب  منطقه ای در کشور مورد نظرزيرمجموعه يا  وابسته

قراردادھای بين المللی منعقد شده فی ما بين بانک مرکزی و نھاد دولتی کشور خارجی دارای حق انحصاری 

ص اجرا کننده فعاليت واسطه گری بيمه ای، در اشخااتکايی و ان ، بيمه گرانانجام نظارت بر بيمه گر

  اختيار بگذارد.

می تواند اطالعات مندرج به موجب اين بند را حتی اگر آنھا جزء اسرار بيمه ای يا غيره  بانک مرکزی

  باشند در اختيار بگذارد.

  

  . جوابگويی برای نقض قوانين يا ديگر اسناد حقوقی25فصل 

  اسناد حقوقی. نقض قوانين و ديگر 143ماده 
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  در قبال نظارت شوندگان و ھمچنين مديران آنان می تواند تدابير جوابگويی اعمال شود، اگر:

) الزامات اين قانون، قوانين ديگر، ساير اسناد حقوقی تنظيمی پذيرفته شده بر اساس آنھا وھمچنين 1

  شده باشند، سناد حقوقی داخلی نظارت شونده نقضا

  شده باشند، ضاير فنی نق) نورم ھای اقتصادی، ذخ2

) شرکت اقدام به اجرای چنان عملی نموده باشد که بنا به نظر توجيه شده بانک مرکزی منافع بيمه 3

  زد،گذاران، اشخاص بيمه شده و اشخاص ذينفع را به خطر انداخته يا می تواند به خطر اندا

، يا در اسناد نقض شده باشد رهنحوۀ ارائه گزارشات مالی يا غي ) مقررات ثبت حسابداری، شرايط و4

  مذکور اطالعات جعلی، ناقص يا غير قابل اطمينان ارائه شده باشد،

نظارت دستورات و تکاليف داده شده بر حسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون شخض تحت ) 5

  از سوی بانک مرکزی را به انجام نرسانده باشد،

جوز يا ثبت در دفتر ثبت عاملين بيمه ای يا کسب نظارت و (يا) صدور مشخص تحت برای ثبت ) 6

نظارت اطالعات غير قابل اطمينان، جعلی يا شخص تحت مشارکت قابل توجه در سرمايه اساسنامه ای 

  ناقض به بانک مرکزی ارائه کرده باشند،

خالصه ارزيابی شاخص ھای فعاليت شرکت از مقدار خالصه ارزيابی شاخص ھای فعاليت ) سطح 7

  ،ا وضع شده از سوی بانک مرکزی پايين باشدشرکت ھ

نظارت و (يا) اسناد حقوقی شخص تحت ) الزامات قوانين تنظيم کنندۀ فعاليت گروه مالی با حضور 8

  پذيرفته شده بر اساس آنھا نقض شده باشد.

 - 136) شماره 21/08/1394( 12/11/2015به موجب قانون اصالحی مورخه  143(اصالح ماده 
  ن)

  

  . جوابگويی روسا يا اشخاص مسئول144ماده 

نظارت در طی انجام وظايف خود می بايستی با در نظر گرفتن منافع شخص تحت . روسا يا مسئولين 1

عمل نموده و اختيارات خود را به اجرا گذارند، صادقانه و معقوالنه به وظايف خود  شخص تحت نظارت

  عمل نمايند.شخص تحت نظارت نسبت به 

ديگر اسناد نقض ، نقض قوانين، شخص تحت نظارتسابدھی ارائه شده به ھيئت مديره اگر گزارشات ح

، ھيئت مديره موظف خواھد بود تا نمايندشناسايی را  شخص تحت نظارتحقوقی و اسناد حقوقی داخلی 

  اقداماتی در راستای رفع آنھا و عدم تکرار آنھا در آينده در دست گيرد.

برای زيان وارده بر شخص تحت نظارت در پی  آندر برابر ظارت شخص تحت نروسا يا مسئولين . 2

عمليات قصدی (عدم فعاليت) خود طبق قانون گذاری جمھوری ارمنستان مسئول ھستند. اگر عملی که باعث 
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زيان رسيدن به شخص تحت نظارت شده است توسط بيش از يک مدير يا اشخاص مسئول وارد آمده باشد، 

مسئوليت جمعی خواھند داشت. برای زيان وارده بر ابر شخص تحت نظارت در اين صورت آنان در بر

شخص تحت نظارت آن روسا يا اشخاص مسئول از جوابگويی مبرا خواھند شد که رای مخالف به تصويب 

رای گيری مصوبه ای که به سبب آن به شخص تحت نظارت زيان وارد آمده است داده باشند يا در جلسه 

وابگويی روسا يا مسئولين شخص تحت نظارت شامل موارد احتمالی زير بدون ج حضور نداشته اند.

  محدوديت آنھا می باشد:

) برای جبران خسارات واقعی وارده بر شخص تحت نظارت در پی تعھدات بيمه ای بر عھده گرفته با 1

ا در پی نقض مقدار حداکثر نورم ھای وضع شده يک ريسک و ريسک ھای بزرگ بيمه ای برعھده گرفته ي

، و اگر برای انعقاد معاملۀ بود ديگر معامالت منعقد شده مدير عامل شخص تحت نظارت مسئول خواھد

مذکور به مقرر قانون مصوبه ھيئت مديره الزم باشد، در اين صورت اعضای ھيئت مديره و مدير عامل 

  ،مسئول خواھند بود

ت نظارت در پی معامالت منعقد شده که ) اعضای نھاد اجرايی موظفند زيان ھای وارده بر شخص تح2

با نقض اسناد حقوقی داخلی پذيرفته شده از سوی ھيئت مديره شخص تحت نظارت صورت گرفته است، 

  جبران نمايند،

اگر گزارشات حسابدھی ارائه شده به ھيئت مديره شخص تحت نظارت، نقض قوانين، نقض ديگر ) 3

نظارت را شناسايی کرده باشند و بعدھا شخص تحت  اسناد حقوقی و اسناد حقوقی داخلی شخص تحت

نظارت زيان ھايی را مشروط بر وقوع نقض ھای مشابه ديده باشد، در اين صورت اعضای ھيئت مديره 

برای جبران زيان ھای واقعی مذکور مسئوليت جمعی خواھند داشت، به استثنای مواردی که عضو ھيئت 

کافی و معقوالنه در راستای جلوگيری از تخلفات مذکور بعمل  مديره در محدودۀ اختيارات خود اقدامات

  آورده باشد،

برحسب نتيجه گيری ھای انجام بررسی از سوی مميزی داخلی اطالعات پيرامون نقض قوانين، اگر ) 4

به ھيئت مديره شخص تحت نظارت ارائه نشده باشند و بعدھا شخص تحت نظارت نقض ديگر اسناد حقوقی 

مذکور زيان ھايی ديده باشد، دراين صورت رئيس مميزی داخلی موظف خواھد بود زيان مشروط بر نقض 

  ھای مذکور را جبران نمايد.

. شخص در صورتی از جوابگويی در قبال زيان وارده بر شخص تحت نظارت مبرا می شود، که 3

شخص تحت نظارت  منافعدر پی اگر صادقانه عمل کرده باشد و معتقد بر اين بوده باشد که عملکرد وی 

  ناشی شده، بويژه اين که:

) اگر تصميمات در نتيجه منطق تجاری معقول اتخاذ شده باشند، حتی اگر آنھا بعدھا به شخص تحت 1

نظارت چنان زيان ھايی وارد آورده باشند، که در موقع اتخاذ تصميم مذکور پيش آمدن آنھا بعنوان ريسک 

  تجاری مد نظر گرفته شده باشد،
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اتخاذ تصميمات اشتباه يا ضعيف از سوی رئيس يا شخص مسئول صادقانه و در راستای بدون  ) اگر2

وارد آوردن زيان بوده باشد و اگر با اتخاذ تصميمات مذکور الزامات قوانين يا ديگر اسناد حقوقی نقض نشده 

  باشند.

يی که به تقصير عزل روسا يا مسئولين شخص تحت نظارت، آنان را از جوابگويی در قبال زيان ھا

  آنان بر شخص تحت نظارت وارد آمده است، مبرا نمی سازد. 

شخص تحت نظارت يا آن شرکت کنندۀ (شرکت کنندگان) شخص تحت نظارت که يک و بيش از . 4

يک درصد مشارکت در سرمايه اساسنامه ای شخص تحت نظارت را در تسلط خود دارند مجازند با 

عليه روسا يا مسئولين شخص جھت شکايت بر شخص تحت نظارت و  درخواست جبران زيان ھای وارده

  تحت نظارت به دادگاه مراجعه نمايند.

  

  . تدابير جوابگويی145ماده 

در طی يک سال پس از شناسايی  ،اين قانون 143در موارد وضع شده به موجب ماده  بانک مرکزی. 1

  ر جوابگويی زير را اعمال نمايد:می تواند در قبال شخص تحت نظارت يا روسای آن تدابي تخلف

ھشدار و صدور دستور رفع تخلف، يا ھشدار و صدور ابالغيۀ اجرای اقدامات در جھت عدم تکرار ) 1

اجرای اقدامات در جھت پيشگيری از ارتکاب  ابالغيه در خصوصچنين تخلف در آينده، يا ھشدار و صدور 

  تخلفات مشابه در آينده،

  ) جريمه،2

  حرفه ای رئيس يا شخص مسئول شخص تحت نظارت،) سلب صالحيت 3

  ) لغو مجوز.4

. اعمال تدابير جوابگويی وضع شده به موجب اين ماده شخص تحت نظارت و روسا يا مسئولين آن را 2

  از اجرای تعھدات پيش بينی شده به موجب قانون، ديگر اسناد حقوقی يا قرارداد مبرا نمی سازد.

در قبال شخص تحت نظارت و (يا) رئيس  وانين يا ديگر اسناد حقوقی. بانک مرکزی برای ھر نقض ق3

ھشدار با صدور دستور رفع تخلف، يا ھشدار با ھمزمان می تواند  ،يا شخص مسئول شخص تحت نظارت

صدور ابالغيۀ اجرای اقدامات در جھت عدم تکرار چنين تخلف در آينده، يا ھشدار با صدور ابالغيۀ اجرای 

پيشگيری از ارتکاب تخلفات مشابه در آينده، و (يا) جريمه در قبال شخص تحت نظارت و اقدامات در جھت 

(يا) رئيس يا شخص مسئول شخص تحت نظارت، و (يا) سلب صالحيت حرفه ای رئيس يا شخص مسئول 

  شخص تحت نظارت را اعمال نمايد.

به موجب اين ماده  . بانک مرکزی موظف است مصوبه پيرامون اعمال تدابير جوابگويی وضع شده4

  در قبال شخص تحت نظارت، رئيس يا شخص مسئول آن را در صفحه خانگی اينترنتی خود منتشر سازد.
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  . ھشدار146ماده 

با اعالم ھشدار نقض صورت گرفته به ثبت رسيده و شخص تحت نظارت که تخلف نموده است در . 1

  شود. باره غير مجاز بودن تخلف مطلع می

و (يا) صدور ابالغيۀ  بانک مرکزیشامل رفع تخلف در مھلت وضع شده از سوی . اعالم ھشدار 2

اجرای اقدامات در جھت عدم تکرار چنين تخلف در آينده  و (يا) صدور ابالغيه در پيشگيری از تخلفات 

امات باشد. برحسب ابالغيۀ رفع تخلف انجام گرفته يا عدم تکرار آن در آينده يا اجرای اقد مشابه در آينده می

تحت انعقاد و عملکردھا از سوی معامالت برخی توقف نيز در پيشگيری از تخلفات مشابه در آينده می تواند 

تغيير شرايط آنھا پيش بينی شود. اجرای ابالغيه برای شخص تحت نظارت که و (يا)  شخص تحت نظارت

  ھشدار دريافت کرده است الزامی است.

بگويی می تواند در صورت مطرح بودن ھر يک از اساس پيش . ھشدار بعنوان يکی از تدابير جوا3

  اين قانون اعمال شود. 143بينی شده به موجب ماده 

  

  . جريمه147ماده 

. جريمه بعنوان يکی از تدابير جوابگويی می تواند در صورت مطرح بودن ھر يک از اساس پيش 1

جۀ اجرای اقدامات نظارتی (ھمچون مالقات، قانون اعمال شود، اگر در نتياين  143بينی شده به موجب ماده 

 145ماده  1بند  1نامه نگاری، کار توضيحی) و (يا) اعمال تدابير جوابگويی وضع شده به موجب زيربند 

، يا تخلفات ندشاببر طرف نشده به منظور اصالح وضعيت ايجاد شده در نزد شخص تحت نظارت اين قانون 

نند رفع بشوند و ترديدھای اساسی مبنی بر اين که تخلفات مشابه می و (يا) داليل تخلفات مذکور نمی توا

تواند تکرار شوند، وجود داشته باشد. در اين صورت تصميم پيرامون تعيين جريمه می بايستی با شرايط زير 

  مطابقت داشته باشد:

وضع شده به  در نتيجۀ اجرای اقدامات نظارتی و (يا) اعمال تدابير جوابگويی) بايد اثبات شود که 1

اين قانون برای تخلف (تخلفات) مورد نظر به منظور اصالح وضعيت  145ماده  1بند  1موجب زيربند 

ايجاد شده در نزد شخص تحت نظارت، وی اقدامات الزم و موثر در جھت رفع تخلفات در دست نگرفته 

  است،

يد متکی بر قضاوت ھای تبعيض تعيين جريمه می بايستی مطابق با ماھيت تخلف (تخلفات) بوده و نبا) 2

  آميز باشد.
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ميزان جريمه تعيين شده برای ھر تخلف در قبال شخص تحت نظارت نمی تواند از دو ھزار و . 2

  پانصد برابر حداقل حقوق وضع شده تجاوز نمايد.

  . ميزان مبلغ جريمه نبايد منجر به وخيم شدن وضع مالی شخص تحت نظارت شود.3

يا شخص مسئول شخص تحت نظارت  شده برای ھر تخلف در قبال رئيس . ميزان جريمه تعيين4

جريمه تعيين شده در قبال رئيس يا شخص  تواند از ھزار برابر حداقل حقوق وضع شده تجاوز نمايد. نمی

  مسئول شخص تحت نظارت به حساب موجودی ھای وی اخذ می شود.

که شخص س حکم دادگاه اخذ خواھد شد و بر اسا. جريمه در صورتی بنا به درخواست بانک مرکزی 5

يا ميزان جريمه نباشد. مبلغ فوق به نفع تعيين شده  جريمۀتحت نظارت يا رئيس يا شخص مسئول آن موافق 

  بودجه دولت وصول می شود.

  

  روسا يا مسئولين شخص تحت نظارت . سلب صالحيت حرفه ای148ماده 

تصميم بانک مرکزی از صالحيت نا به رئيس يا شخص مسئول شخص تحت نظارت می تواند ب. 1

  ای سلب شود، اگر:  حرفه

  ) قوانين يا ديگر اسناد حقوقی را عمداً نقض کرده باشد،1

که در پی آن حقوق و منافع شده باشد يا چنان عدم فعاليتی  چنان عمل) در طی سمت خود مرتکب 2

در معرض خطر قرار گرفته  فعقانونی شخص تحت نظارت، بيمه گذاران، اشخاص بيمه شده و اشخاص ذين

  ،باشند يا می توانند با خطر مواجه شوند

  باشد،شده آن کارکنان يا  مانع انجام عمليات بانک مرکزی) در ارتباط با اجرای نظارت 3

به چنان اقداماتی دست زده باشد که در پی آن شخص تحت نظارت ضرر مالی قابل توجه يا ) 4

  می توانست متحمل بشود،خسارات ديگر متحمل شده باشد يا 

) در طی انجام فعاليت اقدام به اجرای چنان عملياتی در جھت منافع شخصی نموده باشد يا دست به 5

چنان عدم فعاليتی زده باشد که مغاير با حقوق و منافع شخصی شخص تحت نظارت، بيمه گذاران، اشخاص 

  ،باشدذينفع بيمه شده و اشخاص 

  خود رفتار غير صادقانه و غير منصفانه داشته اند، ) در طی اجرای وظايف اداری6

) چنان موردی پيش آمده باشد که در پی آن عدم مطابقت شخص با معيارھای صالحيت حرفه ای 7

وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی و در نظر گرفته شده برای روسا يا مسئولين 

  شخص تحت نظارت آشکار شده باشد،

  اين قانون را اجرا نکرده باشد. 146صادر شده از سوی بانک مرکزی بر اساس ماده  ) ابالغيه8
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مصوبه بانک مرکزی در خصوص سلب رئيس يا شخص مسئول شخص  از موقع الزم االجرا شدن. 2

تحت نظارت از صالحيت حرفه ای، شخص مذکور از اختياراتی که به موجب اين قانون، ديگر قوانين و 

  مچنين اسناد حقوقی داخلی شخص تحت نظارت ديگر وضع شده است، منع می شود.اسناد حقوقی و ھ

با  و بايستی مستدل باشد . سلب صالحيت حرفه ای رئيس يا شخص مسئول شخص تحت نظارت3

  و نبايد متکی بر قضاوت ھای تبعيض آميز باشد.مطابقت داشته باشد  ماھيت تخلف

  

  . لغو مجوز149ماده 

  و شود، اگر:. مجوز می تواند لغ1

قوانين ديگر، اسناد حقوقی تنظيمی به تصويب رسيده بر اساس آنھا و ھمچنين ) الزامات اين قانون، 1

  نقض شده باشد،مغرضانه  طورباسناد حقوقی داخلی شخص تحت نظارت 

) شخص تحت نظارت در طی يک سال پس از دريافت مجوز فعاليت بيمه گری، بيمه گر اتکايی يا 2

  يمه ای اجرا نکرده باشد،واسطه گری ب

اين قانون از سوی بانک  145ماده  1) شخص تحت نظارت ابالغيه ھای محول شده به موجب زيربند 3

  ،باشددر مھلت ھای مقرر به اجرا نرسانده مغرضانه را بطور مرکزی 

  ) فعاليت شخص تحت نظارت متوقف شده باشد،4

به موجب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک  نورم ھای اقتصادی اصلی يا ذخاير فنی وضع شده) 5

نورم ھای اقتصادی يا ذخاير فنی مرکزی نقض شده باشند. مجوز می تواند در موارد وجود انحرافات مقادير 

  اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی لغو شود،وضع شده به موجب از مقادير 

معقول بانک مرکزی منافع بيمه گذاران، ) شرکت دست به چنان فعاليتی زده باشد که بنا به نظر 6

  اشخاص بيمه شده يا اشخاص ذينفع به خطر افتاده باشد يا می توانست به خطر افتد،

شده  انتشار گزارشات مالی يا غيره نقض قواعد مديريت ثبت حسابداری، مقررات يا شرايط ارائه يا) 7

  شده باشد،لحاظ ا غير قابل اطمينان باشند، يا در اسناد و مدارک ثبت حسابداری اطالعات جعلی ي

  ) در گزارشات حسابداری يا غيره اطالعات جعلی يا غير قابل اطمينان ارائه شده باشند،8

برای ثبت شخص تحت نظارت و (يا) صدور مجوز يا ثبت در دفتر ثبت عاملين بيمه ای يا کسب ) 9

عات غير قابل اطمينان يا جعلی به در سرمايه اساسنامه ای شخص تحت نظارت اطالمشارکت قابل توجه 

  بانک مرکزی ارائه شده باشد.

اين ماده می تواند لغو شود، اگر  1بند  7يا  6، 1. مجوز شخص تحت نظارت بر اساس زيربندھای 2

در نتيجۀ اجرای اقدامات نظارتی (ھمچون مالقات، نامه نگاری، کار توضيحی) و (يا) اعمال تدابير 
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اين قانون به منظور اصالح وضعيت ايجاد شده در نزد شخص  145وجب ماده جوابگويی وضع شده به م

تحت نظارت بر طرف نشده باشند، يا تخلفات و (يا) داليل تخلفات مذکور نمی توانند رفع بشوند و ترديدھای 

اساسی مبنی بر اين که شخص تحت نظارت می تواند تخلفات مشابه را تکرار نمايد، وجود داشته باشد. در 

  مطابق با شرايط زير باشد:تحت نظارت می بايستی  ، مصوبۀ لغو مجوز شخصين صورتا

) بايستی مستدل باشد که در نتيجۀ اجرای اقدامات نظارتی و (يا) اعمال تدابير جوابگويی وضع شده 1

اين قانون به منظور اصالح وضعيت ايجاد شده در نزد شخص تحت نظارت بابت تخلف  145به موجب ماده 

  لفات) مورد نظر، وی دست به اجرای اقدامات الزم و موثر در جھت رفع تخلفات نزده است،(تخ

) لغو مجوز بايستی با ماھيت تخلف مطابقت داشته باشد و نبايد متکی بر قضاوت ھای تبعيض آميز 2

  .باشد

. بانک مرکزی مجوز را در صورتی لغو می نمايد اگر معلوم شود که شخص تحت نظارت جھت 3

  افت مجوز اطالعات جعلی و غير قابل اطمينان ارائه کرده باشد.دري

مجوز فعاليت شخص تحت نظارت برحسب تصميم شورای بانک مرکزی بی اعتبار اعالم می شود. . 4

مجوز شخص تحت نظارت منحصراً بر حسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون لغو می شود. در 

مجوز به موجب قوانين ديگر، مفاد اين قانون عمل می  صورت وجود مفاد وضع شده در خصوص لغو

  نمايند.

که شرکت خارجی به ثبت رسيده در . مجوز شعب شرکت ھای خارجی نيز در صورتی لغو می شود 5

  کشور محل فعاليت اصلی آن از حق اجرای فعاليت بيمه ای منع شده باشد.

  

  ھای حقوقی آن. انتشار مصوبۀ بی اعتبار شناختن مجوز و پيامد150ماده 

. مصوبه شورای بانک مرکزی در خصوص لغو و بی اعتبار شناختن مجوز متکی بر اساس پيش 1

اين قانون بالفاصله منتشر می شود. مصوبه مذکور از زمان انتشار آن چنانچه  149بينی شده به موجب ماده 

  برحسب مصوبه مھلتی ديگری وضع نشده باشد، الزم االجرا می گردد.

، ایاز زمان الزم االجرا شدن مصوبه لغو مجوز از حق اجرای فعاليت بيمه حت نظارت شخص ت. 2

بيمه ای منع شده (بغير از معامالت پيش بينی شده به موجب قانون که در جھت بيمه اتکايی يا واسطه گری 

وضع  اجرای تعھدات بر عھده گرفته، فروش موجودی ھا و توزيع نھايی آنھا می باشد) و برحسب مقررات

  شده به موجب قانون منحل می شود.

. کپی مصوبه شورای بانک مرکزی پيرامون بی اعتبار شناختن مجوز در مھلت سه روز پس از 3

  تصويب آن در اختيار شخص تحت نظارت گذاشته می شود.
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  . ديگر تخلفات اين قانون151ماده 

شخصی که تخلف کرده است  اين قانون می تواند به 101و  94، 4بانک مرکزی برای نقض مواد 

طرف نمايد. در  پيرامون غير مجاز بودن تخلف ھشدار بدھد و ابالغ نمايد که در مھلت معقول تخلف را بر

صورت عدم اجرای ابالغيه بانک مرکزی از سوی شخص به موجب اين ماده، بانک مرکزی می تواند در 

  تعيين نمايد. قبال شخص جريمه ای تا دو ھزار برابر حداقل حقوق وضع شده

  

  . مفاد ديگر10بخش 

  . ممنوعيت اعمال تعرفه بيمه152ماده 

بانک مرکزی می تواند شخص تحت نظارت را در اعمال تعرفه ھای بيمه که از طرف وی تعيين شده 

است يا بخشی از آن را منع نمايد، اگر بنا به نظر معقول بانک مرکزی تعرفه تعيين شده از سوی شخص 

ق يا منافع قانونی بيمه گذاران، اشخاص بيمه شده يا اشخاص ذينفع را نقض کرده باشد يا تحت نظارت حقو

  وضعيت مالی شخص تحت نظارت به خطر افتاده باشد.

  

  . محدوديت ھای فعاليت بيمه ای، بيمه اتکايی و واسطه گری بيمه ای153ماده 

گری بيمه ای و ھمچنين برای  به منظور مھار کردن ريسک فعاليت بيمه ای، بيمه اتکايی و واسطه

الزامات مکمل، موتوری، بانک مرکزی می تواند  نقليه وسائط مسئوليت استفاده از اجباری بيمهاجرای 

برای شخص تحت نظارت يا عملکردھای بيمه ای و عملکردھای محدوديت ھا يا مقررات ويژۀ اجرايی 

  ھا پيش بينی نمايد.، برای انواع مجزای سرمايه گذاری از آن یبخش ديگر وی يا

 - 64) شماره 28/02/1389( 18/05/2010به موجب قانون اصالحی مورخه  153(اصالح ماده 
  ن)

  

  واقعۀ بوقوع پيوستن حادثه بيمه ای. 154ماده 

اد يا گواھی نامه بيمه ای وضع بوقوع پيوستن حادثه بيمه ای برحسب قراردمقررات تعيين واقعۀ 

  شود. می

  

  ی فعاليت بيمه ای، بيمه اتکايی و واسطه گری بيمه ای. محل اجرا155ماده 

فعاليت بيمه ای، بيمه اتکايی و کارگزاری بيمه ای می تواند منحصراً درمحل استقرار شخص اجرا 

  (دفتر مرکزی) يا در شعب آنھا اجرا شود. کنندۀ فعاليت بيمه ای، بيمه اتکايی و کارگزاری بيمه ای
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  جرا کنندۀ فعاليت بيمه ای، بيمه اتکايی و واسطه گری بيمه ای. رژيم کاری اشخاص ا156ماده 

اشخاص اجرا کنندۀ فعاليت بيمه ای، بيمه اتکايی و واسطه گری بيمه ای موظفند رژيم کاری فعاليت 

خود را وضع نموده و برحسب مقررات وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی به بانک 

صورت تغيير رژيم کاری، اشخاص مندرج در اين ماده موظفند برحسب مقررات مرکزی ارائه نمايند. در 

  وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی قبالً به اطالع بانک مرکزی برسانند.

  

  . تعليق مھلت ھای وضع شده به موجب قانون157ماده 

ثبت حسابداری، اعالم وز، . به موجب اين قانون مھلت ھای وضع شده برای پذيرش ثبت، صدور مج1

موافقت اوليه، اعالم موافقت، اعالم رضايت يا ھر گونه سند حقوقی بر اساس اين قانون، به منظور روشن 

ماه  6ساختن برخی وقايع مورد نياز توسط بانک مرکزی می تواند از سوی بانک مرکزی حداکثر تا مھلت 

  به حال تعليق درآيد.

شخص  خص درباره عدم رد درخواست نامه يا ھر گونه وساطت. در صورت عدم مطلع ساختن ش2

برای پذيرش ثبت، صدور مجوز، ثبت حسابداری، اعالم موافقت اوليه، اعالم موافقت، اعالم رضايت يا ھر 

يا تعليق مھلت وضع شده از سوی بانک گونه سند حقوقی بر اساس اين قانون در ملھت ھای وضع شده 

  از سوی بانک مرکزی پذيرفته شده محسوب خواھند شد.، اسناد حقوقی مذکور مرکزی

  

  . معيارھای وخيم شدن وضع مالی158ماده 

ميزان بانک مرکزی برحسب اسناد حقوقی تنظيمی خود می تواند معيارھای وخيم شدن وضع مالی و 

  مندرج در اين قانون را وضع نمايد. خالصه ارزيابی شاخص ھای فعاليت شرکت ھا

و خالصه ارزيابی شاخص ھای فعاليت شرکت برحسب اسناد حقوقی تنظيمی  روش شناسی محاسبۀ

  بانک مرکزی وضع می شود.

  

  کالس ھای جديد درمجوز فعاليت بيمه  رو. صد159ماده 

کالس جديد برحسب فرم و محتوای وضع شده  در. شرکت فعال برای دريافت مجوز فعاليت بيمه ای 1

  زی مدارک زير را به بانک مرکزی ارائه می نمايد:به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرک

  ) درخواست نامه دريافت مجوز فعاليت بيمه ای با کالس جديد،1

  ) تغييرات انجام شده در برنامه تجاری شرکت،2

) نتيجه گيری آمارگير مسئول در خصوص مطابقت سرمايه کلی و حداقل حدنصاب سرمايه کلی 3

  ب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی،شرکت با الزامات وضع شده به موج
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  ) ساير اسناد و مدارک وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.4

کالس جديد  درفعاليت بيمه ای اجرای برای ايجاد شده در جمھوری ارمنستان . شعبه شرکت فعال 2

انک مرکزی مدارک زير را به بانک و محتوای وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بنحوه برحسب 

  مرکزی ارائه می نمايد:

  کالس جديد، درشرکت جھت اجرای فعاليت بيمه ) درخواست نامه 1

  ،شعبه) تغييرات انجام شده در برنامه تجاری 2

) نتيجه گيری آمارگير مسئول در خصوص مطابقت سرمايه کلی و حداقل حدنصاب سرمايه کلی 3

  به موجب اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی، شرکت با الزامات وضع شده

  ) ساير اسناد و مدارک وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.4

کالس  درشعبه شرکت خارجی فعال در جمھوری ارمنستان برای دريافت مجوز فعاليت بيمه ای . 3

تنظيمی بانک مرکزی مدارک زير را به  و محتوای وضع شده به موجب اسناد حقوقینحوه جديد برحسب 

  بانک مرکزی ارائه می نمايد:

  کالس جديد، در) درخواست نامه دريافت مجوز فعاليت بيمه 1

  ) تغييرات انجام شده در برنامه تجاری شعبه،2

) مصوبه يا سند ديگر نھاد ذيصالح نظارت کننده بر شرکت خارجی پيرامون دادن اجازه يا عدم 3

  کالس جديد به شعبه ايجاد شده در جمھوری ارمنستان،  درفعاليت بيمه ای  مخالفت اجرای

  ) ساير اسناد و مدارک وضع شده به موجب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی.4

بانک مرکزی در صورتی به شرکت، شعبه آن يا شعبه ايجاد شده شرکت خارجی در جمھوری . 4

الس جديد می دھد، اگر اجرای چنين فعاليتی مغاير با الزامات ک درارمنستان اجازۀ اجرای فعاليت بيمه ای 

کالس جديد و  درقانون يا اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی نبوده و درخواست نامه اجرای فعاليت بيمه ای 

اسناد پيوستی به آن مطابق با الزامات اين قانون و اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی بوده و در صورت 

کالس جديد وضع مالی شرکت يا شعبه فعال شرکت خارجی در جمھوری  دريت بيمه ای اجرای فعال

ارمنستان وخيم نخواھد شد، يا حقوق و منافع بيمه گذاران، اشخاص بيمه شده و اشخاص ذينفع نقض نخواھند 

کالس در روز پس از دريافت درخواست نامه، اجازۀ اجرای فعاليت بيمه  30شد. بانک مرکزی در مھلت 

  جديد را می دھد.

  

  . مفاد انتقالی11بخش 

  . مفاد انتقالی160ماده 
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  . اين قانون چھار ماه پس از تاريخ انتشار آن اعتبار قانونی بدست می آورد.1

يک سال پس از انتشار رسمی آن اعتبار قانونی . اين قانون از ناحيه الزامات مربوط به آمارگيران 2

  بدست می آورد.

  اعتبار قانونی بدست می آورد. 2009ين قانون از تاريخ اول ژانويه سال ا 27ماده  1. بند 3

از زمان معتبر اعالم شده اين قانون تا تاريخ پرداخت عوارض دولتی ساالنۀ مجوز فعاليت بيمه ای ولی 

 مصوب» پيرامون بيمه«ماه، شرکت ھای فعالی که مطابق با قانون جمھوری ارمنستان  6حداکثر در طی 

مجوز دريافت نموده اند می بايستی برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون  2004سال  نژوئ 11

  مجدداً به ثبت برسند و مجوز دريافت نمايند.

معتبر اعالم شدن اين قانون مجوزھای شرکت ھايی که مجدداً به ثبت نرسيده و از ماه پس  6. در طی 4

که مجوزھای آنھا بر اساس اين  د. آن شرکت ھای بيمهمحسوب خواھد ش همجوز دريافت نکرده باشند باطل

بند باطله محسوب خواھند شد موظفند به مقرر اين قانون منحل گردند. در اين صورت، اختيارات نھاد ثبت 

  دولتی اشخاص حقوقی بر عھده بانک مرکزی خواھد بود.

رحسب مقررات وضع شده به ماه پس از معتبر اعالم شدن اين قانون کارگزاران بيمه ای ب 6. در طی 5

موجب اين قانون می بايستی اقدام به دريافت مجوز و ثبت در دفتر ثبت واسطه ھای بانک مرکزی نمايند، و 

  عاملين بيمه ای نيز می بايستی در دفتر ثبت واسطه ھای بانک مرکزی به ثبت برسند.

ژوئن  11 صوبم» يرامون بيمهپ«. از زمان معتبر اعالم شدن اين قانون، قانون جمھوری ارمنستان 6

  ر/غ از درجه اعتبار ساقط خواھد شد. 2004سال 
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