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Հոդված 3. Օրենքում կիրառվող հիմնական հասկացությունները 
  

Սույն օրենքի իմաստով՝ 

6) ապահովագրական գաղտնիք՝ ապահովագրական գործունեության 
ընթացքում ապահովադրի,ապահովագրված անձի կամ շահառուի 
վերաբերյալ ապահովագրողին, վերաապահովագրողին, ապահովագրական 
միջնորդություն իրականացնող անձին հայտնի դարձած 
ապահովադրի, ապահովագրված անձի կամ շահառուի առևտրային գաղտնիքը 
կամ այլ տեղեկություն, որն ապահովադիրը կամ ապահովագրված անձը մտադիր 
են եղել գաղտնի պահել, և Ընկերությունը, վերաապահովագրական ընկերությունը 
կամ ապահովագրական միջնորդը տեղյակ է կամ պարտավոր էր տեղյակ լինել այդ 
մտադրության վերաբերյալ. 

 

Հոդված 12. Նշանակալից մասնակցությունը 
  

1. Իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից 
մասնակցությունը կարող է լինել ուղղակի կամ անուղղակի: 

2. Ուղղակի նշանակալից մասնակցություն է համարվում իրավաբանական անձի 
կանոնադրական կապիտալում 10 և ավելի տոկոս ձայնի իրավունք տվող 
մասնակցությունը: 

3. Անուղղակի նշանակալից մասնակցություն է համարվում այնպիսի 
մասնակցությունը, որի դեպքում՝ 

1) անձը չունի իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում 
մասնակցություն կամ ունի 10 տոկոսից պակաս մասնակցություն, սակայն 
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 



չափանիշներին համապատասխան` իր գործարար համբավով կամ հեղինակությամբ 
ուղղակի կամ անուղղակի հնարավորություն ունի կանխորոշելու տվյալ 
իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների որոշումները կամ էապես 
ազդելու նրանց որոշումների կայացման (կիրառման) վրա կամ կանխորոշելու տվյալ 
իրավաբանական անձի գործունեության ուղղությունները կամ ոլորտները. 

2) անձը չունի իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում 
մասնակցություն կամ ունի 10 տոկոսից պակաս մասնակցություն, սակայն 
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
չափանիշներին համապատասխան` հնարավորություն ունի կանխորոշելու տվյալ 
իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների որոշումները կամ էապես 
ազդելու նրանց որոշումների կայացման (կիրառման) վրա կամ կանխորոշելու տվյալ 
իրավաբանական անձի գործունեության ուղղությունները, ոլորտները՝ տվյալ 
իրավաբանական անձի նկատմամբ իր ունեցած պահանջի իրավունքի ուժով. 

3) մասնակիցն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի 
նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձի կանոնադրական 
կապիտալում ունի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 50 տոկոս և ավելի 
մասնակցություն. 

4)  անձն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի 
նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձի կանոնադրական 
կապիտալում ունի 50 տոկոսից պակաս կամ չունի մասնակցություն և 
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
չափանիշներին համապատասխան` իր գործարար համբավով կամ հեղինակությամբ 
հնարավորություն ունի կանխորոշելու տվյալ իրավաբանական անձի կամ այդ 
իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից 
մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների 
որոշումները, էապես ազդելու նրանց որոշումների կայացման (կիրառման) վրա կամ 
կանխորոշելու տվյալ իրավաբանական անձի կամ այդ իրավաբանական անձի 
կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող 
իրավաբանական անձի գործունեության ուղղությունները կամ ոլորտները: 

Հոդված 17. Նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական
համաձայնությունը 

  

1. Անձի կամ փոխկապակցված անձանց կողմից Ընկերության կանոնադրական 
կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համար պահանջվում է 
Կենտրոնական բանկի խորհրդի նախնական համաձայնությունը: 



2. Նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող անձը 
Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման 
նախնական համաձայնություն ստանալու դիմում: 

Նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնություն 
ստանալու դիմումի, դիմումին կից ներկայացվող տեղեկությունների ու 
փաստաթղթերի ցանկը, դրանց ներկայացման ձևը, կարգը և պայմանները 
սահմանվում են Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով: 

3. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկի խորհրդի 
նախնական համաձայնությունը պահանջվում է յուրաքանչյուր նոր գործարքի կամ 
գործարքների իրականացման դեպքում, որոնց արդյունքում անձի կամ 
փոխկապակցված անձանց մասնակցությունն Ընկերության կանոնադրական 
կապիտալում կգերազանցի համապատասխանաբար 20 և ավելի կամ 50 և ավելի 
տոկոսը: 

4. Ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն 
ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար Ընկերության 
միջնորդությամբ անձը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում նաև 
հայտարարություն այն մասին, որ իր մասնակցության միջոցով որևէ այլ անձ 
Ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի 
կարգավիճակ ձեռք չի բերում, հակառակ դեպքում այդ անձը պարտավոր է 
ներկայացնել նաև անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձանց 
վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
փաստաթղթերը և տեղեկությունները: Անուղղակի նշանակալից մասնակցի 
կարգավիճակ ձեռք բերելու համար սույն հոդվածով սահմանված կարգով 
պահանջվում է Կենտրոնական բանկի խորհրդի նախնական համաձայնությունը: 

5. Ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն 
ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար Ընկերության 
միջնորդությամբ անձը Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի նաև ներդրվող 
միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական 
հիմնավորումներ (փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն), ինչպես նաև 
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված տվյալներ այն 
իրավաբանական անձանց վերաբերյալ, որոնցում Ընկերության կանոնադրական 
կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը հանդիսանում է 
նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ: 

6. Եթե անձն ապահովագրական գործունեություն իրականացնելու լիցենզիայի 
դիմումի հետ մեկտեղ Կենտրոնական բանկ է ներկայացրել նշանակալից 
մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնության դիմում, ապա 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդը լիցենզիա տրամադրելու և նշանակալից 



մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնություն տալու մասին 
ընդունում է մեկ միասնական որոշում: 

7. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը սույն հոդվածով և Կենտրոնական բանկի 
նորմատիվ իրավական ակտերով պահանջվող փաստաթղթերն ու 
տեղեկություններն ստանալուց հետո` 30-օրյա ժամկետում, որոշում է ընդունում 
նշանակալից մասնակցության ձեռքբերմանը նախնական համաձայնություն տալու 
կամ տրամադրումը մերժելու մասին: 

Հոդված 18. Նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական
համաձայնության մերժումը 

  

1. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է մերժել Ընկերության 
կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման 
նախնական համաձայնություն ստանալու դիմումը, եթե՝ 

1) նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող ֆիզիկական անձի` 
դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար դատվածությունն օրենքով 
սահմանված կարգով մարված կամ հանված չէ. 

2) նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը չի հիմնավորել 
մասնակցության ձեռքբերման համար ներդրվող միջոցների օրինականությունը. 

3) նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող ֆիզիկական անձն օրենքով 
սահմանված կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ. 

4) նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող ֆիզիկական անձն օրինական ուժի 
մեջ մտած վճռով կամ դատավճռով զրկվել է ֆինանսական, ապահովագրական, 
բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական կամ իրավական 
ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից. 

5) անձը ճանաչվել է սնանկ և ունի չմարված (չներված) պարտավորություններ. 

6) նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման գործարքն ուղղված է կամ 
հանգեցնում է կամ կարող է հանգեցնել ազատ տնտեսական մրցակցության 
սահմանափակմանը. 

7) նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը կամ նրա հետ 
փոխկապակցված անձն անցյալում կատարել է այնպիսի արարք, որը 
Կենտրոնական բանկի խորհրդի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
ուղեցույցով հիմնավորված՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կարծիքով հիմք է 
տալիս կասկածելու, որ տվյալ անձի՝ որպես Ընկերության բարձրագույն 
կառավարման մարմնի որոշումների կայացման ժամանակ ձայնի իրավունք ունեցող 
անդամի գործողությունները կարող են հանգեցնել Ընկերության սնանկացմանը կամ 



ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը կամ հեղինակության և գործարար 
համբավի վարկաբեկմանը. 

8) նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման գործարքի հետևանքով 
Ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք 
բերող մասնակիցը կամ նրա հետ փոխկապակցված անձը Կենտրոնական բանկի 
խորհրդի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ուղեցույցով հիմնավորված 
Կենտրոնական բանկի խորհրդի կարծիքով գտնվում է ֆինանսական վատ վիճակում 
կամ նշանակալից մասնակցի, կամ նրա հետ փոխկապակցված անձի ֆինանսական 
վիճակը կարող է պատճառ հանդիսանալ Ընկերության ֆինանսական վիճակի 
վատթարացման, կամ Ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից 
մասնակցություն ձեռք բերող անձի կամ նրա հետ փոխկապակցված անձի 
գործունեությունը կամ Ընկերության հետ նրա փոխհարաբերությունների բնույթը 
Կենտրոնական բանկի խորհրդի հիմնավորված կարծիքով կարող է խոչընդոտել 
Կենտրոնական բանկի կողմից արդյունավետ վերահսկողության իրականացմանը 
կամ թույլ չի տալիս բացահայտել կամ արդյունավետ կառավարել Ընկերության 
ռիսկերը. 

9) փաստաթղթերը ներկայացվել են Կենտրոնական բանկի նորմատիվ 
իրավական ակտերով սահմանված պահանջների խախտումներով, կամ 
ներկայացված փաստաթղթերում կամ տեղեկություններում արտացոլվել են կեղծ 
կամ անարժանահավատ տեղեկություններ, ինչպես նաև եթե այդ փաստաթղթերը 
կեղծ են կամ թերի են: 

2. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը պարտավոր է մերժման մասին որոշումն 
ընդունելուց հետո յոթնօրյա ժամկետում ծանուցել դրա մասին նշանակալից 
մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնություն ստանալու դիմում 
ներկայացրած անձին կամ նրա ներկայացուցչին: 

Հոդված 19. Նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական
համաձայնության գործողության դադարեցումը 

  

1. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է դադարեցնել Ընկերության 
կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության նախնական 
համաձայնության գործողությունը, եթե անձի` սույն օրենքով սահմանված կարգով 
Ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք 
բերելուց հետո ի հայտ է եկել սույն օրենքի 18-րդ հոդվածով նախատեսված 
նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնության մերժման հիմքերից 
որևէ մեկը: 

2. Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից Ընկերության կանոնադրական 
կապիտալում նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնության 



գործողության դադարեցման դեպքում Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման 
ուժի մեջ մտնելու պահից Ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից 
մասնակցություն ունեցող անձը չի օգտվում մասնակցության ուժով իրեն 
վերապահված ձայնի, շահութաբաժիններ ստանալու և առանց ընտրության 
խորհրդի կազմում ընդգրկվելու կամ դրանում իր ներկայացուցչին նշանակելու 
իրավունքից: Սույն մասում նշված ձայնի իրավունքը համապատասխանաբար 
բաշխվում է Ընկերության մյուս մասնակիցների միջև՝ Ընկերության կանոնադրական 
կապիտալում ունեցած մասնակցությանը համամասնորեն: 

3. Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից Ընկերության կանոնադրական 
կապիտալում նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնության 
գործողության դադարեցման դեպքում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձը 
պարտավոր է Կենտրոնական բանկի խորհրդի սահմանած ողջամիտ ժամկետում 
օտարել Ընկերության կանոնադրական կապիտալում իր մասնակցությունը: 

Հոդված 21. Ընկերության կառավարման մարմինները և ղեկավարները 
  

1. Ընկերության կառավարման մարմիններն են՝ 

1) ընդհանուր ժողովը. 

2) խորհուրդը. 

3) գործադիր մարմինը՝ գործադիր տնօրենը, իսկ Ընկերության 
կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքում՝ Ընկերության տնօրինությունը: 

2. Ընկերության ղեկավարներն են խորհրդի նախագահը և անդամները, 
գործադիր տնօրենը, տնօրինության ղեկավարը և անդամները, վարչության 
նախագահը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը 
և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները, պատասխանատու 
ակտուարը, տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանման 
(դեպարտամենտի, վարչության, բաժնի, խմբի կամ այլ միավորի) ղեկավարը և 
գլխավոր հաշվապահը, մասնաճյուղի առկայության դեպքում նաև մասնաճյուղի 
տնօրենը, նրա տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը, նրա տեղակալը: Ընդ որում, 
պատասխանատու ակտուարը հանդիսանում է ակտուարային ստորաբաժանման 
ղեկավար: 

3. Կենտրոնական բանկի կողմից իր նորմատիվ իրավական ակտերով 
սահմանված չափանիշներով հիմնավորված լինելու դեպքում Ընկերության ղեկավար 
կարող է ճանաչվել նաև որևէ կերպ Ընկերության կառավարման մարմինների 
կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ ազդեցություն ունեցող կամ 
ինքնուրույն որոշումներ կայացնող անձը: 



4. Անկախ կազմակերպական-իրավական տեսակից՝ Ընկերությունը պարտավոր 
է ունենալ սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կառավարման մարմիններ, 
գլխավոր հաշվապահ, ներքին աուդիտի ղեկավար ու պատասխանատու ակտուար, 
բացառությամբ սույն օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված Կենտրոնական բանկի 
նորմատիվ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում համապատասխան 
անձի հետ կնքված ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման 
պայմանագրի առկայության դեպքերի: Ընկերության կառավարման մարմինների 
անդամների, գլխավոր հաշվապահի, ներքին աուդիտի ղեկավարի ու 
պատասխանատու ակտուարի պաշտոնները թափուր մնալու դեպքում Ընկերությունը 
պարտավոր է իննսունօրյա ժամկետում սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի 
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով նշանակել կառավարման 
մարմինների անդամներին, գլխավոր հաշվապահին, ներքին աուդիտի ղեկավարին 
ու պատասխանատու ակտուարին: 

Հոդված 22. Ընկերության ղեկավարների մասնագիտական 
համապատասխանությունն ու որակավորումը 

  

1. Ապահովագրական և վերաապահովագրական 
ընկերության, ապահովագրական միջնորդային գործունեություն իրականացնող 
անձանց ղեկավարներին (բացառությամբ կառուցվածքային ստորաբաժանումների 
ղեկավարների) ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության և 
որակավորման չափանիշները, ինչպես նաև մասնագիտական 
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը սահմանվում է 
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված մասնագիտական 
համապատասխանության և որակավորման չափանիշներին ղեկավարների 
համապատասխանությունը կարող է ստուգվել Կենտրոնական բանկում, եթե նման 
բան սահմանված է Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով: 

Հոդված 23. Ընկերության ղեկավարների նկատմամբ պահանջները 
  

1. Ընկերության ղեկավար կարող է լինել ցանկացած գործունակ անձ, որը՝ 

1) համապատասխանում է Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական 
ակտերով սահմանված մասնագիտական համապատասխանության և 
որակավորման չափանիշներին. 

2) դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար չունի օրենքով 
սահմանված կարգով չմարված կամ չհանված դատվածություն. 



3) դատավճռով զրկված չէ ֆինանսական, ապահովագրական, բանկային, 
հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում 
պաշտոններ վարելու իրավունքից. 

4) ճանաչված չէ սնանկ և չունի չմարված (չներված) պարտավորություններ. 

5) անցյալում չի կատարել այնպիսի արարք, որը Կենտրոնական բանկի խորհրդի 
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ուղեցույցով հիմնավորված՝ 
Կենտրոնական բանկի կարծիքով հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ տվյալ անձը՝ 
որպես Ընկերության ղեկավար, չի կարող պատշաճորեն կառավարել Ընկերության 
գործունեության համապատասխան ոլորտը, կամ նրա գործողությունները կարող են 
հանգեցնել Ընկերության սնանկացմանը կամ ֆինանսական վիճակի 
վատթարացմանը կամ հեղինակության և գործարար համբավի վարկաբեկմանը. 

6) քրեական գործով ներգրավված չէ որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ 
ամբաստանյալ: 

2. Ընկերության խորհրդի նախագահը կամ խորհրդի անդամը չի կարող 
միաժամանակ լինել տվյալ Ընկերության գործադիր մարմնի անդամ կամ այլ 
աշխատակից, ինչպես նաև այլ Ընկերության խորհրդի նախագահ կամ անդամ, 
գործադիր մարմնի անդամ կամ այլ աշխատակից, բացառությամբ այն դեպքերի, 
երբ երկու Ընկերություններից մեկը մյուսի դուստր կամ մայր ընկերությունն է: 

3. Ընկերության գործադիր տնօրենը, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր 
հաշվապահը, տնօրինության անդամները, ներքին աուդիտի ստորաբաժանման 
ղեկավարը կամ անդամները չեն կարող միևնույն Ընկերությունում զբաղեցնել այլ 
պաշտոն կամ այլ Ընկերությունում լինել ղեկավար կամ այլ աշխատակից: Բացի 
գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքներից, սույն 
մասում նշված անձինք կարող են վճարովի այլ աշխատանք կատարել միայն 
խորհրդի համաձայնությամբ: 

4. Պատասխանատու ակտուարը տվյալ Ընկերությունում կամ այլ ֆինանսական 
կազմակերպությունում, բացի ակտուարի պաշտոնից, չի կարող զբաղեցնել այլ 
պաշտոն: Ընկերությունում պատասխանատու ակտուար աշխատող անձն այլ 
Ընկերությունում պատասխանատու ակտուարի գործառույթներ կարող է 
իրականացնել միայն այն Ընկերության խորհրդի համաձայնության առկայության 
դեպքում, որում (որոնցում) նա հանդիսանում է պատասխանատու ակտուար: 

Հոդված 38. Ապահովագրական գործունեության լիցենզիան 

1. Ապահովագրական գործունեության լիցենզիան (այսուհետ սույն հոդվածում` 
լիցենզիա) Կենտրոնական բանկի կողմից տրվող ապահովագրական 
գործունեություն իրականացնելու թույլտվությունը հավաստող փաստաթուղթ է: 



2. Լիցենզիան անժամկետ է: Այն չի կարող օտարվել, գրավադրվել կամ 
փոխանցվել: 

3. Լիցենզիայում նշվում են լիցենզիայի համարը, տալու ամսաթիվը, 
լիցենզավորված Ընկերության լրիվ ֆիրմային անվանումը, գրանցման 
համարը, ապահովագրության տեսակը (ները) և դասը (երը): 

4. Լիցենզիայի միասնական ձևը սահմանվում է Կենտրոնական բանկի 
նորմատիվ իրավական ակտերով: 

5. Լիցենզիան կարող է ուժը կորցրած ճանաչվել Կենտրոնական բանկի խորհրդի 
որոշմամբ՝ օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով: 

6. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում պետք է եռօրյա ժամկետում 
Ընկերության կողմից վերադարձվի Կենտրոնական բանկ: 

7. Լիցենզիայի կորստի դեպքում Ընկերությունն այդ մասին անհապաղ, բայց ոչ 
ավելի, քան հինգ օրվա ընթացքում հայտնում է Կենտրոնական բանկին: 
Ընկերության դիմումով Կենտրոնական բանկը տասնօրյա ժամկետում 
Ընկերությանը տրամադրում է լիցենզիայի կրկնօրինակը: 

8. Ապահովագրական գործունեության լիցենզավորման ընթացակարգը 
սահմանվում է սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական 
ակտերով: 

Հոդված 39. Ապահովագրական գործունեության լիցենզիայի 
գործողությունը 

  

1. Ապահովագրական գործունեության լիցենզիան տրվում է սույն օրենքի 7-րդ 
հոդվածով սահմանված` մեկ կամ մի քանի դասերով կամ 
ենթադասերով ապահովագրական գործունեություն իրականացնելու համար: 

2. Ընկերությունն ու օտարերկրյա ապահովագրական Ընկերության` 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցված 
մասնաճյուղն ապահովագրական գործունեություն կարող է իրականացնել 
միայն ապահովագրության այն դասերով և ենթադասերով, որոնց համար ստացել է 
լիցենզիան: 

3. Ընկերությունը կարող է միաժամանակ իրականացնել 
կյանքի ապահովագրություն և կյանքի վերաապահովագրություն կամ ոչ 
կյանքի ապահովագրություն և ոչ կյանքի վերաապահովագրություն: 

4. Ընկերությունը չի կարող միաժամանակ իրականացնել 7-րդ հոդվածում նշված 
կյանքի և ոչ կյանքիապահովագրության դասերով ապահովագրական 
գործունեություն: 



5. Վերաապահովագրական ընկերությունը կարող է միաժամանակ 
իրականացնել կյանքի և ոչ կյանքի վերաապահովագրություն: 

6. Ոչ կյանքի ապահովագրության որոշակի դասերի գծով լիցենզիա ունեցող 
Ընկերությունն առանց լրացուցիչ լիցենզավորման կարող է իրականացնել այլ 
դասի ապահովագրական ռիսկի լրացուցիչ ապահովագրություն, եթե 
այդապահովագրական ռիսկը վերաբերում է լիցենզավորված 
դասով ապահովագրված ապահովագրության օբյեկտին, և այդապահովագրության 
ռիսկն ու ապահովագրության օբյեկտն ապահովագրված են 
միևնույն ապահովագրության պայմանագրով: 

Սույն մասի դրույթները չեն տարածվում սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի երկրորդ 
մասի 14-րդ (վարկիապահովագրություն), 15-րդ (երաշխիքի տրամադրում) և 17-րդ 
(դատական և արտադատական ծախսերիապահովագրություն) կետերով 
սահմանված դասերով իրականացվող ապահովագրական գործունեության վրա, 
բացառությամբ եթե դատական և արտադատական ծախսերի ապահովագրությունը 
հանդիսանում է սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ (ջրային 
փոխադրամիջոցների ապահովագրություն), 12-րդ (ջրային փոխադրամիջոցների 
(նաև բեռնափոխադրող) օգտագործումից բխող 
պատասխանատվության ապահովագրություն) և 18-րդ 
(աջակցությանապահովագրություն) կետերով սահմանված դասերով 
իրականացվող ապահովագրության լրացուցիչապահովագրություն: 

7. Կյանքի ապահովագրություն իրականացնելու լիցենզիա ունեցող 
Ընկերությունը կարող է իրականացնել նաև սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
1-ին (դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն) և 2-րդ 
(առողջությանապահովագրություն) կետերով սահմանված 
դասերով ապահովագրություն, եթե դրանք համալրում են իր հիմնական 
գործունեությունը և բխում են կյանքի ապահովագրության պայմանագրերի 
սպասարկումից: 

8. Արգելվում է առանց Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված 
լիցենզիայի ապահովագրական, վերաապահովագրական կամ ապահովագրական 
բրոքերային գործունեության իրականացումը: 

Հոդված 40. Ընկերության գրանցումը և լիցենզավորումը 
  

1. Ընկերության պետական գրանցման և լիցենզավորման համար նրա 
հիմնադիրները Կենտրոնական բանկի սահմանած ձևով, կարգով և 
բովանդակությամբ Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում՝ 

1) գրանցման և լիցենզավորման դիմում. 



2) Ընկերության գործարար ծրագիրը. 

3) Ընկերության հիմնադիրների ժողովի հաստատած Ընկերության 
կանոնադրությունը՝ 6 օրինակից. 

3.1) Ընկերության ֆիրմային անվանման գրանցման հայտ, որին ներկայացվող 
պահանջները, դրա հետ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև հայտի 
քննարկման ու ֆիրմային անվանման և դրա փոփոխությունների գրանցման հետ 
կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Կենտրոնական բանկի և 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի կողմից 
համատեղ սահմանված կարգով. 

4) Ընկերության մասնակիցների ցանկը՝ նշելով նրանց անունը (անվանումը), 
բնակության (գտնվելու) վայրը, տեղաբաշխվելիք բաժնեմասերի անվանական 
արժեքը և քանակը, Ընկերության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության 
չափը. 

5) Ընկերության հիմնադիրների ժողովի որոշումը՝ Ընկերության ղեկավարներ 
նշանակելու մասին. 

6) Ընկերության ղեկավարների գործունեության (աշխատանքային, ուսումնական, 
գործարար) մասին տեղեկանք, նրանց վավերացված ստորագրությունների 
նմուշները. 

7) ղեկավարների և պատասխանատու ակտուարների առկայության դեպքում 
որակավորման վկայականների պատճենները. 

8) Ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն 
ունեցող անձանց նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնություն 
ստանալու համար սույն օրենքի 17-րդ հոդվածով ու Կենտրոնական բանկի 
նորմատիվ իրավական այլ ակտերով սահմանված փաստաթղթերը. 

9) Ընկերությունում նշանակալից մասնակացություն ունեցող իրավաբանական 
անձանց համար՝ նախորդ երեք տարիների ֆինանսական հաշվետվությունները և 
դրանց վերաբերյալ անկախ աուդիտորական եզրակացությունները. 

10) Ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց և նրանց 
հետ փոխկապակցված անձանց ցանկը. 

11) ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման պայմանագրերի 
նախագծերը, եթե այդպիսիք առկա են. 

12) Ընկերության գործունեության կանոնակարգերի նախագծերը. 

13) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը. 

14) Ընկերության կանոնադրական կապիտալը Կենտրոնական բանկում կամ 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող Ընկերության հետ 



չփոխկապակցված որևէ բանկում բացված կուտակային հաշվին մուծումը 
հավաստող փաստաթուղթը. 

15) Ընկերության գործունեության տարածքը Կենտրոնական բանկի սահմանած 
չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարություն. 

16) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանած այլ 
փաստաթղթեր: 

2. Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք 
անհրաժեշտ են գնահատելու սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված տեղեկատվության 
հավաստիությունը: 

3. Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
դեպքերում կարող է բացառություններ սահմանել սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված 
փաստաթղթերից օտարերկրյա Ընկերությունների մասնաճյուղերի, օտարերկրյա ոչ 
ռեզիդենտ նշանակալից սեփականատերերի և ղեկավարների վերաբերյալ: 

5. Եթե սույն հոդվածով սահմանված դիմումը ներկայացնելուց հետո 
ներկայացված տեղեկությունների մեջ կատարվել են փոփոխություններ, ապա 
դիմումատուն պարտավոր է ներկայացնել նաև փոփոխված տեղեկությունները՝ 
մինչև Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցելու և լիցենզիա տրամադրելու կամ 
գրանցումը և լիցենզիայի տրամադրումը մերժելու մասին որոշման կայացումը: 

6. Ընկերությունների գրանցման և լիցենզավորման կարգը, պահանջվող 
փաստաթղթերի ձևը և բովանդակությունը, ներկայացման կարգը սահմանվում են 
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով: 

(40-րդ հոդվածը լրաց. 08.06.09 ՀՕ-144-Ն, փոփ. 19.03.12 ՀՕ-142-Ն) 
 

Հոդված 41. Գրանցման և լիցենզավորման մասին որոշումը 
  

1. Կենտրոնական բանկը որոշում է ընդունում Ընկերության գրանցման և 
լիցենզիա տրամադրելու մասին, եթե ներկայացված փաստաթղթերը և 
տեղեկությունները համապատասխանում են սույն օրենքին, այլ օրենքներին և 
իրավական ակտերին, և առկա չեն Ընկերության գրանցման և լիցենզիայի 
տրամադրման` սույն օրենքով սահմանված մերժման հիմքերը: 

2. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է գրանցման և լիցենզիայի տրամադրման 
մասին որոշումը կայացնելու պահից` հնգօրյա ժամկետում, գրանցման վկայականը և 
լիցենզիան հանձնել Ընկերությանը: 

3. Կենտրոնական բանկը գրանցում և լիցենզավորում է Ընկերությանը կամ 
մերժում է գրանցումը և լիցենզավորումն Ընկերության հիմնադիրների կողմից 



դիմումը ներկայացնելու պահից 30-օրյա ժամկետում, որի ընթացքը Կենտրոնական 
բանկի որոշմամբ կարող է կասեցվել ոչ ավելի, քան 30 օրով՝ Կենտրոնական բանկի 
կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ ստանալու համար: Եթե նշված 
ժամկետում Կենտրոնական բանկը որոշում չի ընդունում գրանցման և լիցենզիայի 
տրամադրման մերժման կամ գրանցման և լիցենզիայի վերաբերյալ, ապա 
լիցենզիան համարվում է տրված, իսկ Ընկերությունը` գրանցված: 

4. Կենտրոնական բանկն Ընկերության գրանցման մասին որոշում ընդունելուց 
հետո` հնգօրյա ժամկետում, այդ մասին ծանուցում է իրավաբանական անձանց 
գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված մարմնին՝ վերջինիս կողմից 
Ընկերության գրանցման մասին համապատասխան գրառում կատարելու համար: 

5. Կենտրոնական բանկում գրանցվելու պահից Ընկերությունը ձեռք է բերում 
իրավաբանական անձի կարգավիճակ: 

Հոդված 42. Գրանցման և լիցենզավորման դիմումի մերժման հիմքերը 
  

Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել Ընկերության գրանցումը և 
լիցենզավորման տրամադրումը, եթե՝ 

1) ներկայացվել են կեղծ կամ թերի փաստաթղթեր, կամ ներկայացված 
փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ. 

2) գործարար ծրագրին համապատասխան` 
հաշվարկված ապահովագրավճարները (ապահովագրական սակագներ) և 
պահուստները բավարար չեն Ընկերության կողմից ապահովագրության 
պայմանագրերից բխող պարտավորությունների կատարման համար. 

3) Ընկերության ղեկավարները չեն բավարարում սույն օրենքով և Կենտրոնական 
բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները. 

4) Ընկերությունը չի բավարարում սույն օրենքով և այլ իրավական 
ակտերով ապահովագրական գործունեության իրականացման համար սահմանված 
պահանջները. 

5) Ընկերության կանոնադրությունը հակասում է օրենքին. 

6) Ընկերության կանոնադրության կամ գործունեության կանոնակարգերի 
դրույթները ճշգրիտ և բավականաչափ հստակ չեն, ինչի պատճառով կարող են 
վտանգվել Ընկերության բնականոն գործունեությունը կամ ապահովադիրների 
շահերը. 

7) Ընկերությունը չունի Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով 
սահմանված պահանջներին համապատասխանող անհրաժեշտ տարածք կամ 
տեխնիկական հագեցվածություն. 



8) Կենտրոնական բանկը մերժել է կամ մերժում է Ընկերության կանոնադրական 
կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական 
համաձայնություն ստանալու դիմումներից թեկուզ մեկը. 

9) ներկայացված գործարար ծրագիրը չի համապատասխանում սույն օրենքով 
կամ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
պահանջներին. 

10) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով գործարար ծրագիրն 
անիրատեսական է, կամ գործելով ծրագրին համապատասխան` Ընկերությունը չի 
կարող բնականոն ապահովագրական գործունեություն իրականացնել. 

11) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով Ընկերության հիմնադիրների 
կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց գործունեությունը, ֆինանսական 
վիճակը, բացասական հեղինակությունը կամ ֆինանսական ոլորտում 
փորձառության բացակայությունը կարող են վտանգել 
ապահովադիրների, ապահովագրված անձանց կամ շահառուների շահերը կամ 
իրավունքները կամ խոչընդոտել Ընկերության կողմից 
բնականոն ապահովագրական գործունեության իրականացմանը կամ 
Կենտրոնական բանկի կողմից պատշաճ վերահսկողության իրականացմանը. 

12) չի վճարվել Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով 
սահմանված կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափը: 

Հոդված 45. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելը 
  

1. Կենտրոնական բանկի խորհուրդն Ընկերության, ապահովագրական 
բրոքերային ընկերության լիցենզիան, օտարերկրյա Ընկերության` Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում գործող մասնաճյուղի գրանցումն ուժը կորցրած է 
ճանաչում լուծարման, վերակազմակերպման (բացի վերակազմավորումից), 
սնանկացման և օրենքով սահմանված այլ հիմքերով: 

 

Հոդված 47. Օտարերկրյա Ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցումը 

  

1. Օտարերկրյա Ընկերությունը կարող է Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում ստեղծել մասնաճյուղ՝ այն գրանցելով Կենտրոնական բանկում՝ սույն 
օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
կարգով: 

2. Օտարերկրյա Ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
ստեղծվող մասնաճյուղի գրանցման համար օտարերկրյա Ընկերությունը 



Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ձևով, կարգով 
և բովանդակությամբ պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1) մասնաճյուղի գրանցման դիմում. 

2) Հայաստանի Հանրապետությունում մասնաճյուղ ստեղծելու վերաբերյալ 
օտարերկրյա Ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը. 

3) կառավարման իրավասու մարմնի կողմից հաստատված մասնաճյուղի 
կանոնադրությունը՝ 6 օրինակից. 

4) մասնաճյուղի գործունեության կանոնակարգերը, եթե այդպիսիք առկա են. 

5) օտարերկրյա Ընկերության գրանցման երկրի օրենսդրության համաձայն` 
Ընկերության գրանցման վկայականը, կանոնադրության կամ այլ հիմնադիր 
փաստաթղթերը, լիցենզիան, ինչպես նաև դրանց նոտարական կարգով 
վավերացված հայերեն թարգմանությունը. 

6) օտարերկրյա Ընկերության վերջին երեք տարիների միջազգային 
հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներին համապատասխան կազմված 
ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց վերաբերյալ անկախ աուդիտորական 
եզրակացությունները. 

7) օտարերկրյա Ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից 
մասնակցություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տեղեկանքը. 

8) մասնաճյուղի գործարար ծրագիրը. 

9) Հայաստանի Հանրապետությունում մասնաճյուղ ստեղծելուն թույլտվություն 
տալու կամ չառարկելու մասին օտարերկրյա Ընկերության նկատմամբ 
վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի որոշումը կամ այլ 
փաստաթուղթը. 

10) օտարերկրյա Ընկերության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող 
իրավասու մարմնից տեղեկանք այն մասին, որ օտարերկրյա Ընկերությունն 
ունի ապահովագրական գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն 
ևապահովագրական գործունեություն է իրականացնում հիմնական գրանցման 
երկրի օրենսդրության համաձայն. 

11) օտարերկրյա Ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը՝ 
Ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարներ նշանակելու մասին. 

12) օտարերկրյա Ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարների գործունեության 
մասին տեղեկանք և նրանց վավերացված ստորագրությունների նմուշները. 

13) ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման պայմանագրերի 
օրինակները, եթե այդպիսիք առկա են. 



14) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը. 

15) հայտարարություն` օտարերկրյա Ընկերության մասնաճյուղի գործունեության 
տարածքը Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
չափանիշներին համապատասխանելու մասին. 

16) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ 
փաստաթղթեր: 

3. Օտարերկրյա Ընկերությունը կարող է Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում ստեղծել ներկայացուցչություն՝ այն գրանցելով Կենտրոնական բանկում՝ 
սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով 
սահմանված կարգով: 

4. Օտարերկրյա Ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
ստեղծվող ներկայացուցչության գրանցման համար օտարերկրյա Ընկերությունը 
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ձևով և 
բովանդակությամբ պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը` 

1) ներկայացուցչություն գրանցելու վերաբերյալ դիմումը. 

2) Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայացուցչություն ստեղծելու 
վերաբերյալ օտարերկրյա Ընկերության իրավասու մարմնի որոշումը. 

3) ներկայացուցչության կանոնադրությունը՝ 6 օրինակից. 

4) օտարերկրյա Ընկերության գրանցման երկրի օրենսդրության 
համաձայն` ապահովագրական ընկերության գրանցման վկայականի, 
կանոնադրության կամ այլ հիմնադիր փաստաթղթերի և ապահովագրական 
գործունեության լիցենզիայի` նոտարական կարգով վավերացված պատճենները՝ 
հայերեն լեզվով. 

5) օտարերկրյա Ընկերության վերջին երեք տարիների միջազգային 
հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներին համապատասխան կազմված 
ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց վերաբերյալ անկախ աուդիտորական 
եզրակացությունները. 

6) օտարերկրյա Ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից 
մասնակցություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տեղեկանքը. 

7) Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայացուցչություն ստեղծելուն 
թույլտվություն տալու կամ չառարկելու մասին օտարերկրյա Ընկերության 
նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի որոշումը կամ այլ 
փաստաթուղթը. 

8) օտարերկրյա Ընկերության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող 
իրավասու մարմնից տեղեկանք այն մասին, որ օտարերկրյա Ընկերությունն 



ունի ապահովագրական գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա 
ևապահովագրական գործունեություն է իրականացնում հիմնական գրանցման 
երկրի օրենսդրության համաձայն. 

9) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ 
փաստաթղթեր: 

5. Կենտրոնական բանկը որոշում է ընդունում օտարերկրյա Ընկերության 
մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին, եթե ներկայացված 
փաստաթղթերը և տեղեկությունները համապատասխանում են սույն օրենքին, այլ 
օրենքներին և իրավական ակտերին, և առկա չեն օտարերկրյա Ընկերության 
մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման` սույն օրենքով սահմանված 
մերժման հիմքերը: 

6. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է սույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված 
որոշումը կայացնելու պահից` հնգօրյա ժամկետում, գրանցման վկայականը հանձնել 
օտարերկրյա Ընկերությանը: 

7. Կենտրոնական բանկը գրանցում է օտարերկրյա Ընկերության մասնաճյուղը 
կամ ներկայացուցչությունը կամ մերժում է գրանցումը` օտարերկրյա Ընկերության 
կողմից դիմումը ներկայացնելու պահից 30-օրյա ժամկետում, որի ընթացքը 
Կենտրոնական բանկի որոշմամբ կարող է կասեցվել ոչ ավելի, քան 30 օրով՝ 
Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ ստանալու 
համար: Եթե նշված ժամկետում Կենտրոնական բանկը որոշում չի ընդունում 
գրանցման և լիցենզիայի տրամադրման մերժման կամ գրանցման և լիցենզիայի 
տրամադրման վերաբերյալ, ապա մասնաճյուղը համարվում է գրանցված: 

8. Կենտրոնական բանկն օտարերկրյա Ընկերության մասնաճյուղի կամ 
ներկայացուցչության գրանցման մասին որոշում ընդունելուց հետո` հնգօրյա 
ժամկետում, այդ մասին ծանուցում է իրավաբանական անձանց գրանցումն 
իրականացնող պետական լիազորված մարմնին՝ վերջինիս կողմից օտարերկրյա 
Ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին 
համապատասխան գրառում կատարելու համար: 

9. Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք 
անհրաժեշտ են գնահատել սույն հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերում նշված 
տեղեկատվության հավաստիությունը: 

10. Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
դեպքերում կարող է բացառություններ սահմանել սույն հոդվածի 2-րդ և 4-րդ 
մասերում նշված փաստաթղթերից: 

Հոդված 48. Օտարերկրյա Ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցման 



դիմումի մերժման հիմքերը 
  

1. Կենտրոնական բանկը մերժում է օտարերկրյա Ընկերության մասնաճյուղի` 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցումը, եթե՝ 

1) ներկայացվել են կեղծ կամ թերի փաստաթղթեր, կամ ներկայացված 
փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ. 

2) հաշվարկված ապահովագրավճարները (ապահովագրական սակագները) և 
պահուստները բավարար չեն օտարերկրյա Ընկերության 
կողմից ապահովագրության պայմանագրերից բխող պարտավորությունների 
կատարման համար. 

3) օտարերկրյա Ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարները չեն բավարարում 
սույն օրենքով կամ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով 
սահմանված պահանջները. 

4) օտարերկրյա Ընկերությունը կամ Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղը չի բավարարում սույն օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով ապահովագրական գործունեության իրականացման համար 
սահմանված պահանջները. 

5) օտարերկրյա Ընկերության մասնաճյուղի կանոնադրությունը հակասում է 
օրենքին. 

6) օտարերկրյա Ընկերության մասնաճյուղի կանոնադրության կամ 
գործունեության կանոնակարգերի դրույթները ճշգրիտ և բավականաչափ հստակ 
չեն, ինչի պատճառով կարող են վտանգվել օտարերկրյա Ընկերության մասնաճյուղի 
բնականոն գործունեությունը կամ ապահովադիրների, ապահովագրված անձանց 
կամ շահառուների շահերը. 

7) օտարերկրյա Ընկերության մասնաճյուղը չունի Կենտրոնական բանկի 
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխանող 
անհրաժեշտ տարածք կամ տեխնիկական հագեցվածություն. 

8) ներկայացված գործարար ծրագիրը չի համապատասխանում սույն օրենքով 
կամ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
պահանջներին. 

9) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով գործարար ծրագիրն 
անիրատեսական է, կամ գործելով ծրագրին համապատասխան` օտարերկրյա 
Ընկերության մասնաճյուղը չի կարող բնականոն ապահովագրական 
գործունեություն իրականացնել. 



10) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով օտարերկրյա Ընկերության 
նշանակալից մասնակիցների կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց 
գործունեությունը, ֆինանսական դիրքը, հեղինակությունը կամ փորձառությունը 
կարող են վտանգել ապահովադիրների, ապահովագրված անձանց կամ 
շահառուների շահերը կամ իրավունքները կամ խոչընդոտել օտարերկրյա 
Ընկերության մասնաճյուղի բնականոն ապահովագրական գործունեության 
իրականացմանը կամ Կենտրոնական բանկի կողմից պատշաճ վերահսկողության 
իրականացմանը. 

11) Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով Ընկերության հիմնական 
գործունեության երկրիապահովագրական հատվածի վերահսկողության համար 
պատասխանատու մարմինը, պատշաճ և միջազգային չափանիշներին 
համապատասխան, վերահսկողություն չի իրականացնում տվյալ պետությունում 
գրանցված Ընկերությունների գործունեության նկատմամբ, կամ տվյալ պետությունը 
Կենտրոնական բանկին հնարավորություն չի ընձեռում վերստուգելու կամ պատշաճ 
վերահսկողություն իրականացնելու ստեղծվելիք մասնաճյուղի նկատմամբ. 

12) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մասնաճյուղ ստեղծելու դեպքում 
Ընկերությունը չի ապացուցում մասնաճյուղ բացելու անհրաժեշտությունը կամ 
Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով ծրագրավորում է շրջանառել 
հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված միջոցներ: 

2. Կենտրոնական բանկը մերժում է օտարերկրյա Ընկերության 
ներկայացուցչության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցումը, եթե՝ 

1) ներկայացվել են կեղծ կամ թերի փաստաթղթեր, կամ ներկայացված 
փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ. 

2) օտարերկրյա Ընկերության ներկայացուցչության կանոնադրությունը 
հակասում է օրենքին. 

3) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներկայացուցչություն ստեղծելու 
դեպքում Ընկերությունը չի ապացուցում ներկայացուցչություն բացելու 
անհրաժեշտությունը կամ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կարծիքով 
ծրագրավորում է օժանդակել հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված միջոցների 
շրջանառությանը: 

 

Հոդված 53. Ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման 
պայմանագիրը 

  

1. Ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման պայմանագրով 
Ընկերությունը սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված իր գործառույթներից որևէ մեկի, 



դրանց մի մասի կամ բոլորի կատարումը կարող է որոշակի ժամկետով կամ 
անժամկետ պատվիրակել այլ իրավաբանական անձանց (այսուհետ՝ 
կոնտրագենտներ): 

2. Ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման պայմանագրով կարող 
են պատվիրակվել Ընկերության հետևյալ գործառույթները՝ 

1) ապահովագրական միջնորդային գործունեության հետ 
կապված ապահովագրական գործակալության ծառայությունները. 

2) ներդրումների կամ ակտիվների կառավարումը. 

3) ապահովագրության պայմանագրերից բխող վնասների գնահատման, 
փոխհատուցման կամ վնասի վերականգնման գործերի վարումը. 

4) հաշվապահական հաշվառման վարումը. 

5) ապահովագրական օբյեկտի արժեքի գնահատումը. 

6) ակտուարի գործառույթները. 

7) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ 
գործառույթներ: 

3. Ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման պայմանագրով 
գործառույթների պատվիրակման դեպքում Ընկերությունն ապահովադիրների և 
երրորդ անձանց առջև պատասխանատվություն է կրում ապահովագրական 
գործառույթների պատվիրակման պայմանագրով կոնտրագենտին պատվիրակված 
գործառույթների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար: 

4. Ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման պայմանագիրը պետք է 
ներառի՝ 

1) ապահովագրական գաղտնիքի հետ կապված կոնտրագենտի 
պարտականություններն ու պատասխանատվությունը. 

2) կոնտրագենտի անվերապահ և անհետկանչելի համաձայնությունն իր 
նկատմամբ Ընկերության, նրա աուդիտն իրականացնող անձի և Կենտրոնական 
բանկի կողմից վերահսկողություն, ստուգումներ, վերստուգումներ, 
ուսումնասիրություններ իրականացնելու և դրանց հետ կապված տեղեկությունների 
տրամադրման մասին. 

3) կոնտրագենտի պատասխանատվությունը գործառույթների չկատարման կամ 
ոչ պատշաճ կատարման համար. 

4) կոնտրագենտի կողմից գործառույթների կատարման բարեխղճության 
չափանիշների մանրամասն նկարագիրը. 

5) պայմանագրի լուծման կարգը. 



6) կոնտրագենտին պատվիրակված գործառույթների իրականացման 
նկատմամբ Ընկերության վերահսկողության կարգը և պայմանները: 

Հոդված 55. Պատվիրակված ապահովագրական գործառույթների 
նկատմամբ վերահսկողությունը 

  

Ընկերության նկատմամբ սույն օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված 
վերահսկողության, ստուգման, վերստուգման, ուսումնասիրությունների 
իրականացման վերաբերյալ դրույթները տարածվում են նաև կոնտրագենտների 
վրա՝ պատվիրակված գործառույթների իրականացման մասով: 

Հոդված 87. Ապահովագրական միջնորդությունը և դրա տեսակները 
  

1. Ապահովագրական միջնորդային գործունեությունն իրականացվում 
է ապահովագրական գործակալի գործունեություն կամ ապահովագրական 
բրոքերային գործունեություն իրականացնելու միջոցով: 

2. Ապահովագրական բրոքերային գործունեություն կարող է իրականացնել 
միայն Կենտրոնական բանկի կողմից սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի 
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ապահովագրական 
բրոքերի լիցենզիա ստացած իրավաբանական անձը: 

3. Ապահովագրական գործակալի գործունեություն կարող են իրականացնել 
միայն Կենտրոնական բանկի` սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ 
իրավական ակտերով սահմանված կարգով միջնորդների ռեգիստրում 
որպեսապահովագրական գործակալ հաշվառված անձը: 

4. Ապահովագրական գործակալի գործառնություններ կարող է իրականացնել 
միայն սույն օրենքի 90-րդ հոդվածով սահմանված ապահովագրական գործակալի 
պատասխանատու անձը: 

5. Ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ կարող է իրականացնել 
միայն սույն օրենքի 90-րդ հոդվածով սահմանված ապահովագրական բրոքերի 
պատասխանատու անձը: 

(87-րդ հոդվածը փոփ. 18.05.10 ՀՕ-64-Ն) 
  

Հոդված 88. Ապահովագրական միջնորդը 
  

1. Ապահովագրական միջնորդներ են ապահովագրական բրոքերները 
և ապահովագրական գործակալները: 



2. Ապահովագրական բրոքերը, ապահովագրական բրոքերային 
գործունեությունից բացի, այլ գործունեություն չի կարող իրականացնել, 
բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

Ապահովագրական գործակալը չի կարող միաժամանակ 
իրականացնել ապահովագրական բրոքերի գործունեություն: 

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

1) ապահովագրության պայմանագիրը կյանքի ապահովագրության կամ 
պատասխանատվությանապահովագրության պայմանագիր չէ. 

2) ապահովագրական գործակալի գործունեությունը տվյալ անձի հիմնական 
գործունեությունը չէ. 

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

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

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

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

Հոդված 90. Ապահովագրական միջնորդների պատասխանատու անձանց
նկատմամբ պահանջները 

  

1. Ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձինք են համարվում 
գործադիր տնօրենը կամ վարչության նախագահը, վարչության անդամները, 
գլխավոր հաշվապահը, գործադիր տնօրենի տեղակալը, ինչպես 
նաևապահովագրական բրոքերի հետ աշխատանքային կամ այլ քաղաքացիական 



իրավահարաբերությունների մեջ գտնվող բրոքերի գործառնություններ 
իրականացնող ֆիզիկական անձը: 

2. Ապահովագրական գործակալի պատասխանատու անձինք են համարվում 
խորհրդի այն անդամը (անդամները) և գործադիր մարմնի կամ դրան համարժեք այլ 
մարմնի անդամը, որոնք պատասխանատու են ապահովագրական գործակալի 
գործառնությունների համար, և ապահովագրական գործակալի 
գործառնություններն իրականացնող ֆիզիկական անձը: 

3. Ապահովագրական միջնորդի պատասխանատու անձ կարող է լինել այն 
անձը, որը` 

1) համապատասխանում է Կենտրոնական բանկի սահմանած մասնագիտական 
համապատասխանության և որակավորման չափանիշներին. 

2) դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար չունի օրենքով 
սահմանված կարգով չմարված կամ չհանված դատվածություն. 

3) դատավճռով զրկված չէ ֆինանսական, ապահովագրական, բանկային, 
հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում 
պաշտոններ վարելու իրավունքից. 

4) ճանաչված չէ սնանկ և չունի չմարված (չներված) պարտավորություններ. 

5) անցյալում չի կատարել այնպիսի արարք, որը Կենտրոնական բանկի 
հաստատած ուղեցույցով հիմնավորված՝ Կենտրոնական բանկի կարծիքով հիմք է 
տալիս կասկածելու, որ տվյալ անձը, որպես ապահովագրական միջնորդի 
պատասխանատու անձ, չի կարող պատշաճորեն կառավարել ապահովագրական 
միջնորդի գործունեության համապատասխան ոլորտը, կամ նրա գործողությունները 
կարող են հանգեցնել Ընկերության սնանկացմանը, ֆինանսական վիճակի 
վատթարացմանը կամ հեղինակության և գործարար համբավի վարկաբեկմանը. 

6) քրեական գործով ներգրավված չէ որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ 
ամբաստանյալ: 

4. Ապահովագրական միջնորդի պատասխանատու անձին ներկայացվող 
մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման չափանիշները, 
ինչպես նաև մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և 
որակավորման կարգը սահմանում է Կենտրոնական բանկը: 

5. Մասնագիտական անփութության հետևանքով պատճառված վնասի 
հատուցումն ապահովելու համարապահովագրական միջնորդը պարտավոր է կնքել 
պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիր հետևյալ 
պայմաններով՝ 



1) ապահովագրական պատահարը պետք է ներառի մասնագիտական 
անփութության հետևանքովապահովագրական միջնորդի կողմից 
ապահովադրին, ապահովագրված անձին կամ շահառուին հասցրած ուղղակի 
դրամական վնասները. 

2) ապահովագրական պատասխանատվության չափը ինչպես 
մեկ ապահովագրական պատահարի համար, այնպես էլ ամբողջ պայմանագրի 
համար պետք է առնվազն հավասար լինի Կենտրոնական բանկի նորմատիվ 
իրավական ակտերով սահմանված նվազագույն սահմանաչափերին. 

3) ապահովագրության պայմանագրով ապահովագրական պատահար է 
համարվում ապահովագրական միջնորդի միջնորդությամբ 
կնքված ապահովագարական պայմանագրի գործողության ընթացքում միջնորդի 
մեղքով առաջացած վնասը: 

6. Այն միջնորդը, որն իրականացնում է սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 12-րդ կետի 
«գ» ենթակետի գործառնությունները, պարտավոր է ապահովել Կենտրոնական 
բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կանոնադրական և 
ընդհանուր կապիտալի նվազագույն սահմանաչափը՝ ապահովագրական բրոքերի և 
իրավաբանական անձ հանդիսացողապահովագրական գործակալի դեպքում կամ 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող որևէ առևտրային բանկում 
բացված հաշվին մշտապես ապահովել առնվազն Կենտրոնական բանկի նորմատիվ 
իրավական ակտերով սահմանված նվազագույն երաշխիքային գումարի 
առկայություն՝ ֆիզիկական անձ ապահովագրական գործակալի դեպքում: 

7. Սույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դրույթները չեն տարածվում 
այն ապահովագրական գործակալների վրա, որոնց մասնագիտական 
անփութության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու 
պատասխանատվությունն ստանձնել է Ընկերությունը: 

8. Ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձը չի կարող 
միաժամանակ մատուցել ապահովագրական գործակալի ծառայություններ կամ 
հանդիսանալ ապահովագրական գործակալի պատասխանատու 
անձ:Ապահովագրական գործակալի պատասխանատու անձը չի կարող 
միաժամանակ մատուցել ապահովագրական բրոքերի ծառայություններ կամ 
հանդիսանալ ապահովագրական բրոքերի պատասխանատու անձ: 

Հոդված 91. Ապահովագրական միջնորդային գործունեության 
սահմանները 

  

Ապահովագրական միջնորդն ապահովագրական միջնորդային գործունեություն 
կարող է իրականացնել միայն այնապահովագրողների հետ, որոնք ունեն 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապահովագրական գործունեություն 



իրականացնելու լիցենզիա (ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում ապահովագրական գործունեության լիցենզիա 
չստացած ապահովագրողների հետ՝ միայն վերաապահովագրության գծով): 

Հոդված 97. Ապահովագրական բրոքերային գործունեության 
լիցենզավորումը 

  

1. Ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիա կարող է ստանալ 
միայն առևտրային կազմակերպությունը: 

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

1) միջնորդագիր. 

2) սույն օրենքի 90-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջներին 
համապատասխանող ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության 
պատասխանատվությունն ապահովագրող պայմանագիրը. 

3) առևտրային կազմակերպության մասնակիցների մասին տեղեկատվություն. 

4) առևտրային կազմակերպության իրավասու մարմնի 
որոշումը՝ ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության պատասխանատու 
անձինք նշանակելու մասին. 

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

6) ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության գործունեության 
կանոնակարգերը. 

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

8) ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության կանոնադրական 
կապիտալում նշանակալից մասնացություն ունեցող անձանց, նրանց անհատական 
տվյալների և մասնացության չափի մասին տեղեկություններ. 

9) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը. 

10) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանած այլ 
փաստաթղթեր: 



Հոդված 98. Ապահովագրական բրոքերային գործունեության 
լիցենզավորման մասին որոշումը 

  

1. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է ընդունում ապահովագրական 
բրոքերային գործունեության լիցենզիայի տրամադրման մասին, եթե ներկայացված 
փաստաթղթերը և տեղեկությունները համապատասխանում են սույն օրենքին, այլ 
օրենքներին և իրավական ակտերին, դրանցում ներկայացված տեղեկություններն 
ստույգ են և արժանահավատ, և առկա չեն ապահովագրական բրոքերային 
գործունեության լիցենզիայի տրամադրման` սույն օրենքով կամ Կենտրոնական 
բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված մերժման հիմքերը: 

2. Կենտրոնական բանկը տրամադրում է ապահովագրական բրոքերային 
գործունեության լիցենզիա կամ մերժում լիցենզիայի տրամադրումը լիցենզիայի 
տրամադրման միջնորդագրի ներկայացման պահից` 30-օրյա ժամկետում, որի 
ընթացքը Կենտրոնական բանկի որոշմամբ կարող է կասեցվել ոչ ավելի, քան 30 
օրով՝ Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ 
ստանալու համար: Եթե նշված ժամկետում Կենտրոնական բանկը որոշում չի 
ընդունում գրանցման և լիցենզիայի տրամադրման մերժման կամ գրանցման և 
լիցենզիայի վերաբերյալ, ապա լիցենզիան համարվում է տրված, իսկ 
կազմակերպությունը` գրանցված: 

3. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է լիցենզիայի տրամադրման մասին 
որոշումը կայացնելու պահից հնգօրյա ժամկետում լիցենզիան 
հանձնել ապահովագրական բրոքերային կազմակերպությանը: 

4. Կենտրոնական բանկն ապահովագրական բրոքերային գործունեության 
լիցենզիա տրամադրելու մասին որոշումը կայացնելուց հետո` հինգ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում, ապահովագրական միջնորդների ռեգիստրում պետք է 
մուտքագրի ապահովագրական բրոքերային կազմակերպության անվանումը, 
գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման վայրը, պատասխանատու 
ղեկավարների անունները, Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով 
սահմանված այլ տեղեկություններ: 

5. Ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիա ստանալու պահից 
10 օրվա ընթացքումապահովագրական բրոքերային կազմակերպությունը 
պարտավոր է Կենտրոնական բանկին տրամադրել սույն օրենքի 90-րդ հոդվածի 5-
րդ մասով սահմանված պահանջներին համապատասխանող` 
պատասխանատվությանապահովագրության պայմանագրի պատճենը: 

Հոդված 99. Ապահովագրական բրոքերային գործունեության լիցենզիայի
մերժման հիմքերը 

  



Կենտրոնական բանկի խորհուրդը մերժում է ապահովագրական բրոքերային 
գործունեության լիցենզիայի տրամադրումը, եթե՝ 

1) միջնորդագիր ներկայացրած առևտրային կազմակերպությունը չի 
բավարարում սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով ապահովագրական 
բրոքերային գործունեության համար սահմանված պահանջները. 

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

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

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

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

 

Հոդված 100. Ապահովագրական բրոքերի` Հայաստանի
Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում 
գործող մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը 

  

Ապահովագրական բրոքերային կազմակերպությունը կարող է Հայաստանի 
Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղեր և 
ներկայացուցչություններ ստեղծել և մասնաճյուղերի միջոցով ապահովագրական 
բրոքերային գործունեություն իրականացնել՝ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ 
իրավական ակտերով սահմանված կարգով ստանալով Կենտրոնական բանկի 
թույլտվությունը: 
  

Հոդված 103. Ապահովագրական գործակալի հաշվառման հայտը 
  



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

1) իրավաբանական անձ դիմումատուի համար` 

ա. հաշվառման դիմում, 

բ. իրավաբանական անձ դիմումատուի կանոնադրությունը, կանոնադրության 
փոփոխությունները կամ կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ, 

գ. իրավաբանական անձ դիմումատուի ղեկավար անձանց ցանկը, որը ներառում 
է նաև նրանց վերաբերյալ տվյալներ, 

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

ե. ղեկավար անձանց մասնագիտական որակավորման վկայականը, 

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

է. ղեկավար անձանց հայտարարությունը սույն օրենքի 90-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասով սահմանված հիմքերի բացակայության մասին, 

ը. Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ 
տեղեկատվություն. 

2) անհատ ձեռնարկատեր հայտատուի համար` 

ա. հաշվառման դիմում, 

բ. անհատ ձեռնարկատեր գործակալի հետ աշխատանքային 
հարաբերություններում գտնվող ղեկավար անձանց վերաբերյալ տվյալներ, 

գ. Ընկերության հետ անհատ ձեռնարկատեր գործակալի գործառնություններ 
իրականացնելու պայմանագրի պատճենը, որում նշված պետք է լինեն, թե սույն 
օրենքի 3-րդ հոդվածի 12-րդ կետով սահմանված որ գործառնություններն են 
թույլատրված ապահովագրական գործակալին որ ապահովագրության դասերի 
գծով, իսկ 12-րդ կետի «գ» ենթակետով սահմանված գործառնության դեպքում նաև 



գործակալին ապահովագրավճարների հավաքագրման և հատուցումների 
փոխանցման իրականացման` Ընկերության կողմից թույլատրված չափերը, 

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

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

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

է. Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ 
տեղեկատվություն: 

Հոդված 104. Ապահովագրական գործակալի հաշվառման մասին որոշումը 
  

1. Կենտրոնական բանկը որոշում է ընդունում ապահովագրական 
գործակալին ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում հաշվառելու մասին, 
եթե ներկայացված փաստաթղթերը և տեղեկությունները համապատասխանում են 
սույն օրենքին, այլ օրենքներին և իրավական ակտերին, նրանցում ներկայացված 
տեղեկություններն ստույգ են և արժանահավատ և առկա չեն ապահովագրական 
գործակալին ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում հաշվառելու մասին 
սույն օրենքով սահմանված մերժման հիմքերը: 

2. Կենտրոնական բանկը սույն օրենքի 103-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 
տեղեկությունները և փաստաթղթերը ստանալու պահից` 10 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում, որոշում է ընդունում ապահովագրական 
գործակալին ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում հաշվառելու կամ 
հաշվառումը մերժելու մասին: 

3. Կենտրոնական բանկը հաշվառման մասին որոշումը կայացնելուց հետո` երկու 
աշխատանքային օրվա ընթացքում, պետք է ապահովագրական գործակալների 
ռեգիստրում մուտքագրի ապահովագրական գործակալի անվանումը կամ անունը, 
գրանցման համարը, հասցեն, գործունեության իրականացման վայրը, ինչպես նաև 
միջնորդության համար պատասխանատու ղեկավարների անունը 
և ապահովագրական գործակալի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական 
անձանց վերաբերյալ տվյալները: 

4. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է ապահովագրական գործակալների 
ռեգիստրում ապահովագրական գործակալի հաշվառման մասին որոշումը 



կայացնելու պահից` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, հաշվառման 
վկայականը հանձնել ապահովագրական գործակալին: 

Հոդված 105. Ապահովագրական գործակալի հաշվառման մերժման հիմքերը
  

Կենտրոնական բանկը մերժում է ապահովագրական գործակալների 
ռեգիստրում ապահովագրական գործակալի հաշվառումը, եթե` 

1) դիմումատուն չի բավարարում սույն օրենքով և այլ իրավական 
ակտերով ապահովագրական գործակալի գործունեության համար սահմանված 
պահանջները. 

2) դիմումատուի ղեկավար անձինք չեն համապատասխանում սույն օրենքով և 
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
պահանջներին. 

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

Հոդված 106. Ապահովագրական գործակալների ռեգիստրից գործակալին
հանելը կամ ռեգիստրում գրառումների փոփոխությունները 

  

1. Կենտրոնական բանկն ապահովագրական գործակալին հանում 
է ապահովագրական գործակալների ռեգիստրից կամ փոփոխություններ է 
մտցնում ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում ապահովագրական 
գործակալի վերաբերյալ տեղեկատվության մեջ, եթե՝ 

1) ապահովագրական գործակալը Կենտրոնական բանկին ներկայացրել 
է ապահովագրական գործակալների ռեգիստրից դուրս գալու մասին դիմում. 

2) իրավաբանական անձ ապահովագրական գործակալը լուծարվել է, կամ 
անհատ ձեռնարկատերապահովագրական գործակալը մահացել է. 

3) Ընկերության և ապահովագրական գործակալի միջև պայմանագրի 
գործողությունը դադարել է. 

4) ապահովագրական գործակալը չունի սույն օրենքի 90-րդ հոդվածի 5-7-րդ 
մասերով նախատեսված պահանջների առկայությունը վկայող փաստաթղթեր. 

5) ի հայտ են եկել սույն օրենքի 105-րդ հոդվածով սահմանված 
գործակալին ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում հաշվառման մերժման 
հիմքերը. 



6) ապահովագրական գործակալը կամ ապահովագրական գործակալի 
ղեկավարը խախտել է սույն օրենքի 102-րդ հոդվածով 
սահմանվող ապահովագրության պայմանագրի միջնորդության իրականացման 
նկատմամբ ներկայացվող պահանջները. 

7) ապահովագրական գործակալը խախտել է սույն օրենքը կամ այլ իրավական 
ակտեր կամ ապահովադիրների,ապահովագրված անձանց կամ շահառուների 
իրավունքներն ու օրինական շահերը բավարար չափով պաշտպանված 
չենապահովագրական գործակալի գործողություններից կամ անգործությունից 
առաջացող ռիսկերից. 

8) ապահովագրական գործակալը չի կատարել Կենտրոնական բանկի 
հանձնարարականը: 

2. Ընկերությունը սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հանգամանքները 
բացահայտելու դեպքում տեղեկացնում է այդ մասին Կենտրոնական բանկին երկու 
աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

3. Կենտրոնական բանկը սույն հոդվածի 1-ին մասով տեղեկությունները 
ստանալուց կամ բացահայտելուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, 
որոշում է ընդունում ապահովագրական գործակալին ապահովագրական 
գործակալների ռեգիստրից հանելու կամ ապահովագրական գործակալի 
տեղեկատվությունն ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում փոփոխելու 
վերաբերյալ: 

4. Ապահովագրական գործակալների ռեգիստրից հանելու մասին որոշումը 
կայացնելու պահից` եռօրյա ժամկետում, Կենտրոնական բանկը պարտավոր է 
ծանուցել դրա մասին ապահովագրական գործակալին: 

Հոդված 107. Ապահովագրական գործակալի Հայաստանի 
Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում 
գործող մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը 

  

Ապահովագրական գործակալը կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում 
կամ օտարերկրյա պետությունում մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ ստեղծել 
և մասնաճյուղերի միջոցով ապահովագրական գործակալական գործունեություն 
իրականացնել՝ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով 
սահմանված կարգով ստանալով Կենտրոնական բանկի թույլտվությունը: 

  

Հոդված 111. Ապահովագրական գաղտնիքի տրամադրումը 
  



1. Ապահովագրական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների տրամադրումը՝ 
միայն սույն օրենքով սահմանված դեպքերում և հիմքերով պետական մարմիններին, 
պաշտոնատար անձանց ու քաղաքացիներին այդ տեղեկությունները բանավոր կամ 
գրավոր ձևով հաղորդելն է: 

2. Այն անձինք կամ կազմակերպությունները, բացառությամբ ապահովագրողի, 
վերաապահովագրողի,ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձի, 
Բյուրոյի, որոնց ապահովագրական գաղտնիք կազմող տեղեկությունները 
վստահված են եղել կամ հայտնի են դարձել դրանց ծառայության կամ աշխատանքի 
կապակցությամբ, իրավունք չունեն այդ տեղեկությունները տրամադրելու: 
Կենտրոնական բանկն իրավունք չունի պետական մարմիններին, պաշտոնատար 
անձանց ու քաղաքացիներին կամ որևէ այլ անձի տրամադրելուապահովագրողների, 
վերաապահովագրողների, ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող 
անձանց և Բյուրոյի վերահսկողության կապակցությամբ վերջիններիս 
հաճախորդների (Բյուրոյի անդամների հաճախորդների) վերաբերյալ իրեն հայտնի 
դարձած ապահովագրական գաղտնիք կազմող տեղեկությունները, բացառությամբ 
օրենքով սահմանված դեպքերի: 

3. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված և ապահովագրական 
գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվությունը տրամադրվում է այդ օրենքով 
սահմանված լիազոր մարմնին փողերի լվացման կամ ահաբեկչության 
ֆինանսավորման վերաբերյալ կասկածի կամ լիազոր մարմնի հարցման հիման վրա՝ 
այդ օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով: 

(111-րդ հոդվածը լրաց. 18.05.10 ՀՕ-64-Ն, լրաց. 21.06.14 ՀՕ-119-Ն) 
  

Հոդված 112. Ապահովագրական գաղտնիքի տրամադրումը քրեական
հետապնդում իրականացնող մարմիններին 

  

1. Ապահովագրողը, վերաապահովագրողը, ապահովագրական միջնորդություն 
իրականացնող անձն և Բյուրոն,ապահովագրական գաղտնիք կազմող 
տեղեկությունները քրեական հետապնդում իրականացնող մարմիններին սույն 
օրենքին համապատասխան տրամադրում են միայն դատարանի որոշման հիման 
վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքին 
համապատասխան: 

2. Ապահովագրողը, վերաապահովագրողը, ապահովագրական միջնորդություն 
իրականացնող անձը և Բյուրոն պարտավոր են դատարանի որոշումն ստանալուց 
հետո` երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում, քրեական հետապնդում 
իրականացնող մարմնին կամ նրա կողմից լիազորված անձին տրամադրել տվյալ 



որոշմամբ պահանջվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը՝ փակ և փակվող 
մասում գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրան փոխարինող անձի կողմից 
ստորագրված ծրարում: Ապահովագրողին, 
վերաապահովագրողին, ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձին 
և Բյուրոյին արգելվում է իր հաճախորդներին (Բյուրոյի դեպքում` իր անդամների 
հաճախորդներին) տեղեկացնել նրանց մասին ապահովագրական գաղտնիք 
կազմող տեղեկությունները քրեական հետապնդում իրականացնող մարմիններին 
տրամադրելու փաստի մասին: 

3. Ապահովագրողի, վերաապահովագրողի, ապահովագրական միջնորդություն 
իրականացնող անձի և Բյուրոյի ղեկավարը կամ ծառայողը չի կարող հարցաքննվել 
հաճախորդի վերաբերյալ ապահովագրական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների 
վերաբերյալ, բացառությամբ սույն հոդվածում և սույն օրենքի 113-րդ, 114-րդ և 119-րդ 
հոդվածներով սահմանված դեպքերի ու կարգի: 

(112-րդ հոդվածը լրաց. 18.05.10 ՀՕ-64-Ն, փոփ. 19.03.12 ՀՕ-69-Ն) 

Հոդված 113. Ապահովագրական գաղտնիքի տրամադրումը դատարանին 
  

1. Ապահովագրողը, վերաապահովագրողը, ապահովագրական միջնորդություն 
իրականացնող անձը քաղաքացիական և քրեական գործերի կողմ հանդիսացող իր 
հաճախորդների և Բյուրոն՝ իր անդամների հաճախորդների 
վերաբերյալ ապահովագրական գաղտնիք կազմող տեղեկությունները սույն 
օրենքին համապատասխան տրամադրում են միայն դատարանի՝ Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության կամ քրեական 
դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կարգով ընդունված որոշման հիման 
վրա: 

2. Ապահովագրողը, վերաապահովագրողը, ապահովագրական միջնորդություն 
իրականացնող անձը և Բյուրոն պարտավոր են դատարանի որոշումը, վճիռը կամ 
դատավճիռն ստանալու պահից` երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում, 
դատարանին կամ դատարանի լիազորած անձին տրամադրել տվյալ որոշմամբ, 
վճռով կամ դատավճռով պահանջվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը՝ փակ և 
փակվող մասում գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ նրան փոխարինող անձի 
կողմից ստորագրված ծրարում: Այդ ընթացքում ապահովագրողը, 
վերաապահովագրողը,ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձը և 
Բյուրոն ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կարգով ընդունված 
դատարանի որոշումը կամ վճիռն ստանալու և ապահովագրական գաղտնիք 
կազմող տեղեկությունները տրամադրելու բանկի պարտավորության մասին իր 
հաճախորդին տեղեկացնելու համար: 



Ապահովագրողին, վերաապահովագրողին, ապահովագրական միջնորդություն 
իրականացնող անձին արգելվում է իր հաճախորդներին և Բյուրոյին՝ իր անդամների 
հաճախորդներին, տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կարգով ընդունված դատարանի 
որոշման կամ դատավճռի ստացման և նրա մասին ապահովագրական գաղտնիք 
կազմող տեղեկությունները դատարանի կամ դատարանի լիազորած անձին 
տրամադրելու փաստի վերաբերյալ: 

(113-րդ հոդվածը լրաց. 18.05.10 ՀՕ-64-Ն, փոփ. 19.03.12 ՀՕ-119-Ն) 
  

Հոդված 115. Ապահովագրական գաղտնիքի տրամադրումը հարկային
մարմիններին 

  

Ապահովագրողը, վերաապահովագրողը, ապահովագրական միջնորդություն 
իրականացնող անձն իր հաճախորդների և Բյուրոն իր անդամների հաճախորդների 
վերաբերյալ ապահովագրական գաղտնիք կազմող տեղեկությունները, սույն 
օրենքին համապատասխան, տրամադրում են Հայաստանի Հանրապետության 
հարկային մարմիններին միայն դատարանի՝ Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական դատավարության կամ քրեական դատավարության 
օրենսգրքերով նախատեսված կարգով ընդունված որոշման հիման վրա: 

(115-րդ հոդվածը լրաց. 18.05.10 ՀՕ-64-Ն) 
 

Հոդված 116. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ
պայքարի շրջանակներումապահովագրական գաղտնիքի 
տրամադրումը 

  

(116-րդ հոդվածն ուժը կորցրել է 21.06.14 ՀՕ-119-Ն օրենք) 

 (116-րդ հոդվածը փոփ. 26.05.08 ՀՕ-89-Ն) 

Հոդված 120. Հանցագործության մասին հայտնելու պարտականությունը 
  

1. Ապահովագրողների, վերաապահովագրողների, ապահովագրական 
միջնորդություն իրականացնող անձանց և Բյուրոյի ղեկավարները պարտավոր են 
քրեական հետապնդում իրականացնող մարմնին հայտնել իրենց հաստատապես 
հայտնի նախապատրաստվող ծանր կամ առանձնապես ծանր 
հանցագործությունների մասին: Ընդ որում,ապահովագրական գաղտնիք կազմող 
տեղեկությունները և փաստաթղթերը քրեական հետապնդում իրականացնող 
մարմնին տրամադրվում են սույն օրենքի 112-րդ և 113-րդ հոդվածներին 



համապատասխան: Ապահովագրողների, 
վերաապահովագրողների, ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող 
անձանց աշխատակիցները պարտավոր են իրենց հաստատապես հայտնի 
նախապատրաստվող կամ արդեն իսկ կատարված հանցագործության վերաբերյալ 
նման տեղեկությունների մասին գրավոր հայտնել ապահովագրողների, 
վերաապահովագրողների, ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող 
անձանց ղեկավարներին կամ նրանցից թեկուզ մեկին: 

2. Սույն օրենքի որևէ դրույթ չի կարող մեկնաբանվել որպես հանցագործության 
հետքերը և հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված միջոցները պարտակելու կամ 
հանցագործության մասին չհայտնելու մեջ մեղավոր անձանց Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական օրենսգրքով սահմանված պատասխանատվությունից 
ազատող: 

(120-րդ հոդվածը լրաց. 18.05.10 ՀՕ-64-Ն) 

Հոդված 142. Վերահսկողության իրականացումը 
  

1. Վերահսկվողի կողմից սույն օրենքի, ապահովագրական գործունեությունը 
կարգավորող այլ իրավական ակտերի պահանջների պահպանման նկատմամբ 
վերահսկողության բացառիկ իրավունքը պատկանում է Կենտրոնական բանկին: 
Կենտրոնական բանկը սույն հոդվածում նշված անձանց նկատմամբ 
վերահսկողությունն իրականացում է «Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով: 

2. Կենտրոնական բանկը կարող է վերահսկողության արդյունքով 
համապատասխան վերահսկվողի վերաբերյալ իրեն հայտնի դարձած այնպիսի 
տեղեկություններ հայտնել այլ երկրի ապահովագրողների, 
վերաապահովագրողների,ապահովագրական միջնորդային գործունեություն 
իրականացնող անձանց նկատմամբ բացառիկ վերահսկողության իրավունք ունեցող 
համապատասխան պետական մարմնին, որոնք անհրաժեշտ են նրանց՝ 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրողի, 
վերաապահովագրողի, ապահովագրական միջնորդային գործունեություն 
իրականացնող անձի՝ իր երկրում ստեղծված դուստր Ընկերության կամ 
տարածքային ստորաբաժանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու 
կամ իր երկրում դուստր Ընկերության կամ տարածքային ստորաբաժանում 
ստեղծելուն համաձայնություն տալու համար՝ Կենտրոնական բանկի և տվյալ 
երկրիապահովագրողների, վերաապահովագրողների, ապահովագրական 
միջնորդային գործունեություն իրականացնող անձանց նկատմամբ բացառիկ 
վերահսկողության իրավունք ունեցող համապատասխան պետական մարմնի միջև 
կնքված միջազգային պայմանագրով սահմանված կարգով: 



Կենտրոնական բանկը կարող է սույն կետով սահմանված տեղեկությունները 
տրամադրել անգամ, եթե դրանքապահովագրական կամ այլ գաղտնիք կազմեն: 

 

Հոդված 143. Օրենքների և այլ իրավական ակտերի խախտումները 
  

Վերահսկվողների, ինչպես նաև նրանց ղեկավարների նկատմամբ կարող են 
կիրառվել պատասխանատվության միջոցներ, եթե` 

1) խախտվել են սույն օրենքի, այլ օրենքների, դրանց հիման վրա ընդունված այլ 
նորմատիվ իրավական ակտերի, ինչպես նաև վերահսկվողի ներքին իրավական 
ակտերի պահանջները. 

2) խախտվել են տնտեսական նորմատիվները, տեխնիկական պահուստները. 

3) Ընկերությունն իրականացրել է այնպիսի գործունեություն, որը Կենտրոնական 
բանկի հիմնավորված կարծիքով վտանգել է կամ կարող էր վտանգել 
ապահովադիրների, ապահովագրված անձանց կամ շահառուների շահերը. 

4) խախտվել են հաշվապահական հաշվառում վարելու կանոնները, 
ֆինանսական կամ այլ հաշվետվությունների ներկայացման կամ հրապարակման 
կարգը կամ պայմանները, կամ այդ փաստաթղթերում ներկայացվել են կեղծ, թերի 
կամ անարժանահավատ տվյալներ. 

5) վերահսկվողը չի կատարել Կենտրոնական բանկի կողմից սույն օրենքով 
սահմանված կարգով տրված հանձնարարականները. 

6) վերահսկվողի գրանցման և (կամ) լիցենզավորման կամ ապահովագրական 
գործակալների ռեգիստրում գրանցման կամ վերահսկվողի կանոնադրական 
կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համար Կենտրոնական 
բանկ են ներկայացվել անարժանահավատ, կեղծ կամ թերի տեղեկություններ. 

7) Ընկերության գործունեության ցուցանիշների ամփոփ գնահատականը ցածր է 
Կենտրոնական բանկի սահմանած՝ Ընկերությունների գործունեության 
ցուցանիշների ամփոփ գնահատականի չափից: 

Հոդված 144. Ղեկավարների կամ պատասխանատու անձանց 
պատասխանատվությունը 

  

1. Վերահսկվողի ղեկավարները կամ պատասխանատու անձինք իրենց 
պարտականությունների կատարման ընթացքում պետք է գործեն` ելնելով 
վերահսկվողի շահերից, իրականացնեն իրենց իրավունքները և կատարեն 
վերահսկվողի նկատմամբ իրենց պարտականությունները բարեխղճորեն և 
խելամտորեն: 



Եթե վերահսկվողի խորհրդին ներկայացվող հաշվետվությունները բացահայտում 
են օրենքների, այլ նորմատիվ իրավական և վերահսկվողի ներքին իրավական 
ակտերի խախտումներ, ապա խորհուրդը պարտավոր է ձեռնարկել միջոցներ այդ 
խախտումների վերացման և հետագայում չկրկնման ուղղությամբ: 

2. Վերահսկվողի ղեկավարները կամ պատասխանատու անձինք վերահսկվողի 
առջև պատասխանատվություն են կրում իրենց դիտավորյալ գործողությունների 
(անգործության) հետևանքով վերահսկվողին պատճառված վնասի համար՝ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն: Եթե վերահսկվողին 
վնաս պատճառած արարքն իրականացրել են վերահսկվողի մեկից ավելի 
ղեկավարներ կամ պատասխանատու անձինք, ապա նրանք վերահսկվողի առջև 
կրում են համապարտ պատասխանատվություն: Վերահսկվողին հասցված վնասի 
համար պատասխանատվությունից ազատվում են վերահսկվողի այն ղեկավարները 
կամ պատասխանատու անձինք, որոնք վերահսկվողին վնաս պատճառած որոշման 
ընդունմանը դեմ են քվեարկել կամ նիստին ներկա չեն գտնվել: Վերահսկվողի 
ղեկավարների կամ պատասխանատու անձանց պատասխանատվությունը ներառում 
է, սակայն չի սահմանափակում հետևյալ հնարավոր դեպքերը՝ 

1) ստանձնած ապահովագրական մեկ ռիսկի, խոշոր ռիսկերի առավելագույն 
չափի սահմանված նորմատիվների խախտումով ստանձնած ապահովագրական 
պարտավորությունների կամ կնքված այլ գործարքների հետևանքով վերահսկվողին 
պատճառված իրական վնասների հատուցման համար պատասխանատվություն է 
կրում վերահսկվողի գործադիր տնօրենը, իսկ եթե տվյալ գործարքի կնքման համար 
օրենքով պահանջվում է խորհրդի որոշում, ապա խորհրդի անդամները և գործադիր 
տնօրենը. 

2) գործադիր մարմնի անդամները պարտավոր են հատուցել նաև վերահսկվողի 
խորհրդի կողմից ընդունված ներքին իրավական ակտերի խախտումներով կնքված 
գործարքների հետևանքով վերահսկվողին պատճառված վնասները. 

3) եթե վերահսկվողի խորհրդին ներկայացվող հաշվետվությունները 
բացահայտել են օրենքների, այլ նորմատիվ իրավական և վերահսկվողի ներքին 
իրավական ակտերի խախտումներ, և հետագայում վերահսկվողը կրել է նույն 
խախտումներով պայմանավորված վնաս, ապա խորհրդի անդամները համապարտ 
պատասխանատվություն են կրում այդ իրական վնասների հատուցման համար, 
բացառությամբ եթե խորհրդի անդամն իր իրավասությունների սահմաններում 
ձեռնարկել է այդ խախտումները կանխելու ուղղությամբ բավարար և խելամիտ 
գործողություններ. 

4) եթե ներքին աուդիտի կողմից ստուգման արդյունքներով բացահայտված 
օրենքների, այլ իրավական ակտերի խախտումների վերաբերյալ տեղեկությունները 
վերահսկվողի խորհրդին չեն ներկայացվել, և հետագայում վերահսկվողն այդ 



խախտումներով պայմանավորված վնասներ է կրել, ապա ներքին աուդիտի 
ղեկավարը պարտավոր է հատուցել այդ վնասները: 

3. Անձն ազատվում է վերահսկվողին պատճառված վնասի համար 
պատասխանատվությունից, եթե գործել է բարեխիղճ՝ այն համոզմունքով, որ իր 
գործողությունները ելնում են վերահսկվողի շահերից: Մասնավորապես` 

1) եթե ողջամիտ գործարար տրամաբանությունից ելնելով` կայացվել են 
որոշումներ, նույնիսկ եթե դրանք վերահսկվողին հետագայում հասցրել են այնպիսի 
վնասներ, որոնց առաջացումն այդ որոշումն ընդունելիս հստակորեն հաշվի է 
առնվել որպես բիզնես ռիսկ. 

2) եթե ղեկավարի կամ պատասխանատու անձի կողմից սխալ կամ թերի 
որոշումների ընդունումը եղել է բարեխիղճ՝ առանց վնաս պատճառելուն հատկապես 
ուղղված միտման, և եթե այդ որոշումների ընդունմամբ չեն խախտվել օրենքների 
կամ այլ իրավական ակտերի պահանջները: 

Վերահսկվողի ղեկավարների կամ պատասխանատու անձանց պաշտոնից 
ազատվելը չի ազատում ղեկավարներին կամ պատասխանատու անձանց իրենց 
մեղքով վերահսկվողին պատճառված վնասի համար պատասխանատվությունից: 

4. Վերահսկվողը կամ վերահսկվողի այն մասնակիցը (մասնակիցները), որը 
(որոնք` համատեղ) տնօրինում է (են) վերահսկվողի կանոնադրական կապիտալում 
մասնակցության մեկ և ավելի տոկոսը, իրավունք ունի (ունեն) վերահսկվողի 
ղեկավարների կամ պատասխանատու անձանց դեմ հայցով դիմելու դատարան՝ 
վերահսկվողին պատճառված վնասների փոխհատուցման պահանջով: 

Հոդված 145. Պատասխանատվության միջոցները 
  

1. Սույն օրենքի 143-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում Կենտրոնական 
բանկը խախտումը հայտնաբերելու պահից մեկ տարվա ընթացքում վերահսկվողի 
կամ նրա ղեկավարի նկատմամբ կարող է կիրառել հետևյալ 
պատասխանատվության միջոցները՝ 

1) նախազգուշացում և խախտումը վերացնելու հանձնարարական կամ 
նախազգուշացում և ապագայում նման խախտում չկրկնելու հանձնարարական կամ 
նախազգուշացում և ապագայում նման խախտումը բացառելուն ուղղված 
միջոցառումներ ձեռնարկելու հանձնարարական. 

2) տուգանք. 

3) վերահսկվողի ղեկավարին կամ պատասխանատու անձին որակավորման 
վկայականից զրկում. 

4) լիցենզիայի ուժը կոցրած ճանաչում: 



2. Սույն հոդվածով սահմանված պատասխանատվության միջոցների կիրառումը 
վերահսկվողին և նրա ղեկավարներին կամ պատասխանատու անձանց չի ազատում 
օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ պայմանագրերով նախատեսված 
պարտականությունների կատարումից: 

3. Կենտրոնական բանկը կարող է օրենքների կամ այլ իրավական ակտերի 
յուրաքանչյուր խախտման համար վերահսկվողին և (կամ) վերահսկվողի ղեկավարի 
կամ պատասխանատու անձի նկատմամբ միաժամանակ կիրառել 
նախազգուշացում՝ խախտումը վերացնելու հանձնարարականով, կամ 
նախազգուշացում՝ ապագայում նման խախտում չկրկնելու հանձնարարականով, 
կամ նախազգուշացում՝ ապագայում նման խախտումը բացառելուն ուղղված 
միջոցառումներ ձեռնարկելու հանձնարարականով, և (կամ) տուգանք՝ վերահսկվողի 
և (կամ) նրա ղեկավարի կամ պատասխանատու անձի նկատմամբ, և (կամ) 
վերահսկվողի ղեկավարին կամ պատասխանատու անձին որակավորման 
վկայականից զրկում: 

4. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է վերահսկվողի, նրա ղեկավարի կամ 
պատասխանատու անձի նկատմամբ սույն հոդվածով սահմանված 
պատասխանատվության միջոց (միջոցներ) կիրառելու մասին որոշումը 
հրապարակել իր ինտերնետային տնային էջում: 

Հոդված 146. Նախազգուշացումը 
  

1. Նախազգուշացմամբ արձանագրվում է թույլ տված խախտումը, և խախտում 
թույլ տված վերահսկվողը տեղեկացվում է խախտման անթույլատրելիության մասին: 

2. Նախազգուշացումը նախատեսում է նաև թույլ տված խախտումը 
Կենտրոնական բանկի սահմանած ժամկետում վերացնելու և (կամ) ապագայում 
նման խախտումը չկրկնելու հանձնարարական և (կամ) ապագայում նման 
խախտումը բացառելուն ուղղված միջոցառումներ ձեռնարկելու հանձնարարական: 
Թույլ տրված խախտումը վերացնելու կամ չկրկնելու հանձնարարականով կամ 
ապագայում նման խախտումը բացառելուն ուղղված միջոցառումներ ձեռնարկելու 
հանձնարարականով կարող է նախատեսվել նաև վերահսկվողի կողմից կնքվող 
որոշակի գործարքների և (կամ) գործառնությունների դադարեցում և (կամ) դրանց 
պայմանների փոփոխություն: Հանձնարարականի կատարումը պարտադիր է 
նախազգուշացում ստացած վերահսկվողի համար: 

3. Նախազգուշացումը` որպես պատասխանատվության միջոց, կարող է 
կիրառվել սույն օրենքի 143-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերից յուրաքանչյուրի 
առկայության դեպքում: 

Հոդված 147. Տուգանքը 
  



1. Տուգանքը` որպես պատասխանատվության միջոց, կարող է կիրառվել սույն 
օրենքի 143-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերից յուրաքանչյուրի առկայության 
դեպքում, եթե վերահսկվողի մոտ ստեղծված իրավիճակի շտկման նպատակով 
վերահսկողական միջոցառումների (ինչպիսիք են հանդիպումը, նամակագրությունը, 
բացատրական աշխատանքները) իրականացման և (կամ) սույն օրենքի 145-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված պատասխանատվության միջոցների 
կիրառման արդյունքում չեն վերացվել, կամ չեն կարող վերացվել այդ խախտումները 
և (կամ) խախտումների պատճառները. առկա են հիմնավոր կասկածներ, որ 
վերահսկվողը հետագայում կկրկնի նման խախտումը: Այդ դեպքում տուգանք 
նշանակելու մասին որոշումը պետք է համապատասխանի հետևյալ պայմաններին` 

1) պետք է հիմնավորվի, որ տվյալ խախտման (խախտումների) համար 
վերահսկվողի մոտ ստեղծված իրավիճակի շտկման նպատակով վերահսկողական 
միջոցառումների իրականացման և (կամ) սույն օրենքի 145-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-
ին կետով սահմանված պատասխանատվության միջոցի կիրառման արդյունքում 
վերահսկվողը չի իրականացրել անհրաժեշտ և արդյունավետ քայլեր խախտումների 
վերացման ուղղությամբ. 

2) տուգանքի նշանակումը պետք է համապատասխանի խախտման 
(խախտումների) բնույթին և չպետք է հիմնված լինի խտրական դատողությունների 
վրա: 

2. Յուրաքանչյուր խախտման համար վերահսկվողի նկատմամբ նշանակված 
տուգանքի չափը չի կարող գերազանցել սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհազարհինգհարյուրապատիկը: 

3. Տուգանքի գումարի չափը չպետք է հանգեցնի վերահսկվողի ծանր 
ֆինանսական վիճակին: 

4. Յուրաքանչյուր խախտման համար վերահսկվողի ղեկավարի կամ 
պատասխանատու անձանց նկատմամբ նշանակված տուգանքի չափը չի կարող 
գերազանցել սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը: 
Վերահսկվողի ղեկավարի կամ պատասխանատու անձի նկատմամբ նշանակված 
տուգանքը գանձվում է նրա անձնական միջոցներից: 

5. Տուգանքը գանձվում է Կենտրոնական բանկի հայցով՝ դատարանի որոշմամբ 
այն դեպքում, երբ վերահսկվողը կամ նրա ղեկավարը կամ պատասխանատու անձը 
համաձայն չէ տուգանքի նշանակման կամ տուգանքի չափի հետ: Գումարը 
գանձվում է հօգուտ պետական բյուջեի: 

Հոդված 148. Վերահսկվող անձի ղեկավարներին կամ պատասխանատու
անձանց որակավորման վկայականից զրկելը 

  



1. Վերահսկվողի ղեկավարը կամ պատասխանատու անձը կարող է 
Կենտրոնական բանկի որոշմամբ զրկվել որակավորման վկայականից, եթե՝ 

1) միտումնավոր կերպով խախտել է օրենքները կամ այլ իրավական ակտերը. 

2) պաշտոնավարման ընթացքում կատարել է այնպիսի գործողություն կամ 
ցուցաբերել է այնպիսի անգործություն, որի հետևանքով վտանգվել են կամ կարող 
են վտանգվել վերահսկվողի, ապահովադիրների, ապահովագրված անձանց և 
շահառուների իրավունքները կամ օրինական շահերը. 

3) խոչընդոտել է վերահսկողություն իրականացնելու կապակցությամբ 
Կենտրոնական բանկի կամ նրա ծառայողների գործողություններին. 

4) կատարել է այնպիսի գործողություններ, որոնց հետևանքով վերահսկվողը 
կրել է կամ կարող էր կրել զգալի ֆինանսական կամ այլ վնաս. 

5) գործունեության ընթացքում կատարել է անձնական շահերից բխող այնպիսի 
գործողություն կամ թույլ է տվել այնպիսի անգործունեություն, որը հակասում է 
վերահսկվողի, ապահովադիրների, ապահովագրված անձանց և շահառուների 
իրավունքներին կամ օրինական շահերին. 

6) իր ծառայողական պարտականությունների կատարման ընթացքում դրսևորել 
է անազնիվ կամ անբարեխիղճ վարքագիծ. 

7) ի հայտ է եկել այնպիսի դեպք, որի հետևանքով անձը չի համապատասխանում 
վերահսկվողի ղեկավարների կամ պատասխանատու անձանց համար 
Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 
որակավորման համապատասխանության չափանիշներին. 

8) չի կատարել Կենտրոնական բանկի կողմից սույն օրենքի 146-րդ հոդվածի 
հիմքով տրված հանձնարարականը: 

2. Վերահսկվողի ղեկավարին կամ պատասխանատու անձին որակավորման 
վկայականից զրկելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշումն ուժի մեջ մտնելու 
պահից այդ անձին սույն օրենքով, այլ օրենքներով ու իրավական ակտերով, ինչպես 
նաև վերահսկվողի ներքին իրավական ակտերով սահմանված լիազորությունները 
դադարում են: 

3. Վերահսկվողի ղեկավարին կամ պատասխանատու անձին որակավորման 
վկայականից զրկումը պետք է լինի պատճառաբանված, պետք է 
համապատասխանի խախտման բնույթին և չպետք է հիմնված լինի խտրական 
դատողությունների վրա: 

Հոդված 149. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելը 
  

1. Լիցենզիան կարող է ուժը կորցրած ճանաչվել, եթե` 



1) միտումնավոր կերպով խախտվել են սույն օրենքի, այլ օրենքների, դրանց 
հիման վրա ընդունված այլ նորմատիվ իրավական ակտերի, ինչպես նաև 
վերահսկվողի ներքին իրավական ակտերի պահանջները. 

2) վերահսկվողը լիցենզիա ստանալուց հետո` մեկ տարվա 
ընթացքում, ապահովագրական, վերաապահովագրական կամ ապահովագրական 
միջնորդային գործունեություն չի իրականացրել. 

3) վերահսկվողը Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ժամկետում 
միտումնավոր կերպով չի կատարել սույն օրենքի 145-րդ հոդվածի 1-ին կետի հիմքով 
Կենտրոնական բանկի տված հանձնարարականը. 

4) դադարել է վերահսկվողի գործունեությունը. 

5) խախտվել են սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական 
ակտերով սահմանված տնտեսական նորմատիվները կամ տեխնիկական 
պահուստները: Լիցենզիան ուժը կորցրած կարող է ճանաչվել տնտեսական 
նորմատիվների կամ տեխնիկական պահուստների չափերից Կենտրոնական բանկի 
նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված չափերով շեղումների առկայության 
դեպքում. 

6) Ընկերությունն իրականացրել է այնպիսի գործունեություն, որը Կենտրոնական 
բանկի հիմնավորված կարծիքով վտանգել է կամ կարող էր վտանգել 
ապահովադիրների, ապահովագրված անձանց կամ շահառուների շահերը. 

7) խախտվել են հաշվապահական հաշվառում վարելու կանոնները, 
ֆինանսական կամ այլ հաշվետվությունների ներկայացման կամ հրապարակման 
կարգը կամ պայմանները, կամ հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերում 
ներառվել են կեղծ կամ անարժանահավատ տվյալներ. 

8) ֆինանսական կամ այլ հաշվետվություններում ներկայացվել են կեղծ կամ 
անարժանահավատ տվյալներ. 

9) վերահսկվողի գրանցման և (կամ) լիցենզավորման կամ ապահովագրական 
գործակալների ռեգիստրում գրանցման կամ վերահսկվողի կանոնադրական 
կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համար Կենտրոնական 
բանկ են ներկայացվել անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 6-րդ կամ 7-րդ կետերով սահմանված հիմքով 
վերահսկվողի լիցենզիան ուժը կորցրած կարող է ճանաչվել, եթե վերահսկվողի մոտ 
ստեղծված իրավիճակի շտկման նպատակով վերահսկողական միջոցառումների 
(ինչպիսիք են հանդիպումը, նամակագրությունը, բացատրական աշխատանքները) 
իրականացման և (կամ) սույն օրենքի 145-րդ հոդվածով սահմանված 
պատասխանատվության միջոցների կիրառման արդյունքում չեն վերացվել, կամ չեն 
կարող վերացվել այդ խախտումները և (կամ) խախտումների պատճառները. առկա 



են հիմնավոր կասկածներ, որ վերահսկվողը հետագայում կկրկնի նման խախտումը: 
Այդ դեպքում վերահսկվողի լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը 
պետք է համապատասխանի հետևյալ պայմաններին` 

1) պետք է հիմնավորվի, որ տվյալ խախտման (խախտումների) համար 
վերահսկվողի մոտ ստեղծված իրավիճակի շտկման նպատակով վերահսկողական 
միջոցառումների իրականացման և (կամ) սույն օրենքի 145-րդ հոդվածով 
սահմանված պատասխանատվության միջոցների կիրառման արդյունքում 
վերահսկվողը չի իրականացրել անհրաժեշտ և արդյունավետ քայլեր խախտումների 
վերացման ուղղությամբ. 

2) լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչումը պետք է համապատասխանի 
խախտման (խախտումների) բնույթին և չպետք է հիմնված լինի խտրական 
դատողությունների վրա: 

3. Լիցենզիան Կենտրոնական բանկը ճանաչում է ուժը կորցրած, եթե պարզվում 
է, որ վերահսկվողը լիցենզիա ստանալու համար ներկայացրել է կեղծ և 
անարժանահավատ տեղեկություններ: 

4. Վերահսկվողի գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվում 
Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ: Վերահսկվողի լիցենզիան ուժը 
կորցրած է ճանաչվում բացառապես սույն օրենքով սահմանված կարգով: Այլ 
օրենքներով լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ այլ դրույթներ 
սահմանված լինելու դեպքում գործում են սույն օրենքի դրույթները: 

5. Օտարերկրյա Ընկերությունների մասնաճյուղերի լիցենզիան ուժը կորցրած է 
ճանաչվում նաև այն դեպքում, երբ օտարերկրյա Ընկերությունն իր գրանցման կամ 
հիմնական գործունեության վայրի երկրում զրկվել է ապահովագրական 
գործունեություն իրականացնելու իրավունքից: 

 

Հոդված 150. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը 
հրապարակելը և դրա իրավական հետևանքները 

  

1. Սույն օրենքի 149-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերով լիցենզիան ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումն անմիջապես 
հրապարակվում է: Նշված որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, եթե 
որոշմամբ այլ ժամկետ սահմանված չէ: 

2. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու որոշման ուժի մեջ մտնելու պահից 
վերահսկվողը զրկվում էապահովագրական, վերաապահովագրական 
կամ ապահովագրական միջնորդային գործունեություն իրականացնելու 
իրավունքից (բացառությամբ օրենքով նախատեսված գործարքների, որոնք ուղղված 



են նրա ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը, միջոցների իրացմանը և 
դրանց վերջնական բաշխմանը) և օրենքով սահմանված կարգով լուծարվում է: 

3. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի 
որոշման պատճենն այն ընդունվելուց հետո` եռօրյա ժամկետում, տրամադրվում է 
վերահսկվողին: Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի 
խորհրդի որոշման բողոքարկումը դատարան չի կասեցնում այդ որոշման 
գործողությունը գործի ողջ դատական քննության ընթացքում: 


