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ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
1. Նախաարտահանման ֆինանսավորման ապահովագրության սույն պայմանները (այսուհետ՝ 

Պայմաններ) կարգավորում են Արտահանման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների 
կատարման նպատակով Ապահովադրի կողմից Արտահանողին տրամադրված կարճաժամկետ /մինչև 
18 ամիս/ Վարկի՝ առևտրային ռիսկերի արդյունքում չվերադարձման/չմարման ռիսկի 
ապահովագրության (այսուհետ՝ Ապահովագրություն) պայմանները: 

2. Պայմանները հանդիսանում են նախաարտահանման ֆինանսավորման ապահովագրության 
պայմանագրի (վկայագրի) (այսուհետ՝ Վկայագիր) անբաժանելի մասը և Վկայագիրը կնքելու միջոցով 
կողմերը ձեռք են բերում Պայմաններով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները: 

3. Վարկը կարող է ուղղվել Արտահանման պայմանագրի կատարման նպատակով շրջանառու միջոցների 
ձեռքբերմանը (այդ թվում` հումքի, նյութերի ձեռքբերում) և/կամ որոշակի ծախսերի կատարմանը 
(փաթեթավորման, արտադրանքը շուկայական տեսքի բերելու, տրանսպորտային, մաքսային և 
նմանատիպ այլ ծախսերի կատարում): Վարկի ոչ նպատակային օգտագործման համար Արտահանողի 
նկատմամբ սահմանվում է տուգանք Վարկի գումարի ոչ նպատակային օգտագործված մասի 
նվազագույնը 5 տոկոսի չափով, որը ենթակա է վճարման Ապահովադրին: Ապահովադիրը կարող է 
նաև կիրառել տուգանք Վարկի գումարի նվազագույնը 5 տոկոսի չափով այն դեպքում, երբ 
Արտահանողը խոչընդոտում է Ապահովադրի և/կամ Ապահովագրողի կողմից իրականացվող Վարկի 
նպատակայնության ստուգմանը: Սույն կետով նախատեսված տուգանքների կիրառման մասին 
դրույթը պետք է նախատեսված լինի նաև Վարկային պայմանագրով: 

4. Նախաարտահանման ֆինանսավորումը Ապահովադրի կողմից տրամադրվում է Արտահանողին 
Պայմանների 3-րդ կետով նախատեսված շրջանառու միջոցների ձեռքբերման և/կամ 
ծառայություններից օգտվելու նպատակով՝ դրանց դիմաց անկանխիկ եղանակով վճարման միջոցով, 
եթե այլ բան սահմանված չէ Վկայագրով: 

5. Նախաարտահանման ֆինանսավորումն իրականացվում է Ապահովադրի կողմից Արտահանման 
պայմանագրով նախատեսված Արտահանողի պարտավորությունների կատարման համար  
Պայմանների 3-րդ կետով սահմանված միջոցների ձեռքբերմանն (ծախսերի կատարմանն) ուղղված 
ֆիանսավորում տրամադրելու միջոցով: 

6. Վարկային պայմանագրում պետք է ամրագրված լինի առավելագույնը Ապրանքի փաստացի 
արտահանումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում (եթե այլ ժամկետ սահմանված չէ 
իրավական ակտերով) Արտահանման պայմանագրով սահմանված Ներմուծողի չվճարելու ռիսկը 
ծածկելու նպատակով Արտահանման գործարքի ապահովագրության պայմանագիր կնքելու և 
Ապահովադրին որպես Շահառու սահմանելու Արտահանողի պարտավորությունը:  

7. Ներմուծողի նկատմամբ Արտահանման պայմանագրով նախատեսված վճարումը ստանալու պահանջի 
իրավունքը որպես այլ պարտավորության կատարման ապահովման միջոց կարող է ծառայել 
Ապահովագրողի և Ապահովադրի գրավոր համաձայնության դեպքում։ Այդուհանդերձ, նաև այլ 
պարտավորության կատարման ապահովման միջոց հանդիսանալու դեպքում Արտահանողի պահանջի 
իրավունքի արժեքից այլ պարտատիրոջ (այդ թվում՝ Ապահովադրի) պահանջները բավարարվում են 
Ապահովագրողի պահանջները բավարարելուց հետո։ 

8. Վարկային պայմանագրով պետք է նախատեսվի, որ Ապահովագրողի կողմից Ապահովադրին 
Ապահովագրական հատուցում տրամադրելուց հետո Ներմուծողի նկատմամբ Արտահանողի պահանջի 
իրավունքը համարվում է զիջված Ապահովագրողին, իսկ Արտահանողի նկատմամբ Ներմուծողի 
պարտավորությունները համարվում են կատարված՝ տրամադրված ապահովագրական հատուցմանը 
համամասնորեն։ 

9. Ապահովադրին Ապահովագրական հատուցում տրամադրելուց հետո Արտահանողի նկատմամբ 
Ապահովադրի պահանջի իրավունքը հատուցմանը համամասնորեն համարվում է զիջված 
Ապահովագրողին։  

  



     

10. Պայմաններում օգտագործված հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.  
1) Ապահովագրող՝ «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ: 
2) Ապահովադիր՝ ՀՀ տարածքում գործող առևտրային բանկ, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ կամ 

վարկային կազմակերպություն: 
3) Արտահանող՝ Արտահանման պայմանագրի կատարման նպատակով Ապահովադրից վարկ 

ստացած (վարկ ստանալու համար Ապահովադրին դիմում ներկայացրած) ՀՀ հարկային 
օրենսդրության համաձայն ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող իրավաբանական անձ կամ անհատ 
ձեռնարկատեր: 

4) Արտահանման պայմանագիր՝ ապրանքների, ծառայությունների և/կամ աշխատանքների 
(այսուհետ՝ Ապրանք) արտահանման վերաբերյալ Արտահանողի և Ներմուծողի միջև կնքված 
պայմանագիր: 

5) Ներմուծող՝ Արտահանման պայմանագրի հիման վրա Արտահանողից ներմուծում իրականացնող 
ՀՀ ռեզիդենտ չհանդիսացող իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր: 

6) Արտահանման ծրագիր՝ Արտահանողի կողմից ներկայացվող Ապրանքը արտադրելու և 
արտահանելու հետ կապված գործողությունների, ծախսերի և ժամկետների գրավոր 
նկարագրությունը: 

7) Վարկ՝ Ապահովադրի կողմից Արտահանողին տրամադրված ֆիանսավորում, որն ուղղված է 
Պայմանների 3-րդ կետով նախատեսված նպատակների իրականացմանը: 

8) Վարկային պայմանագիր՝ Վարկի տրամադրման պայմանագիր։ 
9) Արտահանում՝ օտարման նպատակով կնքված Արտահանման պայմանագրի համաձայն 

Ներմուծողին Ապրանքների մատակարարումը, որն իրականացվում է փոխհատուցման 
հիմունքներով: 

10) Ապահովագրության առավելագույն սահմանաչափ՝ Ապահովագրողի կողմից հաստատված մեկ 
պահի դրությամբ գործող Վարկի և հաշվարկված տոկոսագումարների հանրագումարի 
առավելագույն չափ:  

11) Վարկի ապահովվածություն՝ Արտահանման պայմանագրի գծով դեբիտորական պարտք, 
Արտահանողի գործադիր մարմնի ղեկավարի և նշանակալից մասնակցություն ունեցող 
բաժնետերերի (մասնակիցների և այլն) անձնական երաշխավորություն և/կամ անշարժ գույք, 
հիմնական միջոցներ, շրջանառու միջոցներ, Ապահովադրի և Ապահովագրողի կողմից ընդունելի 
պարտավորությունների կատարման ապահովման այլ միջոցներ: 

12) Վարկի մարման վերջնաժամկետ՝ Վարկային պայմանագրով սահմանված Վարկի ամբողջական 
գումարի մարման օրը, որը չի կարող գերազանցել 18 ամիսը: Վարկի մարման վերջնաժամկետը չի 
կարող ավելի կարճ լինել, քան Արտահանման ծրագրով նախատեսված Ներմուծողի վճարման 
վերջնաժամկետից հետո հաշված Ապահովագրողի կողմից տրված Արտահանման 
ապահովագրության առաջարկով սահմանված Սպասման ժամանակահատվածի և հատուցման 
ժամկետի գումարը։ Վարկային պայմանագրով պետք է նախատեսվի, որ Արտահանողի կողմից 
Վարկը ենթակա է վաղաժամկետ մարման Ներմուծողի կողմից վճարման պարտավորության 
կատարումից հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Ներմուծողի կողմից վճարման 
պարտավորությունը կատարվել է մինչև Վարկի մարման վերջնաժամկետը։  

13) Վարկի վաղաժամկետ մարման վերջնաժամկետ՝ Ապահովադրի և Ապահովագրողի 
համաձայնությամբ Արտահանողից Վարկի վաղաժամկետ մարում պահանջելու դեպքում գրավոր 
ծանուցմամբ Արտահանողին ներկայացված Վարկի ամբողջական գումարի մարման օր։  

14) Ապահովագրական պատահար՝ Վարկի մարման վերջնաժամկետին կամ Վարկի վաղաժամկետ 
մարման վերջնաժամկետին Արտահանողի կողմից Պայմանների 18-րդ կետով նախատեսված 
առևտրային ռիսկերի պատճառով Վարկի մարման հետ կապված պարտավորությունների 
չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով Ապահովադրի համար վնասների 
առաջացումը: 

  



     

15) Սպասման ժամանակահատված՝ Արտահանողի կողմից Ապահովադրին կատարվելիք վճարումը 
Ապահովադրի կողմից ստանալու Վկայագրում նախատեսված լրացուցիչ ժամանակահատված, որը 
հաշվարկվում է Վարկի վաղաժամկետ մարման վերջնաժամկետից և որի ընթացքում 
Ապահովագրողը ապահովագրական հատուցում վճարելու պարտականություն չի կրում: Սպասման 
ժամանակահատվածը չի կարող գերազանցել 60 /վաթսուն/ օրացուցային օրը: Սպասման 
ժամանակահատվածը կարող է կրճատվել Ապահովագրողի միակողմանի որոշմամբ։ Սպասման 
ժամանակահատվածը սահմանվում է միայն Պայմանների 18-րդ կետի 2)-րդ ենթակետով 
նախատեսված ռիսկով պայմանավորված պատահարների դեպքում: 

 
ԳԼՈՒԽ 2. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏ 
 
11. Ապահովագրության օբյեկտ է համարվում Վարկի գումարը, որի մեջ ներառվում են Վարկը /հիմնական 

պարտքի գումարը/ և դրա վրա հաշվարկված տոկոսագումարը: Ընդ որում, եթե Վարկը տրամադրվում 
է մասերով, ապա Վարկի յուրաքանչյուր առանձին մաս իր հաշվարկված տոկոսագումարով 
համարվում է ապահովագրության առանձին օբյեկտ։ 

12. Վարկի ժամկետը չի կարող գերազանցել 18 ամիսը: 
13. Եթե Վկայագրով այլ բան նախատեսված չէ, ապա ապահովագրական օբյեկտ չեն համարվում Վարկը 

Արտահանողի կողմից վճարելու պարտավորությունը չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու 
դեպքում` ներառյալ կատարման կետանցի դեպքում, Ապահովադրին վճարման ենթակա տուժանքները 
(տուգանք, տույժ) կամ տուժանքի բնույթ ունեցող այլ վճարները, ինչպես նաև բաց թողնված 
օգուտները: 

 
ԳԼՈՒԽ 3. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ 
 
14. Ապահովագրության առավելագույն սահմանաչափը սահմանվում է Ապահովագրողի կողմից՝ 

Ապահովադրի կողմից Արտահանողի ֆինանսական վերլուծության արդյունքում առաջարկվող 
սահմանաչափի և Ապահովագրողի կողմից Ներմուծողի վերլուծության արդյունքում ստացված 
սահմանաչափի համադրման հիման վրա: 

15. Վկայագրով ապահովագրության առավելագույն սահմանաչափը չի կարող գերազանցել 
Ապահովագրողի կողմից Արտահանողին տրվող սահմանաչափի 85 (ութսունհինգ) տոկոսը, եթե 
ֆինանսավորումը տրամադրվում է Արտահանման պայմանագրի արժույթով և 75 (յոթանասունհինգ) 
տոկոսը, եթե ֆինանսավորումը տրամադրվում է Արտահանման պայմանագրից տարբերվող 
արժույթով։ 

16. Ապահովագրության առավելագույն սահմանաչափը հաստատվում է Ապահովադրի կողմից 
ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա։  

  
ԳԼՈՒԽ 4. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐ 
 
17. Ապահովագրական պատահար է համարվում Վարկի մարման վերջնաժամկետին կամ Վարկի 

վաղաժամկետ մարման վերջնաժամկետին Վարկի մասնակի կամ ամբողջական չվճարումը 
Արտահանողի կողմից, եթե վերջինիս կողմից պարտավորությունների կատարման անհնարինությունը 
(չկատարումը) ուղղակիորեն և բացառապես պայմանավորված է Պայմանների 18-րդ (առևտրային 
ռիսկ) կետի 1)-ին կամ 2)-րդ ենթակետերով սահմանված պատճառներից առնվազն մեկով: Վկայագրով 
կարող են սահմանվել Պայմանների 18-րդ կետով սահմանված պատճառների (իրադարձությունների) 
սահմանափակումներ: 

18. Առևտրային ռիսկ առաջացնող պատճառներն են. 

  



     

1) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դատական կարգով Արտահանողի սնանկ ճանաչվելը 
(սնանկությունը), 

2) առանց որևէ իրավական հիմքի Արտահանողի կողմից Վարկի վճարումից հրաժարումը այդ թվում՝ 
այն դեպքում, երբ Արտահանողի կողմից Վարկի վճարումից հրաժարվելը պայմանավորված է 
Ապահովագրողի խորհրդի կողմից հաստատված Վկայագրի կնքման պահին վերջին 
խմբագրությամբ գործող կարճաժամկետ առևտրային վարկի ապահովագրության պայմաններով 
(այսուհետ՝ Արտահանման ապահովագրության պայմաններ) սահմանված կարգով 
Ապահովագրողի կողմից Ապահովագրական հատուցում տրամադրելու պարտականությունից 
ազատված լինելով։ Սույն ենթակետով նախատեսված պատճառներից բացառություն է կազմում այն 
դեպքը, երբ Արտահանողի կողմից Վարկի վճարումից հրաժարումը պայմանավորված է 
Արտահանման ապահովագրության պայմաններով սահմանված առևտրային կամ քաղաքական 
ռիսկերի ի հայտ գալու պատճառով Ներմուծողի կողմից Արտահանման պայմանագրով 
նախատեսված վճարման պարտավորության կատարման անհնարինության հետևանքով և 
Արտահանման ապահովագրության պայմաններով սահմանված կարգով առկա չեն 
Ապահովագրողի կողմից Ապահովագրական հատուցում տրամադրելու պարտականությունից 
ազատված լինելու հիմքեր։   

19. Այն դեպքում, երբ Ներմուծողի կողմից Արտահանողին վճարման պարտավորության չկատարումը 
պայմանավորված է Արտահանման պայմանագրի կողմերի միջև առկա վեճով, ապա Ապահովագրողի 
և Ապահովադրի համաձայնությամբ այլ ժամկետ համաձայնեցված չլինելու դեպքում 
ապահովագրական պատահարը համարվում է տեղի ունեցած Վարկի մարման վերջնաժամկետին, եթե 
վեճը կողմերի համաձայնությամբ կամ դատական (արբիտրաժային) կարգով չի լուծվել մինչև սույն 
կետով սահմանված համաձայնեցված ժամկետի կամ Վարկի մարման վերջնաժամկետի ավարտին։  

20. Պայմանների 18-րդ կետի հիմքերով Ապահովագրական հատուցումն իրականացվում է Պայմանների 
ԳԼՈՒԽ 10-ով սահմանված դեպքերում և կարգով:  

21. Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու ժամկետ է համարվում Վարկի մարման 
վերջնաժամկետի կամ Վարկի վաղաժամկետ մարման վերջնաժամկետի ավարտի օրը:  

22. Արտահանողի սնանկության դեպքում Սպասման ժամանակահատված չի կիրառվում և 
Ապահովագրական հատուցման գործընթացը սկսվում է Ապահովագրական պատահարի մասին 
Ապահովադրի ծանուցման պահից՝ Պայմանների ԳԼՈՒԽ 10-ով սահմանված ընթացակարգով: 
Ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում Ապահովադիրը պարտավոր է գրավոր ձևով 
ծանուցել Ապահովագրողին՝ ապահովագրական պատահարը տեղի ունենալուց հետո ողջամիտ 
ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

23. Ապահովադիրը պարտավոր է Ապահովագրողին տեղեկացնել նաև իրեն հայտնի ցանկացած 
իրադարձության (փաստի) մասին, որը կարող է ապագայում հանգեցնել ապահովագրական 
պատահարի առաջացմանը` այդ իրադարձության (փաստի) մասին տեղեկանալուց հետո անհապաղ, 
բայց ոչ ուշ, քան 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:   

24. Պայմանների 22-րդ և 23-րդ կետերով սահմանված պահանջների գծով սահմանվում են 
բացառություններ այն դեպքերի համար, երբ Ապահովադիրը հայտնվել է այնպիսի իրավիճակում, որ 
անհնարին էր սահմանված ժամկետում և կարգով տեղեկացման պարտականության կատարումը: 
Ապահովադիրը կրում է տեղեկացնելու անհնարինության ապացուցման պարտականությունը: Սույն 
կետով նախատեսված տեղեկացման պարտականությունը անհնարին դարձնող հանգամանքների 
վերացման դեպքում Ապահովադիրը պարտավոր է Պայմանների 22-րդ և 23-րդ կետերով 
նախատեսված տեղեկությունները նույն կետերով սահմանված կարգով անմիջապես հայտնել 
Ապահովագրողին: 

25. Ապահովագրական պատահար չեն համարվում Ապահովադրի մոտ առաջացած այն վնասները, որոնք 
ի հայտ են եկել հետևյալ իրադարձությունների հետևանքով՝ 

  



     

1) առանց Ապահովագրողի նախնական համաձայնության Վարկային պայմանագրի պայմանների 
փոփոխությունը, 

2) Ապահովադրի կողմից Վարկային պայմանագրի պայմանների խախտումը կամ չկատարումը, որի 
հետևանքով Արտահանողի մոտ համաձայն Վարկային պայմանագրի դրույթների Վարկի վճարման 
պարտավորություն չի առաջանում կամ Արտահանողն ազատվում է այդ պարտավորությունից, 

3) Ապահովադրի, Ապահովադրի պաշտոնատար անձանց և/կամ սեփականատերերի 
(հիմնադիրների, մասնակիցների և այլն) կողմից կատարված այնպիսի գործողություններ, որոնց 
համար նախատեսված է քաղաքացիաիրավական, վարչական կամ քրեական 
պատասխանատվություն, եթե դատական կարգով ապացուցված է, որ դրանք Վարկի 
վերադարձման պարտականության չկատարման կամ ոչ պատշաճ ձևով կատարման պատճառ են 
հանդիսացել, 

4) Ապահովադիրը դիտավորությամբ կատարել է այնպիսի գործողություններ, որոնք հանգեցրել են 
ապահովագրական պատահարի առաջացմանը: 

 
ԳԼՈՒԽ 5. ՎԿԱՅԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ 
   
26. Վկայագիրը պետք է ուժի մեջ մտնի ոչ շուտ, քան Արտահանողին Վարկային պայմանագրով 

նախատեսված Վարկի տրամադրումը և ոչ ուշ, քան Վարկային պայմանագրով նախատեսված Վարկի 
ժամկետի 1/5-ի լրանալը, եթե Վկայագրով ուժի մեջ մտնելու այլ ժամկետ նախատեսված չէ: Վարկը 
համարվում է տրամադրված Վարկի գումարը Արտահանողի համապատասխան հաշվին 
մուտքագրելու, եթե այլ բան սահմանված չէ Վկայագրով:  

27. Վկայագիրը վաղաժամկետ դադարում է հետևյալ դեպքերում. 
1) Ապահովադրի պահանջով, եթե Ապահովադիրը այդ մասին ոչ պակաս, քան 15 օր առաջ ծանուցել է 

Ապահովագրողին՝ Պայմանների 29-րդ կետով նախատեսված պահանջների պահպանմամբ, 
2) Վկայագրի կողմերից յուրաքանչյուրի նախաձեռնությամբ, եթե մյուս կողմը թույլ է տվել Վկայագրի 

(Պայմանների) էական խախտում՝ խախտումը հայտնաբերելու պահից եռամսյա ժամկետում,  
3) Վկայագրի կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ, 
4) ՀՀ օրենսդրությամբ կամ Վկայագրով սահմանված այլ դեպքերում: 

28. Ի լրումն ՀՀ օրենսդրությամբ, Վկայագրով կամ Պայմաններով սահմանված դեպքերի, Վկայագրի 
գործողությունը դադարում է նաև Վարկի ամբողջական վճարման պահից կամ ապահովագրական 
պատահար տեղի ունենալու պարագայում՝ Ապահովագրողի կողմից Ապահովագրական հատուցումը 
վճարելու կամ հատուցման վճարումը մերժելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու օրը: 

29. Վկայագրի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում Վկայագրի գործողության չլրացած ժամկետի 
համար վճարված ապահովագրավճարների վերադարձն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ 
նախատեսված կարգով, բացառությամբ Պայմանների 30-րդ կետում նշված դեպքի: 

30. Ապահովադրի կողմից Վկայագրի (Պայմանների) խախտման դեպքում Ապահովագրողի 
նախաձեռնությամբ Վկայագիրը լուծելիս Ապահովադրին չեն վերադարձվում ապահովագրավճարները: 

31. Վկայագիրը կնքվում է մինչև Վարկային պայմանագրով սահմանված՝ Վարկի տրամադրման ժամկետի 
ավարտը, եթե Ապահովադրի և Ապահովագրողի համաձայնությամբ այլ բան նախատեսված չէ: 
Վարկային պայմանագրով Վարկի վճարման պարտավորության կատարման երկարաձգման դեպքում, 
Ապահովագրողի համաձայնությամբ Վկայագրում կարող են կատարվել փոփոխություններ: Այդ 
դեպքում Ապահովադիրը Ապահովագրողի պահանջով պարտավոր է վճարել ավելացած ռիսկին 
համաչափ հավելյալ ապահովագրավճար՝ ելնելով վճարելու պահին գործող ապահովագրական 
սակագնից: 

   
ԳԼՈՒԽ 6. ՉՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐ 
 

  



     

32. Վկայագրով կիրառվում է ոչ պայմանական Չհատուցվող գումար, որի դեպքում Ապահովագրողն 
ազատվում է որոշակի մասով հատուցում իրականացնելուց` անկախ վնասի կամ կորստի ընդհանուր 
չափից: 

33. Չհատուցվող գումարը սահմանվում է Վկայագրով՝ վնասի կամ ապահովագրական գումարի 
նկատմամբ տոկոսային արտահայտությամբ: Ընդ որում, Չհատուցվող գումարը չի կարող 5%-ից 
պակաս սահմանվել:  

34. Չհատուցվող գումարից բխող ռիսկը ծածկող այլ ապահովագրության պայմանագրի կնքում չի կարող 
իրականացվել: 

  
ԳԼՈՒԽ 7. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԸ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ 
 
35. Ապահովադիրը պարտավոր է Վկայագրով սահմանված ժամկետում միանվագ վճարել 

համաձայնեցված ապահովագրավճարը, եթե Վկայագրով այլ բան նախատեսված չէ: 
36.  Եթե Ապահովադիրը Վկայագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել ապահովագրավճարը, ապա 

Ապահովագրողն իրավունք ունի առանց վճարման լրացուցիչ ժամկետ սահմանելու միակողմանի 
լուծելու Վկայագիրը՝ առանց Ապահովադրին այդ մասին ծանուցելու: Ընդ որում, Ապահովագրողը 
կարող է սահմանել նաև տուգանք Վկայագրով սահմանված չափով, որը ենթակա է վճարման 
Վկայագիրը՝ միակողմանի լուծելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե Վկայագրի 
գործողությունը դադարել է Վկայագիրը վաղաժամկետ լուծելու կամ այլ հիմքով, ապա Ապահովագրողն 
իրավունք ունի ապահովագրավճար պահանջելու միայն մինչև Վկայագրի գործողության դադարումն 
ընկած ժամանակահատվածի համար: 

37. Եթե Վկայագրի գործողությունը վաղաժամկետ դադարում է Ապահովադրի նախաձեռնությամբ կամ 
մեղքով, ապա Ապահովագրողն իրավունք ունի վերադարձման ենթակա չվաստակած 
ապահովագրավճարի գումարից նվազեցնել ռիսկի գնահատման համար Վկայագրով սահմանվող 
Ապահովագրողի կողմից կատարված ծախսերը: 

 
ԳԼՈՒԽ 8. ԱՐՏԱՀԱՆՈՂԻ ՊԱՀԱՆՋԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ ԱՊԱՀՈՎԱԴՐԻՆ 
 
38. Արտահանողի՝ Արտահանման պայմանագրով նախատեսված վճարումը ստանալու պահանջի 

իրավունքը Արտահանման պայմանագրով սահմանված դրույթներին համապատասխան ձևավորվելու 
/առաջանալու/ պահից փոխանցվում է Ապահովադրին կամ ձևակերպվում է որպես Վարկային 
պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոց: 

39. Ապահովադրին պահանջի իրավունքը փոխանցելու կամ այն որպես Վարկային պայմանագրից բխող 
պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոց ձևակերպելու վերաբերյալ Արտահանողի 
գրավոր համաձայնությունը տրվում է Վարկային պայմանագրով կամ գրավոր ձևով կազմված այլ 
փաստաթղթով: 
Գրավոր ձևով կազմված այլ փաստաթղթի դեպքում՝ այն կազմվում և ներկայացվում է Ապահովադրին 
Վարկային պայմանագրի կնքման օրը կամ այդ ամսաթվից շուտ: 

40. Ապրանքը Արտահանման պայմանագրի պայմաններին համապատասխան Ներմուծողին առաքելու 
(փոխանցված լինելու) օրվանից հետո 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում (եթե այլ ժամկետ 
սահմանված չէ իրավական ակտերով) Ապահովադրի և Արտահանողի միջև կնքվում է պահանջի 
իրավունքի զիջման կամ Վարկի ապահովման միջոցի վերաբերյալ հիմնական պայմանագիր 
(այսուհետ՝ Հիմնական պայմանագիր), որտեղ առնվազն նշվում են զիջվող պահանջի իրավունքի 
մեծությունը (Վարկի ապահովվածության չափը), հաշիվ-ապրանքագրի համարը և կողմերի 
վավերապայմանները: Հիմնական պայմանագրի ստորագրման օրվանից 3 /երեք/ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Ապահովադրի կողմից Ներմուծողին ուղարկվում է համապատասխան ծանուցում, 

  



     

եթե պահանջի իրավունքի զիջման վերաբերյալ Ներմուծողը արդեն իսկ ծանուցված չի եղել 
Արտահանման պայմանագրերով կամ դրա հավելվածներով: 

41. Արտահանողի կողմից Վարկային պայմանագրով նախատեսված Ապահովադրի նկատմամբ առկա 
պարտավորություններն ամբողջությամբ կատարելուց հետո Ապահովադիրը կատարում է 
վերահաշվարկ Ապահովադրին զիջված կամ որպես Վարկային պայմանագրից բխող Արտահանողի 
պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոց հանդիսացող Ներմուծողի նկատմամբ 
Արտահանողի պահանջի իրավունքի չափով մնացորդը հետ զիջելով Արտահանողին կամ վերացնելով 
պահանջի իրավունքի նկատմամբ Արտահանողի իրավունքների սահմանափակումը։ 

42. Ապահովագրողի կողմից ապահովագրական հատուցում տրամադրելուց հետո Ապահովադիրը 
կատարում է վերահաշվարկ և Ապահովադրին զիջված կամ որպես Վարկային պայմանագրից բխող 
Արտահանողի պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոց հանդիսացող Ներմուծողի 
նկատմամբ Արտահանողի պահանջի իրավունքն ամբողջությամբ զիջում է Ապահովագրողին: 
Ապահովադիրը Ապահովագրողին է զիջում նաև Վարկային պայմանագրից բխող Արտահանողի 
պարտավորությունների կատարման ապահովման այլ միջոցների նկատմամբ իրավունքները՝ 
ապահովագրական հատուցման չափով։ 

43. Ապահովադիրը Ներմուծողի կողմից Արտահանման պայմանագրով նախատեսված վճարման հաշվին 
կամ Արտահանողի կողմից Վարկային պայմանագրով նախատեսված վճարման հաշվին 
մուտքագրված գումարներից առաջնային կարգով մարում է Վարկը, դրա տոկոսները, ապա 
Արտահանման համար տրամադրված ֆինասավորումը (այդպիսի ֆինանսավորում տրամադրված 
լինելու դեպքում), այնուհետև՝ Ներմուծողի կամ Արտահանողի կողմից պարտավորությունների 
չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար հաշվարկված տույժերը, տունգանքները կամ 
այդպիսի բնույթ ունեցող այլ վճարները (առկայության դեպքում), իսկ մնացորդն ուղղել Ապահովադրի 
նկատմամբ Արտահանողի ունեցած այլ պարտավորությունների կատարմանը կամ այդպիսի 
պարտավորությունների բացակայության դեպքում այն վերադարձնել Արտահանողին, եթե վկայագրով 
մարման այլ հաջորդականություն սահմանված չէ։ Սույն կետով նախատեսված բովանդակությամբ 
դրույթ պետք է ամրագրված լինի նաև Վարկային պայմանագրով։ Ընդ որում, սույն կետով 
նախատեսված մարման հաջորդականությունը խախտելու դեպքում Ապահովագրողն իրավունք ունի 
այդ խախտման արդյունքում առաջացած պարտավորության չափով նվազեցնել ապահովագրական 
հատուցումը։  

44. Այն դեպքում, երբ Ներմուծողը չի կատարում Արտահանման պայմանագրով նախատեսված վճարման 
պարտավորությունը Ներմուծողի և Արտահանողի միջև առկա վեճը Ապահովագրական հատուցում 
տրամադրելու պահին լուծված չլինելու պատճառով, իսկ հետագայում վեճը լուծվում է հօգուտ 
Արտահանողի, ապա Ապահովադրին արդեն իսկ Ապահովագրական հատուցում տրամադրված լինելու 
դեպքում Արտահանման ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված Ապահովագրողի 
հատուցում տրամադրելու պարտականությունը համարվում է կատարված հօգուտ Արտահանողի` 
կատարված հատուցման չափով։ Սույն կետով նախատեսված դրույթը պետք է ամրագրված լինի նաև 
Վարկային պայմանագրով։ 

 
ԳԼՈՒԽ 9. ԱՐՏԱՀԱՆՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՇՎԱՆՑ 

 
45. Արտահանողը պարտավոր է մինչև Վարկային պայմանագիր կնքելը Ապահովագրողին և 

Ապահովադրին հայտնել իր և Ներմուծողի միջև առկա և/կամ հնարավոր հաշվանցի (այսուհետ՝ 
Հաշվանց) մասին: 

46. Եթե Հաշվանցի վերաբերյալ Արտահանողի կողմից թաքցված տեղեկատվությունը բացահայտվել է 
Ապահովագրական հատուցում իրականացնելուց հետո, ապա Ապահովագրողը Արտահանողի 
նկատմամբ ձեռք է բերում հետադարձ պահանջի իրավունք: Իրավունքը պետք է նախատեսվի 
Վարկային պայմանագրով։ 

  



     

  
ԳԼՈՒԽ 10. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ 
 
47. Ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում Ապահովադիրը պարտավոր է ծանուցել 

Ապահովագրողին Պայմանների 22-րդ կետով նախատեսված կարգով: 
48. Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար Ապահովադիրը Պայմանների 22-րդ կետով 

նախատեսված ծանուցումից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Ապահովագրողին է 
ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը և տեղեկությունները (այսուհետ՝ փաստաթղթեր). 
1) Ապահովագրողի սահմանած ձևով լրացված ապահովագրական հատուցման հայտ,  
2) Պայմանների 40-րդ կետով նախատեսված ծանուցումը Պայմանների 22-րդ կետով սահմանված 

ժամկետում չներկայացնելու կամ ապահովագրական հատուցման հայտը սույն կետով 
նախատեսված ժամկետում չներկայացնելու դեպքում՝ սահմանված ժամկետում դիմելու 
անհնարինության հանգամանքները հիմնավորող փաստաթղթեր և/կամ այլ բավարար 
ապացույցներ, 

3) գործող Վկայագիրը, 
4) Վարկի տրամադրումը, Վարկային պայմանագրով Արտահանողի ստանձնած 

պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցների նկատմամբ իրավունքների 
գրանցումը (ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում), Ապահովադրի կողմից Արտահանողի 
նկատմամբ համապատասխան պահանջի ձևավորումը և դրա՝ Ապահովադրին զիջված լինելու 
փաստը հիմնավորող փաստաթղթեր և Արտահանողի կողմից ապրանքներն արտահանված լինելու 
փաստը հավաստող փաստաթղթեր, Վարկի նպատակային օգտագործումն ստուգելու ընթացքում 
կազմված համապատասխան փաստաթղթեր, ինչպես նաև Ապահովագրողի կողմից պահանջվող 
այլ փաստաթղթեր, 

5) Արտահանողից Վարկի մասնակի վճարումներ ստացած լինելու պարագայում համապատասխան 
վճարումները հավաստող փաստաթղթեր, 

6) ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալը, դրա պատճառները հիմնավորող փաստաթղթեր 
/տեղեկանքներ/, 

7) Պայմանների 18-րդ կետի 1)-ին ենթակետով սահմանված պատճառների արդյունքում 
ապահովագրական պատահարի առաջացման դեպքում՝ սնանկության մասին հայտարարության 
հիման վրա սնանկության գործով պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակում 
ընդգրկված լինելը հավաստող փաստաթուղթ, իսկ ընդգրկված չլինելու դեպքում՝ մորատորիում 
չտարածելու մասին դատարանին ուղարկված ծանուցման պատճենը, 

8) Ապահովադրի և Արտահանողի միջև՝ Վարկային պայմանագրից բխող կամ Վարկի վերաբերյալ 
դատական, արբիտրաժային կամ վեճերի լուծման հետ կապված որոշում կայացնող նման 
իրավասություն ունեցող այլ սուբյեկտի վարույթում գտնվող վեճերին վերաբերող փաստաթղթեր և 
տեղեկություններ, եթե Ապահովադրի և Արտահանողի միջև առկա են նման վեճեր, 

9) Արտահանողի և Ներմուծողի միջև՝ Արտահանման պայմանագրից բխող կամ դրա հետ կապված  
դատական, արբիտրաժային կամ վեճերի լուծման հետ կապված որոշում կայացնող նման 
իրավասություն ունեցող այլ սուբյեկտի վարույթում գտնվող վեճերին վերաբերող փաստաթղթեր և 
տեղեկություններ /առկայության դեպքում/, եթե Արտահանողի և Ներմուծողի միջև առկա են նման 
վեճեր, որոնց վերաբերյալ տեղեկությունը հայտնի է Ապահովադրին, 

10) այլ փաստաթղթեր և ապացույցներ, որոնք անհրաժեշտ են ապահովագրական հատուցման հայտի 
կարգավորման համար: 

49. Ապահովագրողը Պայմաններով սահմանված ապահովագրական հատուցման հայտը կից 
փաստաթղթերով ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում 
Ապահովադրին գրավոր տրամադրում է Ապահովադրի կողմից դեռևս չներկայացված, սակայն 
ապահովագրական հատուցման կարգավորման համար ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի 

  



     

ցանկը: Սույն կետով նախատեսված ցանկում ներառված փաստաթղթերը և տեղեկությունները 
Ապահովադիրը Ապահովագրողին ներկայացնում է ցանկը Ապահովադրին ներկայացվելուց հետո 15 
աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ Սպասման ժամանակահատված սահմանված լինելու դեպքում՝ 
այդ ժամանակահատվածում: Ապահովադիրը պարտավոր է Ապահովագրողի պահանջով ողջամիտ 
ժամկետում կամ սեփական նախաձեռնությամբ Ապահովագրողին տրամադրել սույն կետով 
նախատեսված ցանկում չընդգրկված այլ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են 
ապահովագրական հատուցման հայտի կարգավորման համար: 

50. Ապահովագրական հատուցման հայտը ստանալուց հետո Ապահովագրողը պարտավոր է նախաձեռնել 
անհրաժեշտ ուսումնասիրություններ` ապահովագրական հատուցման հայտն առանց անհարկի 
ուշացումների կարգավորելու համար: Եթե Վկայագրի կողմերն այլ բան չեն պայմանավորվել, 
Ապահովագրողն իրականացնում է ապահովագրական հատուցման հայտի կարգավորում՝ 
ապահովագրական հատուցման հայտի կարգավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի 
ներկայացման վերջնաժամկետից, իսկ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերն սահմանված 
վերջնաժամկետից առավել շուտ ներկայացնելու դեպքում՝ անհրաժեշտ վերջին փաստաթղթի 
ներկայացումից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե Վկայագրով ապահովագրական 
պատահարների դեպքում սահմանված է Սպասման ժամանակահատված, ապա սույն կետով 
սահմանված 15 աշխատանքային օրվա ժամկետը, որը Վկայագրի կողմերի փոխադարձ 
համաձայնությամբ կարող է փոփոխվել, հաշվարկվում է Սպասման ժամանակահատվածի վերջին 
օրվանից սկսած: Ընդ որում, Ապահովագրողը կարող է իր նախաձեռնությամբ միակողմանի կրճատել 
Սպասման ժամանակահատվածը՝ սահմանելով փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացման 
նոր ժամկետներ, սակայն, այնուհանդերձ, կրճատման արդյունքում Սպասման ժամանակահատվածը 
չի կարող 1 ամսից պակաս սահմանվել: 

51. Ապահովագրողն իրավունք ունի ստուգել Ապահովադրի կողմից տրամադրված փաստաթղթերի 
ճշտությունը ապահովագրական հատուցման հայտի կարգավորման համար: 

52. Ապահովադրի և Արտահանողի միջև Վարկային պայմանագրի վերաբերյալ Վարկի գումարի 
վերադարձման հետ կապված վեճերի պարագայում Ապահովագրողի կողմից իրականացվում է 
ապահովագրական հատուցում հօգուտ Ապահովադրի։ Այն դեպքում, երբ վեճը լուծվում է հօգուտ 
Ապահովադրի, Ապահովագրողը Արտահանողի նկատմամբ ձեռք է բերում հետադարձ պահանջի 
իրավունք, հակառակ դեպքում՝ Ապահովագրական հատուցումը Ապահովադրի կողմից ենթակա է 
վերադրաձման Ապահովագրողին վեճի լուծման պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 
Ապահովագրողի կողմից իրականացվում է ապահովագրական հատուցում հօգուտ Ապահովադրի և 
Ապահովագրողը Արտահանողի նկատմամբ ձեռք է բերում հետադարձ պահանջի իրավունք, նաև եթե 
Արտահանողի կողմից չի կնքվել Արտահանման պայմանագրով սահմանված Ներմուծողի չվճարելու 
ռիսկը ծածկելու նպատակով Արտահանման ապահովագրության պայմանագիրը: Վարկային 
պայմանագրով պետք է ամրագրվի Պայմանների 6-րդ կետով նախատեսված պայմանագիրը չկնքելու 
դեպքում Արտահանողի նկատմամբ ապահովագրական գումարի նվազագույնը 10 տոկոսի չափով 
տուգանք սահմանելու մասին դրույթ։ Վարկային պայմանագրով Արտահանողը պետք է լիազորի 
Ապահովադրին իր (Արտահանողի) անունից կնքել Պայմանների 6-րդ կետով նախատեսված այնպիսի 
ապահովագրության պայմանագիր, որտեղ որպես շահառու հանդես կգա Ապահովադիրը, այն 
դեպքում, երբ նույն կետով նախատեսված ժամկետում Արտահանողը չի կնքում ապահովագրության 
պայմանագիրը: Ապահովադրի կողմից Արտահանողի անունից ապահովագրության պայմանագրի 
կնքումը չի ազատում Արտահանողին սույն կետում նշված տուգանքը վճարելու պարտականությունից: 
Արտահանման ապահովագրության պայմանագիրը Պայմանների 6-րդ կետով սահմանված 
ժամկետում Արտահանողի տրված լիազորագրի հիման վրա Ապահովադրի կողմից չկնքվելու դեպքում 
Ապահովագրողը կարող է  մերժել ապահովագրական հատուցում տրամադրելը: 

53. Արտահանողի հետ միևնույն Արտահանման պայմանագրի նկատմամբ Նախաարտահանման 
ֆինանսավորման ապահովագրության և արտահանման ապահովագրության (եթե Շահառու է 

  



     

հանդիսանում բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը) պայմանագրերով Ապահովագրական 
պատահար առաջանալու դեպքում Ապահովագրական հատուցումը տրամադրվում է նշված երկու 
տեսակի ապահովագրությունների համար կնքված վկայագրերին համապատասխան տրամադրվելիք 
ապահովագրական հատուցումներից առավելագույնի չափով։ 

54. Ապահովագրական հատուցման հայտի կարգավորման նպատակով Ապահովագրողի կողմից 
իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքներն արտացոլվում են ապահովագրական 
հատուցումը վճարելու կամ ապահովագրական հատուցումը մասնակի հատուցելու կամ 
ապահովագրական հատուցումը մերժելու վերաբերյալ Ապահովագրողի որոշման մեջ (այսուհետ՝ 
ապահովագրական հատուցման որոշում): 

55. Ապահովագրական հատուցումը ստանալուց հետո Ապահովադիրը կրում է Արտահանողից Վարկը 
վերադարձնելու (հավաքագրելու) պարտականությունը՝ գործելով իր անունից չհատուցվող գումարի 
մասով և Ապահովագրողի անունից և նրա լիազորությամբ՝ ապահովագրական հատուցման չափով, 
եթե Արտահանողն արդեն իսկ չի իրացրել իր հետադարձ պահանջի իրավունքը։ 

56. Արտահանողից Վարկը վերադարձնելու (հավաքագրելու) արդյունքում Ապահովադիրը  վերադարձված 
Վարկը Ապահովագրական հատուցման չափով վերադարձնում է Ապահովագրողին։ Ընդ որում, 
Արտահանողից Վարկը մասնակի վերադարձնելու (հավաքագրելու) դեպքում վերադարձված Վարկը 
Ապահովագրողին վերադարձվում է դրանից նվազեցնելով Չհատուցվող գումարի համամասնությամբ 
հաշվարկված գումարը։  

57. Ապահովագրողի կողմից Ապահովադրին հատուցման ենթակա գումարը որոշվում է 
ապահովագրական գումարից նվազեցնելով հետևյալ գումարները. 
1) մինչև ապահովագրական հատուցման որոշում կայացնելու օրը Ապահովադրին Արտահանողի 

և/կամ Ներմուծողի կողմից Վարկի գծով վճարված գումարներ, 
2) Ապահովադրի կողմից Արտահանողին վճարման ենթակա գումարներ, որոնք ենթակա են 

փոխադարձ հաշվանցման և որոնց առկայության հիմնավորումն իրականացվում է Ապահովադրի 
կողմից կամ որոնց վերաբերյալ իրավական կամ արբիտրաժային գործընթացների արդյունքում 
Արտահանողի օգտին ընդունվել է համապատասխան հարկադիր կատարման ենթակա որոշում, 
եթե այլ բան սահմանված չէ Վկայագրով,  

3) Վկայագրով նախատեսված Չհատուցվող գումար։ Ընդ որում, Ապահովագրական հատուցման 
գումարը հաշվարկելիս Ապահովագրական գումարը ներառում է Վարկի գումարը և հատուցման 
պահին դրա նկատմամբ փաստացի հաշվեգրված տոկոսագումարը, եթե Վկայագրով այլ բան 
նախատեսված չէ։ 

58. Եթե Ապահովադիրը Ապահովագրողի նախնական գրավոր համաձայնությամբ երկարաձգել է 
Արտահանողի կողմից Վարկի մարման վերջնաժամկետը, ապա Ապահովագրական պատահարի տեղի 
ունենալու օրը և ապահովագրական հատուցման չափը որոշելիս Ապահովագրողը հիմք է ընդունում 
սահմանված նոր ժամկետը: Եթե Վարկային պայմանագրի համաձայն Ապահովադիրը Վարկի կամ 
դրա մի մասի վճարումը առանց Ապահովագրողի համաձայնության դարձնում է վաղաժամկետ 
վճարման ենթակա, ապա այդ փոփոխությունները հաշվի չեն առնվում Ապահովագրողի 
պարտավորությունները, ապահովագրական պատահարի օրը և ապահովագրական հատուցման չափը 
որոշելիս: Այդուհանդերձ, Վարկի մարման վերջնաժամկետը չի կարող գերազանցել Պայմանների 10-
րդ կետի 12)-րդ ենթակետով նախատեսված 18 ամիս ժամկետը։ 

59. Ապահովագրական հատուցումը վճարվում է ՀՀ արժույթով: Հաշվարկների ժամանակ օգտագործվում է 
ապահովագրական հատուցում վճարելու օրվա դրությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 
հրապարակված համապատասխան արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքը, եթե 
Վկայագրով այլ բան նախատեսված չէ: 

60. Ապահովագրական հատուցումը ենթակա է վճարման Ապահովագրողի կողմից ապահովագրական 
հատուցման որոշում կայացնելու օրվանից 5-օրյա ժամկետում Ապահովադրի բանկային հաշվին 
փոխանցելու միջոցով: 

  



     

ԳԼՈՒԽ 11. ՎԱՐԿԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՈՒՄԸ 
 
61. Վարկի վաղաժամկետ մարման մասին գրավոր ծանուցումը Արտահանողին ուղարկելու համար 

Ապահովագրողի համաձայնությունը ստանալու նպատակով Ապահովադիրը ծանուցումը ուղարկելուց 
առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ Ապահովագրողին է ներկայացնում վաղաժամկետ մարում 
պահանջելու հանգամանքը հիմնավորող փաստաթղթեր։ Ապահովագրողն իր համաձայնությունը կամ 
հիմնավորված առարկությունները գրավոր ձևով ներկայացնում է Ապահովադրին 3 աշխատանքային 
օրվա ընթացքում։ 

62. Պայմանների 61-րդ կետով նախատեսված գրավոր ծանուցումը կարող է ներկայացվել հետևյալ 
դեպքերում. 
1) Արտահանողը Արտահանման ծրագրով նախատեսված ժամկետներում չի իրականացրել 

արտահանում, 
2) Արտահանողի մատակարարները չեն կատարել տվյալ արտահանման հետ կապված Արտահանողի 

նկատմամբ ունեցած պայմանագրային պարտավորությունները, 
3) Վարկի մարման ժանակացույցով նախատեսված առաջիկա վճարման ժամկետից հաշված 

Արտահանողը Ապահովադրի օգտին 45 (քառասունհինգ) օրացուցային օր շարունակ չի կատարել 
կամ անպատշաճ է կատարել վարկային պայմանագրով նախատեսված վճարային 
պարտավորությունները, 

4) Արտահանողը սնանկ է ճանաչվել, 
5) Ներմուծողը կատարել է Արտահանման պայմանագրով նախատեսված վճարման 

պարտավորությունը, սակայն Արտահանողը հրաժարվում է Ապահովադրի նկատմամբ կատարել 
Վարկի մարման պարտավորությունը, 

6) Ներմուծողի և Արտահանողի միջև առկա Արտահանման պայմանագրով նախատեսված 
Ներմուծողի վճարման պարտավորությանը վերաբերող վեճը լուծվել է հօգուտ Ներմուծողի, 

7) Արտահանողը Ներմուծողի հետ կատարել է պահանջների հաշվանց,  
8) Արտահանման ապահովագրության պայմանագրի հիման վրա կայացվել է հատուցումը մերժելու 

մասին որոշում, 
9) Ապահովագրողի և Ապահովադրի համաձայնությամբ ձեռքբերված այլ դեպքերում։ 

Վկայագրով կարող են սահմանվել սույն կետով նախատեսված գրավոր ծանուցում ներկայացնելու 
այլ դեպքեր: 

63. Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում Ապահովադիրն իրավունք չունի Արտահանողից գանձել 
վաղաժամկետ մարման հետ կապված որևէ տուգանք կամ այլ վճար: Սույն կետով նախատեսված 
դրույթը, ինչպես նաև Պայմանների 62-րդ կետում նշված հիմքերը Ապահովադիրը պետք է ամրագրի 
նաև Վարկային պայմանագրով։   

64. Ապահովագրողը կարող է Ապահովադրից պահանջել Արտահանողի հետ կազմակերպել եռակողմ 
հանդիպում վաղաժամկետ մարման հետ կապված հանգամանքները քննարկելու նպատակով։ 

65. Ապահովադրի կողմից Արտահանողից վաղաժամկետ մարում չպահանջելու և Վարկի նկատմամբ 
տոկոսների հաշվեգրումը չդադարեցնելու դեպքում, Ապահովագրողի կողմից հօգուտ Ապահովադրի  
իրականացվող Ապահովագրական հատուցման գումարի մեջ ներառվում են մինչև Ապահովագրողի 
կողմից Ապահովադրին ներկայացված Վարկի վաղաժամկետ մարման պահանջում (ծանուցման մեջ) 
նշված ժամկետի վերջին օրը հաշվեգրված, սակայն չմարված տոկոսագումարները: 

 
ԳԼՈՒԽ 12. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ 
ՄԵՐԺՈՒՄ ԵՎ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ 
   
66. Ապահովագրողի կողմից ապահովագրական հատուցման վճարման պարտականություն չի առաջանում 

(ապահովագրական հատուցման բացառություն). 

  



     

1) եթե հատուցումը վերաբերում է օրենսդրությամբ սահմանված կամ Վարկային պայմանագրով 
նախատեսված տույժերին, տուգանքներին կամ նմանատիպ բնույթ ունեցող այլ վճարներին,  

2) եթե ապահովագրական պատահարը առաջացել է որպես միջուկային պայթյունի, ճառագայթման 
կամ ռադիոակտիվ վարակման ներգործության ուղղակի կամ անուղղակի հետևանք, 

3) եթե ապահովագրական պատահարն առաջացել է որպես հետևանք ռազմական գործողությունների, 
ինչպես նաև զորաշարժերի կամ այլ ռազմական միջոցառումների, որոնք կատարվում են հետևյալ 
երկրներից երկուսի կամ ավելիի միջև՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիայի 
Հանրապետություն, Միացյալ Թագավորություն, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն, 
Ռուսաստանի Դաշնություն, 

4) եթե Վարկային պայմանագիրը կնքվել է առանց Պայմաններով սահմանված պահանջների 
պահպանման, 

5) Վկայագրով սահմանված այլ դեպքերում: 
67. Ապահովագրողը կարող է որոշում ընդունել ապահովագրական հատուցման ամբողջական կամ 

մասնակի մերժման վերաբերյալ, եթե. 
1) Ապահովագրական պատահարն առաջացել է Ապահովադրի՝ դիտավորությամբ կատարված 

գործողությունների հետևանքով, 
2) Վկայագիր կնքելիս Ապահովադիրն ապահովագրական օբյեկտի կամ Վարկի հետ կապված 

պարտավորության կատարման ապահովման միջոցների և/կամ Վարկի տրամադրման հետ 
կապված գործարքի վերաբերյալ ներկայացրել է կեղծ տեղեկություններ կամ թաքցրել է 
ապահովագրական ռիսկը գնահատելու համար էական նշանակություն ունեցող տեղեկություններ 
(այդ թվում՝ չի բացահայտել տեղեկություններ Վկայագրի կնքման պահին Արտահանողի կողմից 
Ապահովադրի նկատմամբ գոյություն ունեցող ընթացիկ կամ ժամկետանց պարտավորությունների 
(ներառյալ նախկինում առկա և դուրս գրված պարտավորությունների) վերաբերյալ և այլն), 

3) Վարկային պայմանագրից բխող պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցների 
(երաշխավորության, գրավի և ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված Վարկային պայմանագրով 
Արտահանողի կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարման ապահովման այլ 
միջոցների) կիրառումը (այդ պայմանագրերով իրավունքների իրականացումը) Ապահովադրի 
դիտավորության կամ անզգուշության հետևանքով Ապահովագրողի համար դարձել է անհնար,  

4) Ապահովադիրը չի կատարում Վարկի ապահովման միջոցների (երաշխավորության, գրավի և ՀՀ 
օրենսդրությամբ նախատեսված Վարկային պայմանագրով Արտահանողի կողմից ստանձնած 
պարտավորությունների կատարման ապահովման այլ միջոցների) իրացման (կիրառման) հետ 
կապված Ապահովագրողի ողջամիտ պահանջները՝ մասնավորապես ՀՀ օրենսդրությամբ կամ 
վարկային պայմանագրով կամ ապահովադրի ու վարկառուի միջև ձեռքբերված այլ գրավոր 
համաձայնությամբ սահմանված ժամկետում (այդպիսի ժամկետի բացակայության դեպքում՝ 
ողջամիտ ժամկետում) չի օգտվում վեճը կարգավորող մարմիններին (այդ թվում՝ ՀՀ 
օրենսդրությամբ կամ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դատական ատյաններին) 
հաջորդականորեն դիմելու (հայց ներկայացնելու) իր իրավունքից, 

5) Ապահովադիրը հրաժարվել է Արտահանողի նկատմամբ ունեցած իր պահանջի իրավունքից և կամ 
այդ իրավունքն իրականացնելն անհնարին է դարձել Ապահովադրի մեղքով,  

6) Ապահովադիրը հատուցում է ստացել երրորդ անձից, որը պատասխանատու է պատճառված 
վնասի համար, այն չափով, որքանով պատճառված վնասի համար ստացվել է հատուցում, 

7) առանց Ապահովագրողի նախնական գրավոր համաձայնության Վարկային պայմանագրով և/կամ 
դրա կատարման ապահովման միջոցների վերաբերյալ կնքված պայմանագրերով սահմանված 
Ապահովադրի իրավունքները փոխանցվել են երրորդ անձի, 

8) վնասները Ապահովադրի կողմից Վարկային պայմանագրի պայմանների չպահպանման կամ ոչ 
պատշաճ կատարման հետևանք են, 

  



     

9) Ապահովադրի և Արտահանողի միջև առկա է եղել Վարկային պայմանագրի կիրառման կամ 
Վարկի վերաբերյալ վեճ, որը հանգեցրել է ապահովագրական պատահարի և վեճը լուծվել է 
հօգուտ Արտահանողի, 

10) Ապահովադրի մեղքով Վարկի մարման հետ կապված Ապահովադրի պահանջը մերժվել է  
սնանկության գործով կառավարչի (ժամանակավոր կառավարչի, լուծարային կառավարչի, 
անվճարունակության ադմինիստրատորի կամ նման գործառույթներ իրականացնող անձի) կողմից 
և հետագայում չի հաստատվել վերջինիս կողմից,  

11) Ապահովագրական հատուցում ստանալու համար Ապահովագրողին դիմելիս Ապահովադիրը 
դիտավորյալ ներկայացրել է սխալ կամ էականորեն խեղաթյուրված տեղեկատվություն 
ապահովագրական վնասի կամ պատահարի վերաբերյալ կամ թաքցրել է էական 
տեղեկատվություն ապահովագրական վնասի կամ պատահարի վերաբերյալ, 

12) Ապահովադրի կողմից խախտվել են Պայմանների 22-րդ և 23-րդ կետերով նախատեսված 
ժամկետները և չի հիմնավորվել Պայմանների 24-րդ կետում նշված հանգամանքների 
առկայությունը, 

13) Ապահովադիրը Պայմանների 49-րդ կետի համաձայն փաստաթղթերի և տեղեկությունների  ցանկը 
ստանալուց հետո տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ներկայացրել պահանջվող 
բոլոր փաստաթղթերն ու տեղեկությունները և չի հիմնավորել, որ սահմանված ժամկետում 
փաստաթղթերի չներկայացումը պայմանավորված է եղել դրանց ներկայացման անհնարինությամբ 
(ներառյալ՝ դատական գործընթացներով) և փաստաթղթերը և տեղեկությունները չեն ներկայացվել 
անհնարինությունը պայմանավորող հանգամանքների վերացումից հետո՝ տասնհինգ 
աշխատանքային օրվա ժամկետում,  

14) Ապահովադրի կողմից ապահովագրական հատուցման համար Ապահովագրողին ներկայացված 
փաստաթղթերում առկա են կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկություններ, կամ այդ 
փաստաթղթերը կեղծ են կամ թերի, եթե Ապահովադիրը իր աշխատանքային և տեխնիկական 
ռեսուրսների միջոցով կարող էր կանխել այդպիսի փաստաթղթերի ներկայացումը, 

15) Ապահովադիրը Վարկի Վաղաժամկետ մարման պահանջը Արտահանողին ներկայացրել է առանց 
Ապահովագրողի գրավոր համաձայնության, 

16) Արտահանողի՝ Արտահանման պայմանագրով նախատեսված վճարումը ստանալու պահանջի 
իրավունքը Ապրանքի մատակարարման (Ներմուծողին փոխանցելու) պահից չի փոխանցվել 
Ապահովադրին սահմանված ժամկետում կամ չի ձևակերպվել որպես Վարկային պայմանագրով 
նախատեսված պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոց, 

17) Ապահովադիրը մերժում է Վարկի գծով Արտահանողի նկատմամբ Ապահովադրի պահանջի 
իրավունքը Ապահովագրողին փոխանցելու Ապահովագրողի պահանջը,   

18) Ապահովադիրը՝ Պայմանների 70-րդ կետից բխող իր պարտավորություններից ելնելով, մերժում է 
Ապահովագրողի պահանջը Ապահովագրողի հետ կնքելու այնպիսի պայմանագիր, որով 
Ապահովադիրը իրավական միջոցներով կօժանդակի Ապահովագրողին Վարկը Արտահանողի 
կողմից վճարելու պարտավորության կատարումն ապահովելու համար, 

19) Պայմաններով, Վկայագրով և/կամ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում: 
68. Ապահովագրողն իրավունք ունի համապատասխան չափով (հաշվի առնելով պատահարի 

հանգամանքները, դրանում Ապահովադրի մեղավորության աստիճանը և այլ չափանիշներ) նվազեցնել 
ապահովագրական հատուցման գումարը, եթե. 
1) Վարկի չվճարումը ուղղակի կամ անուղղակի պայմանավորված է Վարկային պայմանագրի 

կնքումից հետո Ապահովադրի և Արտահանողի միջև առանց Ապահովագրողի գրավոր 
համաձայնության ձեռք բերված հետագա համաձայնությամբ, որը խոչընդոտում, ուշացնում կամ 
սահմանափակում է Վարկի վճարումը, 

2) եթե Ապահովադիրը խախտել է Ապահովագրողի հանդեպ իր պարտավորությունները՝ սահմանված 
Վկայագրով, Պայմաններով կամ այլ իրավական ակտերով, և այդ խախտումը էական 

  



     

ազդեցություն է ունեցել ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու, վերջինիս ընթացքի կամ 
հետևանքների ավելացման կամ հատուցման չափի որոշման վրա, 

3) Պայմաններով, Վկայագրով և/կամ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում: 
69. Ապահովագրողն ապահովագրական հատուցման վճարման պարտականություն չի կրում այն 

դեպքերում, երբ Արտահանողը Վարկն ամբողջությամբ վճարում է Վկայագրով սահմանված Սպասման 
ժամանակահատվածում կամ մինչև ապահովագրական հատուցման տրամադրման օրը, կամ 
Պայմանների ԳԼՈՒԽ 10-ով նախատեսված այլ դեպքերում:   

70. Ապահովագրողի կողմից հատուցված գումարը Ապահովադրի կողմից Ապահովագրողի պահանջով 
ենթակա է ամբողջությամբ կամ մասնակի վերադարձման Ապահովագրողին, հետևյալ 
հանգամանքներից մեկի կամ մի քանիսի առկայության դեպքում. 
1) Ապահովագրողին զիջված պահանջի իրավունքի իրականացման (գումարի հետ ստացման) 

ուղղությամբ ողջամիտ ժամկետում Ապահովադիրը անհրաժեշտ և խելամիտ միջոցներ չի 
ձեռնարկում։ Ընդ որում, սույն կետի պահանջը սույն ենթակետի նկատմամբ կիրառելի է, եթե սույն 
ենթակետով նախատեսված հանգամանքներն ի հայտ գալու վերաբերյալ Ապահովագրողի 
ծանուցման օրվանից 10 օրվա ընթացքում Ապահովադիրը չի արձագանքում կամ անգործություն է 
ցուցաբերում, 

2) առկա են այնպիսի հանգամանքներ, որոնք առաջացել են Ապահովադրի մեղքով և անհնարին են 
դարձնում Վարկային պայմանագրից բխող պարտավորությունների կատարման ապահովման 
միջոցների (երաշխավորության, գրավի և այլն) կիրառումը, 

3) ի հայտ են գալիս այնպիսի հանգամանքներ, որոնց առկայության դեպքում Ապահովագրողը 
Պայմանների համաձայն կարող էր մերժել Ապահովագրական հատուցման տրամադրումը կամ 
նվազեցնել դրա չափը, սակայն Ապահովագրական հատուցման տրամադրման պահին 
Ապահովագրողը չգիտեր և չէր կարող իմանալ դրանց մասին։ 

 
ԳԼՈՒԽ 13. ՊԱՀԱՆՋԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ (ՍՈՒԲՐՈԳԱՑԻԱ) 
 
71. Ապահովագրական հատուցման ամբողջական կամ մասնակի վճարման հետ միաժամանակ 

Ապահովագրողն իրավասու է պահանջել Ապահովադրից Արտահանողի նկատմամբ իր պահանջի 
իրավունքը հատուցված գումարի չափով փոխանցել Ապահովագրողին (սուբրոգացիա): 
Ապահովագրողի կողմից նման պահանջ ներկայացվելու դեպքում Ապահովադիրը պարտավոր է 
Ապահովագրողին փոխանցել իր պահանջի իրավունքները, ներառյալ Վարկային պայմանագրից բխող  
պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցների հետ կապված իրավունքները` 
անհրաժեշտության դեպքում կնքելով նաև համապատասխան պայմանագիր: 

72. Ապահովադիրը պարտավոր է առանց անհիմն ձգձգումների Ապահովագրողին հանձնել իր պահանջի 
իրավունքը հավաստող փաստաթղթերն ու այլ ապացույցները` հայտնելով Ապահովագրողին 
փոխանցված պահանջի իրավունքն իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները, 
ինչպես նաև ապահովել անհրաժեշտ համագործակցություն Ապահովագրողին փոխանցված 
իրավունքների իրականացման համար: 

73. Ապահովագրողն իրեն անցած պահանջի իրավունքն իրականացնում է Ապահովադրի և Արտահանողի 
միջև հարաբերությունները կարգավորող կանոնների պահպանմամբ: 

74. Սուբրոգացիայի արդյունքում Ապահովագրողին փոխանցված իրավունքների իրականացման 
նպատակով Ապահովագրողը Ապահովադրին կամ Ապահովադրի կողմից լիազորված այլ անձի 
լիազորորում է Վարկի հետ ստացման ապահովումը Արտահանողից կամ Վարկի մարումը 
երաշխավորած այլ անձանցից, ինչպես նաև գրավի իրացումը (պարտավորության կատարման 
ապահովման այլ միջոցների կիրառումը)՝ դրա առկայության դեպքում:  

75. Ապահովագրողի կողմից ապահովագրական հատուցման վճարումից հետո Արտահանողի կամ երրորդ 
անձի կողմից Վարկի մարումները պատկանում են Ապահովագրողին, և Ապահովադիրը պարտավոր է 

  



     

Ապահովագրողին անհապաղ տեղեկացնել այդ վճարումների մասին, ինչպես նաև ստանալուց հետո 5-
օրյա ժամկետում Ապահովագրողին փոխանցել այդ գումարները՝ տրամադրված ապահովագրական 
հատուցմանը համամասնորեն: 

76. Այն դեպքում, երբ Ապահովադրի հետ կնքվում է պայմանագիր, որով Ապահովադիրը իրավական 
միջոցներով պետք է օժանդակի Ապահովագրողին Վարկը Արտահանողի կողմից վճարելու 
պարտավորության կատարումն ապահովելու համար, ապա Ապահովագրողի համաձայնությամբ տվյալ 
Վարկի հետ կապված Ապահովադրի պահանջի իրավունքի փոխանցումը Ապահովագրողին կարող է 
հետաձգվել, իսկ դրա հետ կապված հարաբերություները ենթակա են կարգավորման սույն կետով 
նախատեսված օժանդակության մասին պայմանագրով և Ապահովադրի պարտավորությունը 
սահմանող Պայմանների 72-րդ կետի դրույթով: 

 
ԳԼՈՒԽ 14. ԱՊԱՀՈՎԱԴՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
  
77. Ապահովադիրն իրավունք ունի. 

1) Ապահովագրողի կողմից ապահովագրական հատուցում վճարելու մասին որոշում կայացնելուց 
հետո 5-օրյա ժամկետում ստանալ ապահովագրական հատուցում, 
2) Ապահովագրողի նախնական գրավոր համաձայնության դեպքում Արտահանողի նկատմամբ 
ունեցած իր իրավունքները փոխանցել երրորդ անձի,  
3) պահանջել Ապահովագրողից հատուցում վճարելու հետ կապված որոշում ընդունելիս 
իրականացնել պատշաճ ուսումնասիրություն, ուսումնասիրության արդյունքները արտացոլել 
համապատասխան որոշման մեջ և այդ որոշումը պատշաճ կարգով տրամադրել Ապահովադրին: 

78. Ապահովադիրը պարտավոր է. 
1) Վկայագրով սահմանված ժամկետներում և կարգով վճարել ապահովագրավճարը, 
2) Վկայագիրը ստորագրելուց Ապահովագրողին ներկայացնել Ապահովադրի և Արտահանողի միջև 

կնքված Վարկային պայմանագիրը և դրա կատարումն ապահովելու նպատակով կնքված այլ 
պայմանագրեր, 

3) Ապահովագրողի պահանջով ողջամիտ ժամկետում, առանց անհարկի ձգձգումների ներկայացնել 
Պայմաններով նախատեսված փաստաթղթերը, 

4) Վարկային պայմանագրի (ներառյալ Վարկային պայմանագրի կատարումն ապահովելու 
նպատակով կնքվող այլ պայմանագրերի) կնքման գործընթացում գործել պատշաճորեն և 
զգուշորեն (այդ թվում՝ ուշադրություն դարձնել Վարկային պայմանագրի (ներառյալ Վարկային 
պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով կնքվող այլ պայմանագրերի), կողմերի հստակ 
և օրինական նույնականացմանը, կազմել Վարկային պայմանագրերը Պայմաններով Վարկային 
պայմանագրի համար նախատեսված պահանջներին համապատասխան, համաձայնեցնել և 
Վարկային պայմանագրում (ներառյալ Վարկային պայմանագրի կատարումն ապահովելու 
նպատակով կնքվող այլ պայմանագրերի) նախատեսել դրույթ՝ այդ պայմանագր(եր)ով 
կարգավորվող հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվող օրենսդրության  և  վեճերի լուծման 
կարգի վերաբերյալ), ինչպես նաև Վարկին և դրա հետ կապված ռիսկերին վերաբերվել այնպես, 
ինչպես եթե դրանք ապահովագրված չլինեին, 

5) Վարկային պայմանագրի կնքումից հետո խուսափել Արտահանողի հետ հետագա պայմանագրերի 
կնքումից, որոնք կարող են կանխարգելել, հետաձգել կամ սահմանափակել Վարկի հետստացումը 
կամ որոնք էականորեն կվատթարացնեն Արտահանողի ֆինանսական վիճակը և կարող են 
առաջացնել Վարկի մարման հետ կապված ռիսկեր, 

6) պատշաճ կարգով պաշտպանել սեփական իրավունքները Արտահանողի, Արտահանողի 
երաշխավորների և/կամ գրավատուների և երրորդ անձանց նկատմամբ, ապահովել, որ Վարկային 
պայմանագիրը կամ Արտահանողի կամ երրորդ անձանց հետ կնքված պայմանագրերը 
չսահմանափակեն Ապահովագրողի խելամիտ պահանջները և չբարդացնեն դրանց իրագործումը, 

  



     

7) Ապահովագրողի պահանջով Արտահանողից պահանջել արտահանվող ապրանքի պատշաճ 
ապահովագրություն (գողության, վնասման, ոչնչացման, կորստի, բեռնափոխադրողի 
մասնագիտական սխալների հետևանքով առաջացող վնասների և այլ ռիսկերից)՝ մինչև 
Արտահանման պայմանագրով սահմանված առաքման պայմաններին համապատասխան 
Ներմուծողի կողմից առաքման ընդունման պահն ընկած ժամանակահատվածի համար, 

8) Ապահովագրողին տրամադրել Արտահանողի տնտեսական իրավիճակի, ֆինանսական և 
իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ իրեն հայտնի ողջ տեղեկատվությունը, անգամ եթե նման 
պահանջ չի ներկայացվել Ապահովագրողի կողմից, 

9) Ապահովադրի կարգերին համապատասխան պարբերաբար պատշաճ կարգով ինքնուրույն կամ 
Ապահովագրողի պահանջով Ապահովագրողի ներկայացուցչի մասնակցությամբ իրականացնել 
Վարկի օգտագործման նպատակայնության ստուգում, Ապահովագրողի պահանջով տրամադրել 
ստուգման արդյունքների մասին գրավոր եզրակացությունը, ինչպես նաև Ապահովադրի և 
Արտահանողի միջև կնքվող Վարկային պայմանագրում սահմանել համապատասխան դրույթներ՝ 
Ապահովադրի կամ Ապահովագրողի  նախաձեռնությամբ Վարկի օգտագործման 
նպատակայնության ստուգումն անցկացնելու հնարավորության մասին, 

10) առանց ուշացման տեղեկացնել Ապահովագրողին, եթե Ապահովադրին հայտնի են դարձել 
այնպիսի հանգամանքներ, որոնք կարող են հանգեցնել ապահովագրական պատահարի 
առաջացմանը կամ վնասի մեծացմանը կամ կարող են ազդել Վկայագրից բխող Ապահովագրողի 
պարտավորությունների վրա, 

11) տեղեկացնել Ապահովագրողին միաժամանակ այլ ապահովագրական ընկերության հետ կնքված 
նույն կամ նման ռիսկերը ծածկող ապահովագրության պայմանագրի վերաբերյալ` կնքումից հետո 3 
աշխատանքային օրվա ընթացքում, 

12) մասնակցել վնասի հատուցմանը Չհատուցվող գումարի չափով և չկնքել այլ ապահովագրության 
պայմանագիր Չհատուցվող գումարի համար, 

13) Վարկի վճարման վերջնաժամկետից ոչ ուշ, քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ինչպես նաև 
Վարկի չվճարման դեպքում վճարման վերջնաժամկետից հետո 5 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում գրավոր հիշեցում ուղարկել Արտահանողին և Պայմաններով սահմանված կարգով և 
ժամկետներում Ապահովագրողին տեղեկացնել Վարկի չվճարման մասին, 

14) Արտահանողից Վարկի Վաղաժամկետ մարում պահանջելու դեպքում ստանալ Ապահովագրողի 
գրավոր համաձայնությունը,  

15) Եթե Ապահովագրողը Ապահովադրին տրամադրել է Ապահովագրական հատուցում, ապա 
Արտահանման պայմանագրով նախատեսված մատակարարման պարտավորությունը 
Արտահանողի կողմից մինչև Արտահանողի սնանկ ճանաչվելու պահը կատարված լինելու 
պարագայում Ներմուծողի կողմից վճարման պարտավորությունը կատարելու դեպքում Ներմուծողի 
կողմից կատարված վճարման չափով գումարը, բայց ոչ ավել, քան հատուցված ապահովագրական 
գումարի չափը, վերադարձնել Ապահովագրողին, 

16) անհատապես կամ համաձայնության դեպքում Ապահովագրողի հետ ձեռնարկել բոլոր խելամիտ 
քայլերը՝ ուղղված ապահովագրական պատահարի առաջացման և կորուստի չափի ավելացման 
կանխարգելմանը, մասնավորապես ներկայացնել իր պահանջները ժամանակին և պատշաճ 
կարգով, հետևողական հսկողություն իրականացնել չմարված Վարկի վճարման նկատմամբ: 
Ապահովադիրը պատասխանատու է դատարան կամ այլ համապատասխան մարմին պահանջի ուշ 
ներկայացման արդյունքում Վարկի վճարման հետ կապված դժվարությունների համար, 

17) համագործակցել Ապահովագրողի հետ ապահովագրական պատահարի առաջացմանն ու 
հետևանքների նվազեցմանն ուղղված քայլերի ձեռնարկման հարցում, Արտահանողի կամ երրորդ 
անձի նկատմամբ քայլեր ձեռնարկել Ապահովագրողի նախնական համաձայնությամբ: Եթե 
Ապահովագրողը առաջարկվող գործընթացի վերաբերյալ կարծիք չի հայտնում Ապահովադրից 
համապատասխան դիմումը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում կամ 

  



     

Ապահովադրին կարծիք տալու այլ ժամկետի վերաբերյալ համաձայնության չի գալիս 
Ապահովադրի հետ, ապա համարվում է, որ Ապահովագրողը տվել է իր համաձայնությունը 
առաջարկվող գործընթացի վերաբերյալ, 

18) Ապահովագրողին վերադարձնել վճարված ապահովագրական հատուցումը, եթե Ապահովադիրը 
խոչընդոտել է Ապահովագրողին իրականացնել իրեն փոխանցված իրավունքները կամ եթե 
Ապահովագրողի համաձայնության բացակայությամբ Վարկը Ապահովադրի կողմից փոխանցվել է 
երրորդ անձանց, եթե ապահովագրական հատուցումը տրամադրվել է ոչ ամբողջական կամ ոչ 
արժանահավատ տեղեկատվության հիման վրա կամ սխալ որոշման արդյունքում կամ եթե ի հայտ 
են եկել Պայմանների ԳԼՈՒԽ 12-ով սահմանված փաստերը,  

19) Արտահանողի սնանկության մասին հայտարարության հիման վրա պատշաճ կարգով և 
ժամանակին ընդգրկվել պարտատերերի պահանջների ցուցակում, 

20) Վկայագրի գործողության ժամանակահատվածում 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
Ապահովագրողին հայտնել իրեն հայտնի դարձած էական փոփոխությունների մասին, որոնք 
կարող են ազդել ապահովագրական ռիսկի մեծացման վրա: Էական են համարվում Վարկային 
պայմանագրում նախատեսվող փոփոխությունները, Արտահանողի ֆինանսական վիճակի 
փոփոխությունը, այլ տեղեկատվություն, որը Ապահովադիրը հայտնում է Ապահովագրողին 
Վկայագրի կնքման պահին, 

21) 30 (երեսուն) օրացուցային օր առաջ Ապահովագրողին հայտնել Ապահովադրի նախատեսվող 
լուծարման կամ վերակազմավորման մասին, եթե Ապահովադիրը տեղեկացված է դրա մասին, 

22) ստեղծված իրավիճակում ձեռնարկել բոլոր խելամիտ և հասանելի միջոցները հնարավոր վնասները 
փոքրացնելու համար, այդ թվում՝ անհրաժեշտության դեպքում դիմել համապատասխան 
մարմիններին, Արտահանողի հետ ժամանակավորապես դադարեցնել Վարկի տրամադրման հետ 
կապված հարաբերությունները (եթե Վարկը տրամադրվում է փուլերով), եթե Վարկից արդեն 
տրամադրված մաս(եր)ը վճարելու պարտավորությունները Արտահանողի կողմից չեն կատարվել: 
Ապահովադիրը նման միջոցներ կիրառելիս պետք է հետևի Ապահովագրողի ցուցումներին: 

23) Ապահովագրողի հետ համագործակցել ապահովագրական պատահարի հանգամանքների 
բացահայտման հարցում, 

24) Ապահովագրողի համար հնարավորություն ստեղծել ապահովագրական պատահարի 
պատճառների, հանգամանքների ուսումնասիրության համար, ինչպես նաև ապահովագրական 
վնասների ծավալների գնահատման համար,  

25) Ապահովագրողի կողմից պահանջների ներկայացումից հետո 15 (տասնհինգ) օրացույցային օրվա 
ընթացքում վերադարձնել ապահովագրական հատուցման գումարներն այն դեպքում, երբ 
Արտահանողի նկատմամբ պահանջի իրավունքի իրականացումը դարձել է անհնար Ապահովադրի 
մեղքով, 

26) մինչև ապահովագրական հատուցման տրամադրումը Ապահովագրողի պահանջով 
Ապահովագրողի հետ կնքել պահանջի իրավունքի զիջման պայմանագիր, որով կսահմանվի 
Վարկը հետ ստանալու իրավունքի և դրա հետ կապված այլ իրավունքների փոխանցումը 
Ապահովագրողին,   

27) Ապահովագրողի պահանջով Ապահովագրողի հետ կնքել պայմանագիր, որով Ապահովադիրը 
իրավական միջոցներով և համապատասխան ողջամիտ ծախսերի փոխհատուցման դիմաց 
կօժանդակի Ապահովագրողին Վարկը Արտահանողի կողմից վճարելու պարտավորության 
կատարումն ապահովելու համար՝ հիմք ընդունելով Պայմանների 55-րդ կետով սահմանված 
Ապահովադրի պարտականությունը: 

79. Ապահովադիրը չի կարող առանց Ապահովագրողի նախնական գրավոր համաձայնության 
համաձայնել Արտահանողի հետ փոփոխել Վարկային պայմանագրի պայմանները, այդ թվում` 
վճարումների ժամկետները, գումարները կամ տոկոսները, Վարկի և դրա կատարումն ապահովելու 

  



     

նպատակով կնքված պայմանագրերով սահմանված հարաբերությունների նկատմամբ իրավունքները 
գրավադրել կամ դրանց օգտագործումը այլ կերպ սահմանափակել կամ փոխանցել երրորդ անձի։ 

 
ԳԼՈՒԽ 15. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
80. Ապահովագրողն իրավունք ունի. 

1) պահանջել ապահովագրավճարի վճարում Վկայագրի գործողության ամբողջ 
ժամանակահատվածի համար, 

2) պահանջել Ապահովադրից ներկայացնել Վարկային պայմանագիրը, ներառյալ պայմանագրի 
փոփոխությունները և լրացումները, Վարկային պայմանագրի, դրանից բխող 
պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցների հետ կապված այլ փաստաթղթերը: 
Ընդ որում, դրանք պահանջելով Ապահովագրողը պատասխանատու չի դառնում այդ պայմանագրի 
և փաստաթղթերի բովանդակության և ձևի համար, 

3) ավելացնել ապահովագրավճարը կամ Չհատուցվող գումարի չափը, եթե Վարկային պայմանագիրը 
և դրա հետ կապված փաստաթղթերը փոփոխության են ենթարկվել առանց Ապահովագրողի 
նախնական համաձայնության, 

4) ստուգել Ապահովադրի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի և տեղեկությունների 
հավաստիությունն ու ճշգրտությունը՝ չխախտելով ապահովագրական, բանկային, ծառայողական, 
առևտրային կամ այլ գաղտնիքների հետ կապված օրենսդրական պահանջները, ստուգել 
Ապահովադրի ներկայացրած տեղեկատվության արժանահավատությունը, ինչպես նաև Վկայագրի 
կնքման դիմումում ներկայացված տվյալները, 

5) համապատասխան մարմիններ հարցումներ ուղարկել Ապահովագրական պատահարի 
պատճառների ու հանգամանքների բացահայտման վերաբերյալ, ապահովագրական վնասի 
ծավալների որոշման վերաբերյալ, 

6) սահմանել Ապահովագրության առավելագույն սահմանաչափի սահմանման, փոփոխման և 
չեղարկման կարգը, 

7) Արտահանողի կամ Ապահովադրի ֆինանսական վիճակի կամ գործարար դիրքի վատթարացման, 
Ապահովադրի կողմից Ապահովագրության առավելագույն սահմանաչափը տրամադրման պահից 
ողջամիտ ժամկետում չօգտագործելու դեպքում հետագա գործարքների համար իր 
նախաձեռնությամբ նվազեցնել Ապահովագրության առավելագույն սահմանաչափը, 

8) իր նախաձեռնությամբ կրճատել Սպասման ժամանակահատվածը, 
9) պահանջել Ապահովադրից վերադարձնել տրամադրված ապահովագրական հատուցումը, եթե այդ 

հատուցումը տրամադրվել է այնպիսի հանգամանքներում, որի դեպքում Ապահովագրողը իրավունք 
ուներ չտրամադրելու ապահովագրական հատուցում և այդ հանգամանքները Ապահովագրողից 
անկախ պատճառներով Ապահովագրողին հայտնի են դարձել ապահովագրական հատուցումը 
տրամադրելուց հետո,  

10) պահանջել Ապահովադրից վերադարձնել տրամադրված ապահովագրական հատուցումը, եթե 
Ապահովադիրը չի կատարում Վարկի ապահովման միջոցների (երաշխավորության, գրավի և ՀՀ 
օրենսդրությամբ նախատեսված Վարկային պայմանագրով Արտահանողի կողմից ստանձնած 
պարտավորությունների կատարման ապահովման այլ միջոցների) իրացման (կիրառման) հետ 
կապված Ապահովագրողի ողջամիտ պահանջները՝ մասնավորապես ՀՀ օրենսդրությամբ կամ 
վարկային պայմանագրով կամ Ապահովադրի ու վարկառուի միջև ձեռքբերված այլ գրավոր 
համաձայնությամբ սահմանված ժամկետում (այդպիսի ժամկետի բացակայության դեպքում՝ 
ողջամիտ ժամկետում) չի օգտվում վեճը կարգավորող մարմիններին (այդ թվում՝ ՀՀ 
օրենսդրությամբ կամ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դատական ատյաններին) 
հաջորդականորեն դիմելու (հայց ներկայացնելու) իր իրավունքից, 

  



     

11) պահանջել Ապահովադրից կնքել Պայմանների 78-րդ կետի 26)-րդ և 27)-րդ ենթակետերով 
նախատեսված պայմանագրերը, 

12) իրականացնել Պայմաններով, Վկայագրով և/կամ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ 
իրավունքներ: 

81. Ապահովագրողը պարտավոր է. 
1) իրականացնել պատշաճ ուսումնասիրություն՝ ապահովագրական հատուցում վճարելու հետ 

կապված իր պարտավորության չափը որոշելու համար, 
2) ուսումնասիրության արդյունքները արտացոլել ապահովագրական հատուցում վճարելու մասին 

որոշման մեջ և վերջինիս վերաբերյալ պատշաճ կարգով ծանուցել Ապահովադրին, 
3) ապահովագրական հատուցում վճարելու մասին որոշում կայացնելուց հետո 5-օրյա ժամկետում 

վճարել ապահովագրական հատուցումը, 
4) իրեն տրամադրված և վստահված փաստաթղթերի նկատմամբ ցուցաբերել պատշաճ 

հոգատարություն: 
 
ԳԼՈՒԽ 16. ՎԱՐԿԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ 
 
82. Ապահովադիրն իրավունք ունի Վարկի և դրա կատարումն ապահովող միջոցների նկատմամբ 

իրավունքները փոխանցել երրորդ անձանց, միայն Ապահովագրողի նախնական գրավոր 
համաձայնության առկայության դեպքում: 

83. Առանց Ապահովագրողի նախնական գրավոր համաձայնության Վարկի և դրա կատարումն 
ապահովող միջոցների նկատմամբ իրավունքների փոխանցումն այլ անձի համարվում է չփոխանցված:  

84. Վարկի նկատմամբ իրավունքների փոխանցման պայմանները (ներառյալ Ապահովադրի 
պարտավորությունները) կարող են սահմանվել Վկայագրով:  

85. Վկայագրից կամ Պայմաններից բխող Ապահովագրողի իրավունքները շարունակում են գործել՝ 
անկախ սույն գլխով սահմանված իրավունքների փոխանցման հանգամանքից: 

 
ԳԼՈՒԽ 17. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
86. Ապահովագրողի և Ապահովադրի միջև փոխադարձ պարտավորությունների վճարումն իրականացվում 

է ՀՀ արժույթով: Ապահովագրավճարի չափի որոշման նպատակով արժույթի փոխարկումն 
իրականացվում է Վկայագրով սահմանված փոխարժեքով, իսկ Վկայագրով փոխարժեք սահմանված 
չլինելու դեպքում կիրառվում է Վկայագրի կնքման պահի դրությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 
հրապարակված արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքը:  

87. Ապահովագրավճարի, ինչպես նաև Ապահովագրողի նկատմամբ այլ պարտավորությունների վճարումն 
իրականացվում է Ապահովագրողի կողմից թողարկված համապատասխան հաշիվ-ապրանքագրի 
հիման վրա, եթե Վկայագրով այլ բան նախատեսված չէ: 

88. Վկայագրի և Պայմանների դրույթների միջև հակասությունների առաջացման դեպքում գործում են 
Վկայագրի դրույթները: 

89. Վկայագրով և Պայմաններով չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են ապահովագրության ոլորտը 
կարգավորող ՀՀ օրենսդրությամբ: 

90. Եթե Պայմանների կամ Վկայագրի որոշ դրույթները դառնում են անգործադրելի կամ անվավեր, ապա 
դա չի հանգեցնում Պայմանների կամ Վկայագրի մնացած դրույթների անգործադրելիությանը կամ 
անվավերությանը: 

91. Վկայագրից բխող վեճերը կարգավորվում են Վկայագրի կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ, իսկ 
դրա անհնարինության դեպքում` դատական կարգով՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն: 

92. Պայմաններում կիրառվող բառերի, եզրույթների, հասկացությունների, արտահայտությունների 
մեկնաբանությամբ չպետք է փոփոխվի դրանց իմաստը: 

  



     

93. Ելնելով կոնկրետ գործարքի անհրաժեշտությունից՝ Ընկերության տնօրինության որոշմամբ 
Վկայագրում կարող են սահմանվել սույն պայմաններից բացառություններ և/կամ նախատեսվել 
լրացուցիչ պայմաններ։ 

 
ԳԼՈՒԽ 18. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
94. Պայմաններն ուժի մեջ են մտնում 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ին: Պայմանների գործողությունը 

տարածվում է սեպտեմբերի 1-ից հետո կնքված Վկայագրերի նկատմամբ: 
95. 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ից ուժը կորցրած ճանաչել Ապահովագրողի խորհրդի 2016 թվականի 

մարտի 16-ի թիվ 2(16) որոշմամբ հաստատված ՛՛Նախաարտահանման ֆինանսավորման 
ապահովագրության պայմանները՛՛: 
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