
1.1. Գործակալը պարտավորվում է՝ 

ա) սույն Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան և պատշաճ կարգով կատարել 

Պայմանագրով սահմանված գործառնությունները՝ պահպանելով գործառնությունների 

իրականացման ընթացակարգի կանոնները. 

բ) չհրապարակել ապահովագրական գաղտնիք համարվող տեղեկատվություն, 

բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի. 

գ) իրականացնել Վկայագրի կնքման օժանդակման գործընթաց. 

դ) Վկայագիրը Ապահովագրողի կողմից պատրաստվելու դեպքում Ապահովագրողին 

ապահովել դրա պատրաստման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ. 

ե) նախքան Վկայագրի կնքումն իրականացնել «Ապահովագրության և ապահովագրական 

գործունեության մասին» ՀՀ  օրենքի պահանջները (102 հոդված)` կրելով դրանց չկատարման 

հետևանքով Կողմերին պատճառված վնասների համար պատասխանատվության ռիսկը` 

-Ապահովադրին հայտնել իր հասցեն և հեռախոսահամարը. 

-Ապահովադրին հայտնել, որ ինքը գործում է որպես ապահովագրական գործակալ, 

համապատասխան փաստաթղթերով հաստատել, որ գրանցված է ապահովագրական 

գործակալների ռեգիստրում, ինչպես նաև տեղեկացնել ռեգիստրում կատարված 

գրառումներին Ապահովադրի կողմից ստուգելու իրավունքի մասին. 

-Ապահովադրին տեղեկացնել, որ հանդես է գալիս Ապահովագրողի անունից. 

-Ապահովադրին ներկայացնել ապահովագրության այն դասերը, որոնց գծով 

Ապահովագրողը Գործակալին տվել է ապահովագրական միջնորդություն իրականացնելու 

լիազորություններ, 

-Ապահովադրին ներկայացնել Վկայագրի բոլոր պայմանները, մասնավորապես` 

ապահովագրավճարի չափերը, Վկայագրի սահմանափակումները և այլն, 

-Ապահովադրին ներկայացնել ապահովագրական պատահարի առաջացման դեպքում 

ապահովագրական հատուցման կարգն ու պայմանները, 

-իրականացնել ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված 

այլ պահանջները. 

զ) ապահովել Ապահովագրողի կողմից տրամադրված Վկայագրերի (հատուկ հաշվառման 

փաստաթղթերի) հուսալի պահպանությունը. 

է) ապահովել իր կողմից կնքված Վկայագրերի գծով տեղեկատվության մեկ աշխատանքային 

օրվա ընթացքում փոխանցումն Ապահովագրողին. 

ը) գործել բարեխղճորեն և իր գործողություններով չվնասել Ապահովագրողի համբավին. 

թ) հատուցել Ապահովագրողին պատճառված այն իրական վնասները, որոնք, 

մասնավորապես, առաջացել են` 

-Գործակալի մասնագիտական անփութության արդյունքում Ապահովադիրներին, 

Ապահովագրված անձանց և Շահառուներին պատճառված վնասների Ապահովագրողի 

կողմից հատուցման հետևանքով, ընդ որում միայն այն դեպքում, եթե ակնհայտ է կապը 

Գործակալի Պայմանագրով իր պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու և սույն 

կետում նշված անձանց վնաս պատճառելու միջև. 

-Ապահովագրողի անունից Պայմանագրով չպատվիրակված գործառույթների 

իրականացման հետևանքով, 

-Գործակալի որևէ այլ ոչ իրավաչափ գործողության հետևանքով. 

ժ) Սույն Պայմանագրի ուժով անվերապահորեն և անհետկանչելի կերպով իր 

համաձայնությունը տալ Ապահովագրողի, վերջինիս աուդիտն իրականացնող անձի և (կամ) 



ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկողության, ստուգումների, վերստուգումների 

ուսումնասիրությունների իրականացմանը և դրանց հետ կապված վերջիններիս 

տեղեկությունների տրամադրմանը. 

ժա) Սույն Պայմանագրի ուժով իր համաձայնությունը տալ Հայաստանի 

Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կողմից իր մոտ Հայաստանի Ավտոապահովագրողների 

Բյուրոյի կողմից սահմանված կանոնների համաձայն իրականացվող վերահսկողությանը և 

աջակցել այդ վերահսկողության պատշաճ իրականացմանը. 

ժբ) Առանց Ապահովագրողի հետ համաձայնեցնելու չհրապարակել ոչ մի գովազդային նյութ, 

իսկ դրանք հրապարակելիս առաջնորդվել «Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի» 

կանոնների (Կանոններ RL 1-011), ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերի 

(Կանոնակարգ 8/03) պահանջներով: 

ժգ) պարտավորվում է իր գործունեության ողջ ընթացքում ղեկավարվել «Հայաստանի 

ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ-ի (այսուհետ՝ Բյուրո) և ապահովագրական 

ընկերությունների միջև կնքված պայմանագրով հաստատված «ԱՊՊԱ ոլորտում 

ապահովագրական գործակալների վարքագծի կանոններով» (այսուհետ՝ Կանոններ),  

ժդ) անվերապահ համաձայնություն է տալիս առ այն, որպեսզի Բյուրոն և ապահովագրական 

ընկերություններն իր հետ կապված հարաբերություններում իրականացնեն Կանոններով 

նախատեսված լիազորությունները (պարտականությունները), ինչպես նաև այդ 

լիազորությունների (պարտականությունների) կատարման համար ՀՀ կենտրոնական բանկից 

ստանան և միմյանց միջև Բյուրոյի սահմանած կարգով փոխանակվեն ու քննարկեն իր 

վերաբերյալ անհրաժեշտ ցանկացած տեղեկատվություն, փաստաթղթեր և նյութեր՝ ներառյալ 

ապահովագրական գաղտնիք կազմող, 

ժե) Բյուրոյի կանոններով սահմանված չափանիշներին բավարարելու դեպքում 

պարտավորվում է ցանկացած այլ ապահովագրական ընկերության կողմից պահանջ 

ներկայացվելու դեպքում նրա հետ կնքել ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական միջնորդային 

գործունեության իրականացման պայմանագիր, 

 ժզ) անվերապահ համաձայնություն է տալիս առ այն, որպեսզի Կանոններով նախատեսված 

դեպքերում Ապահովագրական ընկերությունը Կանոններով սահմանված ժամկետում 

միակողմանիորեն դադարեցնի իր հետ կնքված պայմանագիրը՝ ԱՊՊԱ ոլորտում 

ապահովագրական միջնորդային գործունեության իրականացման մասով, 

ժէ) պարտավորվում է Կանոններով սահմանված կարգով իրեն տուգանելու վերաբերյալ 

որոշում ընդունվելու դեպքում Բյուրոյի կողմից համապատասխան պահանջ ներկայացվելուց 

հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, Բյուրոյին վճարել համապատասխան 

տուգանքի գումարը։ 

1.2. Գործակալն իրավունք ունի` 

ա) Ապահովագրողից պահանջել և ստանալ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, լրացուցիչ 

տեղեկատվություն, որոնք անհրաժեշտ են Պայմանագրով նախատեսված 

գործառնությունները պատշաճ իրականացնելու համար. 

բ) սույն Պայմանագրով սահմանված կարգով ստանալ Պայմանագրով սահմանված 

միջնորդավճարները: 



1.3. Պայմանագրի Կողմերն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լրիվ նյութական 

պատասխանատվություն են կրում Պայմանագրով ստանձնած իրենց պարտավորությունների 

չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար: 

1.4. Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու 

համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի 

ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը 

չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, 

ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, 

քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքների 

դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում 

Պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը 

շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել 

Պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին: 

1.5. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցության ի հայտ գալու, ինչպես նաև դրա ազդեցության 

վերանալու  դեպքում Կողմերը պարտավոր են ողջամիտ ժամկետում տեղեկացնել միմյանց, 

նշելով նաև իրենց պարտավորությունների կատարման ժամկետները: 

 

 


