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1. Անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի 

վարման (այսուհետ` Ռեեստրի վարում) պայմանագրի կնքում/վերկանքում 
1.1 Ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքում  

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

1.  

Ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքման դիմում (13FOD FO 72-26-

01), որը Բանկի կողմից ընդունման  արդյունքում համարվում է 

փաստաթղթերի հանձնման-ընդունման ակտ  

 

2.  

Թողարկողի պետական գրանցումը հավաստող փաստաթուղթ ` (ՀՀ 

պետական գրանցման վկայականի դեպքում` ներառյալ բոլոր 

ներդիրներով )_ 

 

3.  
Թողարկողի գործող կանոնադրություն կամ  կանոնադրությանը 

հավասարազոր (փոխարինող) հիմնադիր փաստաթուղթ 

 

4.  
Թողարկողի գործադիր մարմնի լիազորությունները հավաստող 

փաստաթուղթ, 

 

5.  Գործադիր մարմնի ղեկավարի անձը հաստատող փաստաթուղթ,  

6.  

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)- իսկ ոչ ռեզիդենտ 

թողարկողների դեպքում` այլ համարժեք համարը հավաստող 

փաստաթուղթ (առկայության դեպքում) 

 

7.  
Տեղեկանք արժեթղթերի հավաստագրերի առկայության 

(տպագրման)  մասին, 

 

8.  

Փաստաթղթերի նեկայացման օրվա դրությամբ ավարտված և 

արդյունքները ամրագրած տեղաբաշխման գործընթացի արդյունքում 

ձևավորված անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի 

(անվանատերերի) ցուցակը (փաստաթղթային և էլեկտրոնային 

տարբերակներով`ներառելով նաև տեղեկություններ արժեթղթերի 

նկատմամբ իրավունքների սահմանափակումների վերաբերյալ (ձևը 

սահմանվում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից):  

 

 

9.  

Արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների սահմանափակումների 

համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը կամ դրանց պատճեները 

(այդպիսի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկությունների 

առկայության դեպքում) 

 

10.  

Տեղեկություններ տեղաբաշխվող արժեթղթերի բնութագրիչների 

(դասը/տեսակը, քանակը, անվանական արժեքը և այլն), տվյալ 

արժեթղթերի թողարկման որոշման, տեղաբաշխման կարգի, 

պայմանների և ժամկետների վերաբերյալ, եթե ռեեստրի վարման 

պայմանագիր կնքելիս Թողարկողն իրականացնում է նախկինում 
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տեղաբաշխված արժեթղթերի լրացուցիչ տեղաբաշխում, որի 

գործընթացը դեռ չի ավարտվել կամ Թողարկողի հետ կնքվում է 

այնպիսի արժեթղթերի Ռեեստրի վարման պայմանագիր, որոնց 

տեղաբաշխումը դեռ չի իրականացվել կամ ավարտվել` այսինքն 

տեղաբաշխման ենթակա արժեթղթերի վաճառքի գործընթացը դեռ չի 

իրականացվել, իրականացվել է մասամբ կամ տվյալ արժեթղթերի 

տեղաբաշխման արդյունքները դեռ չեն ամրագրվել 

11.  

Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիր (ԱՄՏԾ) կամ 

արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագիր (ԱՆԾ) շնորհման հայտ` 2 

օրինակից, որը լրացվում և ներկայացվում է համաձայն 

Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի «Արժեթղթերի միջազգային 

տարբերակիչ ծածկագրի շնորհման կանոնների», կամ 

տեղեկություններ տվյալ արժեթղթերին Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի կողմից շնորհված և գործող ԱՄՏԾ-ի կամ ԱՆԾ-ի 

վերաբերյալ, եթե այդպիսիք առկա են, և եթե ԱՄՏԾ-ի կամ ԱՆԾ-ի 

շնորհման և պահպանման պայմաններով նախկինում ներկայացված 

տեղեկությունները փոփոխված չեն  

ԱՄՏԾ-ի կամ ԱՆԾ շնորհման հայտը  հանդիսանում է 

հանձնարարական թողարկողի և վերջինիս արժեթղթերի մասին 

տեղեկատվությունը ծրագրային համակարգում գրառելու համար: 

 

12.  Լիազորագիր (լիազորված անձի առկայության դեպքում)  

13.  Լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ   

14.  

Տեղեկություններ թողարկողի վճարային գործակալի վերաբերյալ, որն 

իրավասու է թողարկողի անունից կատարել վճարումներ 

արժեթղթերի սեփականատերերին (առկայության դեպքում): 

 

15. * 

ա. Անվանական արժեթղթերի գրանցված սեփականատերերի 

(անվանատերերի ցուցակը) ռեեստրի վարման պայմանագրի լուծման 

օրվա դրությամբ` վավերացված վերջին ռեեստրավար հանդիսացող 

կազմակերպության  կողմից, 

բ. Տեղեկանք ռեեստրի վարման պայմանագրի լուծման օրվա 

դրությամբ արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների 

սահմանափակումների առկայության վերաբերյալ:  

գ.Արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների սահմանափակումների 

համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը կամ դրանց պատճեները 

(այդպիսի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկությունների 

առկայության դեպքում) 

 

16. ** 
Տեղեկանք թողարկողից առ այն, որ վերջինիս համար ռեեստրի 

վարում որևէ ռեեստրավար կազմակերպության կողմից չի 
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իրականացվել: 

17.  

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձի դեպքում.  

ա. Իրավասու մարմնի (ռեեստրավարի կամ գրանցող այլ մարմնի) 

կողմից տրամադրված տեղեկություններ 10 և ավել տոկոս ձայնի 

իրավունք տվող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի 

տիրապետող բաժնետերերի, մասնակիցների մասին (եթե նման 

տեղեկություններ առկա չեն հիմնադիր փաստաթղթերում), ներառյալ 

անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները: Բաց բաժնետիրական 

ընկերությունների դեպքում սույն կետում նշված տեղեկությունները 

չեն պահանջվում, եթե ներկայացվում է կարգավորվող բորսայում 

ցուցակված լինելու մասին տեղեկատվություն  

(ներկայացվում է այն դեպքում, եթե Բանկը չի տիրապետում նշված 

ինֆորմացիային, որպես  Հաշվի Օպերատոր) 

բ. Իրական շահառու(ներ)ի անձը (ինքնությունը) հաստատող 

փաստաթղթի պատճենը,  

գ.Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև (առաջին անգամ 

Բանկ դիմելիս) 

 

18.  

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձի դեպքում. 

ա.Գրանցող գործակալի կողմից թողարկված վկայագիր` գործադիր 

մարմնի ղեկավար(ներ)ի, 10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող 

բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, ,փայերի տիրապետող բաժնետերերի 

մասին, կամ <Ընկերության կարգավիճակի և/կամ ղեկավար անձանց 

մասին վկայագիր> (Certificate of Incumbency), որը պարունակում է 

նշված տեղեկատվությունը, 

բ.10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, 

բաժնեմասերի, փայերի տիրապետող անձանց և  իրական 

շահառուների նույնականացման համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի (ֆիզիկական անձանց` անձը (ինքնությունը) 

հաստատող փաստաթուղթ, իրավաբանական անձանց` 

կանոնադրություն կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ և 

գրանցմնա վերաբերյալ իրավասու մարմնի կողմից տրված 

փաստաթուղթ) պատճենները 

գ.Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև (առաջին անգամ 

Բանկ դիմելիս) 

 

19.  

FATCA համապատասխան ձևեր`ԱՄՆ Կոնգրեսի կողմից 2010 թ. 

մարտի 18-ին  ընդունված <Օտարերկրյա  հաշիվների հարկման 

համապատասխանության մասին օրենքի> (The Foreign Account Tax 

Compliance Act, FATCA) դրույթների համաձայն <ԱՄՆ անձ> 
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համարվելու  չափանիշներին հաճախորդի տվյալները համընկնելու 

դեպքում: 

20.  

Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը 

թերի են, ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, այդ 

փաստաթուղթը անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և 

փաստաթղթերի անհամապատասխանությունները բացառելու 

համար, այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր 

պահանջով: 

 

* Փաստաթղթերը ներկայացվում են, եթե թողարկողը ունեցել է ռեեստրի վարման 
պայմանագիր նախկինում գործող որևէ ռեեստրավար կազմակերպության (բացառությամբ 
Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի) հետ: 
** Փաստաթղթերը ներկայացվում են,եթե թողարկողի անվանական արժեթղթերի գրանցված 
սեփականատերերի և (կամ) անվանատերերի ռեեստրը երբևէ չի վարվել որևէ ռեեստրավար 
կազմակերպության կողմից: 

 

1.2 Ռեեստրի վարման պայմանագրի վերակնքում  

 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

1.  Ռեեստրի վարման պայմանագրի վերակնքման դիմում (13FOD FO 72-26-01),  

որը Բանկի կողմից ընդունման  արդյունքում համարվում է փաստաթղթերի 

հանձնման-ընդունման ակտ 

 

2.  Թողարկողի պետական գրանցումը հավաստող փաստաթուղթ` (ՀՀ 

պետական գրանցման վկայականի դեպքում` ներառյալ բոլոր ներդիրներով) 

 

 

3.  Թողարկողի գործող կանոնադրություն  կամ  կանոնադրությանը 

հավասարազոր (փոխարինող) հիմնադիր փաստաթուղթ 

 

4.  Թողարկողի գործադիր մարմնի լիազորությունները հավաստող 

փաստաթուղթ 

 

5.  Գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագիր  

6.   Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)- կամ այլ համարժեք համարը 

(ոչ ռեզիդենտ թողարկողների դեպքում) հավաստող փաստաթուղթ 

(առկայության դեպքում) 

 

7.  Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիր (ԱՄՏԾ) կամ 

արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագիր (ԱՆԾ) շնորհման հայտ`, որը 

լրացվում և ներկայացվում է համաձայն Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի 

«Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի շնորհման 
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կանոնների»: (2 օրինակ) 

ԱՄՏԾ-ի կամ ԱՆԾ շնորհման հայտը  հանդիսանում է հանձնարարական 

թողարկողի և վերջինիս արժեթղթերի մասին տեղեկատվությունը 

ծրագրային համակարգում գրառելու համար:  

8.  Թողարկողի քարտ (13FOD FO 72-26-02), եթե թողարկողի արժեթղթերին 

արդեն շնորհվել է ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ  և նոր ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ շնորհման 

անհրաժեշտությունը բացակայում է   և եթե   ԱՄՏԾ-ի կամ ԱՆԾ-ի 

շնորհման և պահպանման պայմաններով նախկինում ներկայացված 

տեղեկությունները փոփոխված չեն, 

 

9.  Տեղեկություններ տեղաբաշխվող արժեթղթերի բնութագրիչների 

(դասը/տեսակը, քանակը, անվանական արժեքը և այլն), տվյալ արժեթղթերի 

թողարկման որոշման, տեղաբաշխման կարգի, պայմանների և ժամկետների 

վերաբերյալ, եթե ռեեստրի վարման պայմանագիր կնքելիս Թողարկողն 

իրականացնում է նախկինում տեղաբաշխված արժեթղթերի լրացուցիչ 

տեղաբաշխում, որի գործընթացը դեռ չի ավարտվել կամ Թողարկողի հետ 

կնքվում է այնպիսի արժեթղթերի Ռեեստրի վարման պայմանագիր, որոնց 

տեղաբաշխումը դեռ չի իրականացվել կամ ավարտվել` այսինքն 

տեղաբաշխման ենթակա արժեթղթերի վաճառքի գործընթացը դեռ չի 

իրականացվել, իրականացվել է մասամբ կամ տվյալ արժեթղթերի 

տեղաբաշխման արդյունքները դեռ չեն ամրագրվել: 

 

10.  Տեղեկություններ թողարկողի վճարային գործակալի վերաբերյալ, որն 

իրավասու է թողարկողի անունից կատարել վճարումներ արժեթղթերի 

սեփականատերերին (առկայության դեպքում): 

 

11.  Համակարգում առկա դրամական պարտավորությունների մարումը 

հաստատող փաստաթուղթ (դրամական պարտավորությունների 

առկայության դեպքում): 

 

12.    

13.  Լիազորագիր (լիազորվածի առկայության դեպքում)  

14.  Լիազորված անձի անձնագրի պատճենը  

15.  Ռեզիդենտ իրավաբանական անձի դեպքում. 

ա. Իրավասու մարմնի (ռեեստրավարի կամ գրանցող այլ մարմնի) կողմից 

տրամադրված տեղեկություններ 10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող 

բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի տիրապետող բաժնետերերի, 

մասնակիցների մասին (եթե նման տեղեկություններ առկա չեն հիմնադիր 

փաստաթղթերում), ներառյալ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները: 

Բաց բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում սույն կետում նշված 

տեղեկությունները չեն պահանջվում, եթե ներկայացվում է կարգավորվող 

բորսայում ցուցակված լինելու մասին տեղեկատվություն  
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2. Կորպորատիվ  գործողությունների և արժեթղթերի տեղաբաշխման 

գործառնությունների գրանցում  

 

2.1 Արժեթղթերի տեղաբաշխում 

(ներկայացվում է այն դեպքում, եթե Բանկը չի տիրապետում նշված 

ինֆորմացիային, որպես  Հաշվի Օպերատոր) 

բ. Իրական շահառու(ներ)ի անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի 

պատճենը,  

գ.Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև (առաջին անգամ Բանկ 

դիմելիս) 

16.  Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձի դեպքում. 

ա.Գրանցող գործակալի կողմից թողարկված վկայագիր` գործադիր մարմնի 

ղեկավար(ներ)ի, 10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, 

բաժնեմասերի, ,փայերի տիրապետող բաժնետերերի մասին, կամ 

<Ընկերության կարգավիճակի և/կամ ղեկավար անձանց մասին վկայագիր> 

(Certificate of Incumbency), որը պարունակում է նշված տեղեկատվությունը, 

բ.10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, 

փայերի տիրապետող անձանց և  իրական շահառուների նույնականացման 

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի (ֆիզիկական անձանց` անձը 

(ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ, իրավաբանական անձանց` 

կանոնադրություն կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ և գրանցմնա 

վերաբերյալ իրավասու մարմնի կողմից տրված փաստաթուղթ) 

պատճենները 

գ.Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև (առաջին անգամ Բանկ 

դիմելիս) 

 

17.  FATCA համապատասխան ձևեր`ԱՄՆ Կոնգրեսի կողմից 2010 թ. մարտի 18-

ին  ընդունված <Օտարերկրյա  հաշիվների հարկման 

համապատասխանության մասին օրենքի> (The Foreign Account Tax 

Compliance Act, FATCA) դրույթների համաձայն <ԱՄՆ անձ> համարվելու  

չափանիշներին հաճախորդի տվյալները համընկնելու դեպքում: 

 

18.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի 

են, ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար, այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով: 
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Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

 2.1.1 Կարգավորվող շուկայից դուրս արժեթղթերի տեղաբաշխում 

1.  Արժեթղթի տեղաբաշխման դիմում-հանձնարարական  (13FOD FO 72-26-03)  

2.  Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիր (ԱՄՏԾ) կամ 

արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագիր (ԱՆԾ) շնորհման հայտ`, որը 

լրացվում և ներկայացվում է համաձայն Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի 

«Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի շնորհման կանոնների» 

(2 օրինակ):  

 

 

3.  Թողարկողի կառավարման համապատասխան մարմնի կողմից ընդունված 

թողարկման (տեղաբաշխման) որոշումը կամ պատշաճ վավերացված 

պատճենը` ներառելով կամ կից ներկայացնելով արժեթղթերի թողարկման 

և տեղաբաշխման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանող 

փաստաթղթի պատճենը: 

 

4.  Թողարկողի կառավարման համապատասխան մարմնի կողմից 

տեղաբաշխման արդյունքները հաստատող որոշումը կամ պատշաճ 

վավերացված պատճենը, եթե արժեթղթերի տվյալ դասի համար նման 

որոշման կայացումը պահանջվում է օրենսդրությամբ: 

 

5.  Արժեթղթերի տեղաբաշխման արդյունքերը պետական համապատասխան 

մարմնի կողմից գրանցման փաստը հավաստող փաստաթղթի պատճենը, 

եթե տեղաբաշխման արդյունքները ենթակա են պետական գրանցման: 

 

6.  Կանոնադրության կամ կանոնադրության համապատասխան 

փոփոխություն, եթե տեղաբաշխման արդյունքները տվյալ փուլում ենթակա 

են կանոնադրության մեջ արտացոլման: 

 

7.  Լիազորագիր (լիազորվածի առկայության դեպքում)  

8.  Լիզորված անձի անձնագիր  

9.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի 

են, ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար, այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով: 

 

 2.1.2 Կարգավորվող շուկայում արժեթղթերի տեղաբաշխում 

1.  Արժեթղթի տեղաբաշխման դիմում-հանձնարարական (13FOD FO 72-26-03)  

2.  Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիր (ԱՄՏԾ) կամ 

արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագիր (ԱՆԾ) շնորհման հայտ`, որը 

լրացվում և ներկայացվում է համաձայն Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի 
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«Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի շնորհման 

կանոնների»:  

 

3.  Թողարկողի կառավարման համապատասխան մարմնի կողմից ընդունված 

թողարկման (տեղաբաշխման) որոշումը կամ պատշաճ վավերացված 

պատճենը` ներառելով կամ կից ներկայացնելով արժեթղթերի թողարկման 

և տեղաբաշխման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանող 

փաստաթղթի պատճենը:  

 

4.  Թողարկողի գրավոր հանձնարարական և Կարգավորվող շուկայի 

Օպերատորի արժեթղթերի տեղաբաշխման վերաբերյալ որոշման 

պատճենը, եթե արժեթղթերը տեղաբաշխվելու են կարգավորվող շուկայում: 

Հանձնարարականում նշվում է նաև արժեթղթերի տեղաբաշխման սկզբի և 

ավարտի ժամկետները կամ դրանց որոշման կարգը: 

 

5.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի 

են, ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար, այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով: 

 

 

2.2 Կորպորատիվ գործառնություններ 

 

2.2.1 Արժեթղթերի անվանական արժեքի փոփոխմամբ, արժեթղթերի 

համախմբմամբ, արժեթղթերի բաժանմամբ, թողարկողի որոշմամբ մեկ դասի 

(տեսակի) արժեթղթերի մեկ այլ դասի (տեսակի) արժեթղթերով փոխարկմամբ 

պայմանավորված կորպորատիվ գործառնություններ 

 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

1.  Արժեթղթերի փոխարկման դիմում-հանձնարարական(13FOD FO 72-26-04)  

2.  Թողարկողի կառավարման համապատասխան մարմնի կողմից ընդունված 

կորպորատիվ գործողության իրականացման վերաբերյալ որոշումը կամ 

պատշաճ վավերացված պատճեները` ներառելով կամ կից ներկայացնելով 

արժեթղթերի փոխարկման կարգն ու պայմանները: 

 

3.  Թողարկողի որոշմամբ մեկ տեսակի արժեթղթերի մեկ այլ տեսակի 

արժեթղթերով փոխարկման դեպքում՝ փոխարկումն ապահովող 

արժեթղթերի թողարկման (տեղաբաշխման) մասին Թողարկողի 

կառավարման համապատասխան մարմնի կողմից  ընդունված որոշման 
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պատճենը, եթե նշված փոխարկումն ուղեկցվում է փոխարկումն ապահովող 

արժեթղթերի տեղաբաշխմամբ: 

4.  Արժեթղթերի համախմբման արդյունքում առաջացած կոտորակային 

արժեթղթերի հետգնման կարգն ու պայմանները սահմանող փաստաթուղթը, 

եթե արժեթղթերի փոխարկումն իրականացվել է արժեթղթերի համախմբման 

ձևով: 

 

5.  Կորպորատիվ գործողությունը պետական համապատասխան մարմնի 

կողմից գրանցման փաստը հավաստող փաստաթղթի պատճենը: 

 

6.  Կանոնադրության կամ կանոնադրության համապատասխան 

փոփոխությունը  

 

7.  Լիազորագիր (լիազորվածի առկայության դեպքում)  

8.  Լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ  

9.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ, եթե ներկայացված 

տեղեկատվությունը թերի է, ոչ լիարժեք կամ դրանցում առկա է 

ապատեղեկատվություն, անհամապատասխանություն կամ առկա է այլ 

փաստաթղթով կամ տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, քան 

ներկայացված տեղեկատվությունը կամ Բանկը գտնում է,որ դրանք 

անհրաժեշտ են առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները հնարավորինս վերացնելու և դրանք 

հանարավորինս բացառելու համար, այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր Բանկի 

հիմնավոր պահանջով:: 

 

 

 

 

2.2.2 Թողարկողի վերակազմակերպմամբ պայմանավորված կորպորատիվ 

գործառնություններ 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

1.  Արժեթղթերի փոխարկման դիմում -հանձնարարական (13FOD FO 72-26-04)  

2.  Թողարկողի կառավարման համապատասխան մարմնի կողմից ընդունված 

վերակազմակերպում իրականացնելու վերաբերյալ ընդունված որոշումը 

կամ պատշաճ վավերացված որոշման պատճենը և վերակազմակերպման 

արդյուքները հավաստող փաստաթուղթը կամ վերջինիս պատշաճ 

վավերացված պատճենը՝ կից կամ ներառելով Ընկերության 

վերակազմակերպման և արժեթղթերի փոխարկման կարգը և պայմանները: 

 

3.  Վերակազմակերպման հիմքում ընկած համապատասխան պայմանագիրը 

կամ պատշաճ վավերացված պատճենը. 

ա.Միացման պայմանագիրը կամ պատշաճ վավերացված պատճենը՝ 

միացման դեպքում 
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բ.Միաձուլման պայմանագիրը կամ պատշաճ վավերացված պատճենը՝ 

միաձուլման դեպքում 

 

4.  Վերակազմակերպման արդյունքում դադարած Ընկերության 

գործունեության դադարեցման պետական գրանցում իրականացնող մարմնի 

կողմից տրված փաստաթուղթը: 

 

5.  Վերակազմակերպման արդյունքում գործունեությունը չդադարեցվող 

Ընկերության կանոնադրության կամ կանոնադրության համապատասխան 

փոփոխության պատշաճ վավերացված պատճենը, ինչպես նաև 

համապատասխան փոփոխության պետական գրանցումը հավաստող 

փաստաթղթի պատճենը: 

 

6.  Վերակազմակերպման արդյունքում նոր ստեղծված Ընկերության 

կանոնադրության պատշաճ վավերացված պատճենը, ինչպես նաև 

պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը: 

 

 

7.  Լիազորագիր (լիազորվածի առկայության դեպքում)  

8.  Լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ  

9.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, 

ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար, այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով:: 

 

 

2.2.3 Արժեթղթերի ձեռքբերմամբ/հետգնմամբ պայմանավորված կորպորատիվ  

գործառնություններ 

 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

1.  Արժեթղթերի ձեռքբերման/հետգնման դիմում-հանձնարարական (13FOD FO 

72-26-05) 

 

2.  Թողարկողի կառավարման համապատասխան մարմնի կողմից 

կորպորատիվ գործողություն իրականացնելու վերաբերյալ ընդունված 

որոշումը կամ պատշաճ վավերացված որոշման պատճենը: 

 

3.  Լիազորագիր (լիազորվածի առկայության դեպքում)  

4.  Լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ  

5.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, 

ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 
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անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար, այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով:: 
 

2.2.4  Արժեթղթերի մարմամբ կամ չեղյալացմամբ պայմանավորված կորպորատիվ 

գործառնություններ 

  

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

1.  Արժեթղթերի մարման/չեղարկման դիմում- հանձնարարական (13FOD FO 72-

26-06) 
 

2.  Թողարկողի կառավարման համապատասխան մարմնի կողմից 

կորպորատիվ գործողության իրականացման մասին որոշումը կամ պատշաճ 

վավերացված պատճենը: 

 

3.  Կորպորատիվ գործողությունը պետական համապատասխան մարմնի 

կողմից գրանցման փաստը հավաստող փաստաթղթի պատճենը, եթե 

կորպորատիվ գործողության  արդյունքները տվյալ փուլում ենթակա են 

պետական գրանցման: 

 

4.  Կանոնադրության կամ կանոնադրության համապատասխան փոփոխության 

պատճենը, եթե կորպորատիվ գործողության  արդյունքները տվյալ փուլում 

ենթակա են կանոնադրության մեջ արտացոլման 

 

5.  Լիազորագիր (լիազորվածի առկայության դեպքում)  

6.  Լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ  

7.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, 

ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար, այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով: 

 

 
3. Ռեեստրի վարման պայմանագրի լուծում 

 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

1.  Ռեեստրի վարման պայմանագրի լուծման  Դիմում `ուղղված Կենտրոնական 

Դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի ղեկավարին 

 

2.  Իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի  
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կողմից  տեղեկանք կամ համապատասխան գրանցումը հավաստող  այլ 

փաստաթուղթ, եթե ռեեստրի վարման պայմանագրի լուծման համար հիմք է 

հանդիսանում պետական համապատասխան գրանցումը 

3.  Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի և Հաշվի Օպերատորի նկատմամբ 

Պայմանագրով և <<Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգում մատուցվող 

ծառայությունների սակագներով>> սահմանված համապատասխան 

պարտավորությունների (առկայության դեպքում) կատարումը հավաստող 

փաստաթուղթ  

 

4.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, 

ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար, այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով: 

 

 

 

4. Արժեթղթերի հաշվի բացում սեփականատիրոջ, անվանատիրոջ, 

թողարկողի համար  

 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

4.1 Ֆիզիկական անձ հանդիսանալու դեպքում 

1.  Արժեթղթի հաշվի բացման/վերաբացմա/տվյալների փոփոխման 

հանձնարարական  (ֆիզկակա անձանց համար)(13FOD FO 72-26-11) 

 

2.  Անձը հաստատող փաստաթուղթ  

3.  Հանրային ծառայության համարանիշը հավաստող փաստաթուղթ (կամ 

սոցիալական քարտի) կամ հանրային ծառայության համարանիշ չունենալու 

դեպքում՝ դրա բացակայությունը հավաստող  տեղեկանքի պատճենը: Ոչ 

ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի դեպքում` անձին միանշանակ 

նույնականացնող այլ համարժեք համարանիշը հավաստող փաստաթուղթ 

(առկայության դեպքում) 

 

4.  Լիազորությունները հավաստող փաստաթուղթ, եթե ֆիզիկական անձի 

անունից հանդես է գալիս վերջինիս լիազոր ներկայացուցիչը: 

 

5.  FATCA համապատասխան ձևեր`ԱՄՆ Կոնգրեսի կողմից 2010 թ. մարտի 18-

ին  ընդունված <Օտարերկրյա  հաշիվների հարկման 

համապատասխանության մասին օրենքի> (The Foreign Account Tax 

Compliance Act, FATCA) դրույթների համաձայն <ԱՄՆ անձ> համարվելու  

չափանիշներին հաճախորդի տվյալները համընկնելու դեպքում: 

 



 

 
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 13FOD LI 72-26-01 Էջ 13/30 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ1 

Խմբագրություն 3 

Ուժի մեջ է՝ 01.10.2019թ-ից 

  

 

6.  Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև (առաջին անգամ Բանկ 

դիմելիս) 

 

7.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, 

ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար, այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով: 

 

4.2 Իրավաբանական անձ հանդիսանալու դեպքում 

1.  Արժեթղթերի հաշվի բացման/վերաբացման/տյալների փոփոխման  

հանձնարարական (իրավաբանական անձաց համար) (13FOD FO 72-26-12) 

 

2.  Պետական գրանցումը հավաստող փաստաթուղթ  

3.  Գործող կանոնադրություն կամ կանոնադրությանը հավասարազոր 

(փոխարինող) փաստաթուղթ (ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց 

դեպքում) 

 

4.  Հարկ վճարողի հաշվառման համարը կամ այլ համարժեք համարը 

հավաստող փաստաթուղթ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց 

դեպքում` առկայության դեպքում 

 

5.  Առանց լիազորագրի իրավաբանական անձի անունից գործելու իրավունք 

ունեցող անձանց համապատասխան պաշտոնի նշանակման փաստը 

հավաստող և անձը հաստատող փաստաթուղթ: 

 

6.  Լիազորագրի հիման վրա գործող անձի դեպքում` լիազորությունները 

հավաստող և լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ 

 

7.  Ռեզիդենտ իրավաբանական անձի դեպքում. 

ա. Իրավասու մարմնի (ռեեստրավարի կամ գրանցող այլ մարմնի) կողմից 

տրամադրված տեղեկություններ 10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող 

բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի տիրապետող բաժնետերերի, 

մասնակիցների մասին (եթե նման տեղեկություններ առկա չեն հիմնադիր 

փաստաթղթերում), ներառյալ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները: 

Բաց բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում սույն կետում նշված 

տեղեկությունները չեն պահանջվում, եթե ներկայացվում է կարգավորվող 

բորսայում ցուցակված լինելու մասին տեղեկատվություն 

բ. Իրական շահառու(ներ)ի անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի 

պատճենը,  

գ.Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև (առաջին անգամ Բանկ 

դիմելիս) 

 

8.  Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձի դեպքում.  
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ա.Գրանցող գործակալի կողմից թողարկված վկայագիր` գործադիր մարմնի 

ղեկավար(ներ)ի, 10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, 

բաժնեմասերի, ,փայերի տիրապետող բաժնետերերի մասին, կամ 

<Ընկերության կարգավիճակի և/կամ ղեկավար անձանց մասին վկայագիր> 

(Certificate of Incumbency), որը պարունակում է նշված տեղեկատվությունը, 

բ.10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, 

փայերի տիրապետող անձանց և  իրական շահառուների նույնականացման 

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի (ֆիզիկական անձանց` անձը 

(ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ, իրավաբանական անձանց` 

կանոնադրություն կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ և գրանցման 

վերաբերյալ իրավասու մարմնի կողմից տրված փաստաթուղթ) 

պատճենները 

գ.Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև (առաջին անգամ Բանկ 

դիմելիս) 

9.  FATCA համապատասխան ձևեր`ԱՄՆ Կոնգրեսի կողմից 2010 թ. մարտի 18-

ին  ընդունված <Օտարերկրյա  հաշիվների հարկման 

համապատասխանության մասին օրենքի> (The Foreign Account Tax 

Compliance Act, FATCA) դրույթների համաձայն <ԱՄՆ անձ> համարվելու  

չափանիշներին հաճախորդի տվյալները համընկնելու դեպքում: 

 

10.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, 

ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար, այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով: 

 

4.3 Ենթապահառու հանդիսանալու դեպքում անվանատիրոջ արժեթղթերի հաշվի բացում 

1.  Արժեթղթերի հաշվի բացման/վերաբացման/տյալների փոփոխման  

հանձնարարական (իրավաբանական անձաց համար) (13FOD FO 72-26-12) 

 

2.  Դիմում ենթապահառության պայմանագրի կնքման համար  

3.  Պետական գրանցումը հավաստող փաստաթուղթ  

4.  Գործող կանոնադրություն կամ կանոնադրությանը հավասարազոր 

(փոխարինող) փաստաթուղթ (ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց 

դեպքում) 

 

5.  Հարկ վճարողի հաշվառման համարը կամ այլ համարժեք համարը 

հավաստող փաստաթուղթ, օտարերկրյա պահառուի դեպքում` 

առկայության դեպքում 

 

6.  Առանց լիազորագրի իրավաբանական անձի անունից գործելու իրավունք  
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ունեցող անձանց համապատասխան պաշտոնի նշանակման փաստը 

հավաստող փաստաթուղթ, և անձը հաստատող փաստաթուղթ 

7.  Օրենքով սահմանված պահառություն իրականացնելու թույլտվություն կամ 

լիցենզիայի պատճենը (Օտարերկրյա պահառուի դեպքում ՝ իր երկրի 

պետական մարմնի կողմից տրված թույլտվության կամ լիցենզիայի 

պատճենը, որի համաձայն օտարերկրյա պահառուն իրավունք ունի իր 

անունով այլ անձանց պատկանող արժեթղթերի հաշիվներ վարել): 

 

8.  Իրավաբանական անձի անունից հանդես եկող անձի` անձը հաստատող 

փաստաթուղթ 

 

9.  Լիազորագրի հիման վրա գործող անձի դեպքում` վեջինիս 

լիազորությունները հավաստող փաստաթուղթև լիազորված անձի անձը 

հաստատող փաստաթուղթը: 

 

10.  Ռեզիդենտ իրավաբանական անձի դեպքում. 

ա. Իրավասու մարմնի (ռեեստրավարի կամ գրանցող այլ մարմնի) կողմից 

տրամադրված տեղեկություններ 10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող 

բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի տիրապետող բաժնետերերի, 

մասնակիցների մասին (եթե նման տեղեկություններ առկա չեն հիմնադիր 

փաստաթղթերում), ներառյալ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները: 

Բաց բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում սույն կետում նշված 

տեղեկությունները չեն պահանջվում, եթե ներկայացվում է կարգավորվող 

բորսայում ցուցակված լինելու մասին տեղեկատվություն 

բ. Իրական շահառու(ներ)ի անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի 

պատճենը,  

գ.Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև (առաջին անգամ Բանկ 

դիմելիս) 

 

11.  Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձի դեպքում. 

ա.Գրանցող գործակալի կողմից թողարկված վկայագիր` գործադիր մարմնի 

ղեկավար(ներ)ի, 10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, 

բաժնեմասերի, փայերի տիրապետող բաժնետերերի մասին, կամ 

<Ընկերության կարգավիճակի և/կամ ղեկավար անձանց մասին վկայագիր> 

(Certificate of Incumbency), որը պարունակում է նշված տեղեկատվությունը, 

բ.10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, 

փայերի տիրապետող անձանց և  իրական շահառուների նույնականացման 

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի (ֆիզիկական անձանց` անձը 

(ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ, իրավաբանական անձանց` 

կանոնադրություն կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ և գրանցմնա 

վերաբերյալ իրավասու մարմնի կողմից տրված փաստաթուղթ) 

պատճենները 
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գ.Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև (առաջին անգամ Բանկ 

դիմելիս) 

12.  FATCA համապատասխան ձևեր`ԱՄՆ Կոնգրեսի կողմից 2010 թ. մարտի 18-

ին  ընդունված <Օտարերկրյա  հաշիվների հարկման 

համապատասխանության մասին օրենքի> (The Foreign Account Tax 

Compliance Act, FATCA) դրույթների համաձայն <ԱՄՆ անձ> համարվելու  

չափանիշներին հաճախորդի տվյալները համընկնելու դեպքում: 

 

13.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, 

ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար, այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով: 

 

4.4 Ժառանգատուի արժեթղթերի հաշվի բացում 

1.  Արժեթղթի հաշվի բացման/վերաբացման/տվյալների փոփոխման 

հանձնարարական  (ֆիզկակա անձանց համար)(13FOD FO 72-26-11) 

 

2.  Ժառանգության իրավունքի վկայագիր  

3.  Սեփականության իրավունքի վկայագիր (առկայության դեպքում)  

4.  Ժառանգի անձը հաստատող փաստաթուղթ (ժառանգության վկայականում 

նշված անձի նույնականացման համար)  

 

5.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, դրանց անհամապատասխանությունների 

բացառման, ինչպես նաև ժառանգ(ներ)ի և ժառանգատուի նույնականացումը 

ապահովելու համար՝ անհրաժեշտության դեպքում նաև այն 

փաստաթուղթ(եր)ը, որի հիման վրա ձևակերպվել է ժառանգությունը`  

Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի (Բանկի) կողմից նոտարական հարցման 

պատասխանի հիման վրա, կամ  նոտարի կողմից լրացուցիչ պարզաբանող 

փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ, այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Բանկի հիմնավոր պահանջով:  

 

 

5. Արժեթղթերի հաշվի փակում. 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

1.  Արժեթղթերի հաշվի փակման հանձնարարական  

(8OD FO 72-26-19) 

 

2.  Լիազորագրի հիման վրա գործող անձի դեպքում` վեջինիս 

լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթի բնօրինակը և լիազորված 

անձի անձը հաստատող փաստաթուղթը: 

 

 



 

 
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 13FOD LI 72-26-01 Էջ 17/30 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ1 

Խմբագրություն 3 

Ուժի մեջ է՝ 01.10.2019թ-ից 

  

 

6. Արժեթղթերի գրավադրման գործառնության գրանցում 

 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

6.1  Եթե դիմում է գրավատուն՝  

1.  Արժեթղթի գրավադրման հանձնարարական (13FOD FO 72-26-16)  

2.  Արժեթղթի գրավադրումը հավաստող փաստաթուղթ  

3.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի 

են, ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար` 

համապատասխանեցնելով ՀՀ օրենսդրության պահանջներին, այլ 

անհրաժեշտ փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով:  

 

4.  Տեղեկություններ Գրավառուի մասին, եթե Գրավատուի կողմից չի 

ներկայացվում Գրավառուի` ակտիվ կարգավիճակով սեփականատիրոջ 

արժեթղթերի հաշիվ: Այն է .  

Գրավառուի անուն, ազգանուն, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան, 

համարը, ռեզիդենտ ֆիզիկական  անձի դեպքում` հանրային 

ծառայությունների (սոցիալական  քարտի) կամ հանրային 

ծառայությունների  համարանիշ չունենալու դեպքում ` դրա 

բացակայությունը հավաստող տեղեկանքի համարը, ոչ ռեզիդենտ 

ֆիզիկական անձի դեպքում` գրավառուին միանշանակ նույնականացնող 

այլ համարժեք համարանիշը (առկայության դեպքում): 

Իրավաբանական անձանց դեպքում` անվանումը, պետական գրանցման 

համարը, ՀՎՀՀ կամ դրան համարժեք համարը (առկայության դեպքում), 

գրավառուի  հասցեն, կապի միջոցները:  

 

5.  Գրավառուի գրավոր համաձայնություն և գրավի իրավունքի փոխանցումը 

հավաստող փաստաթուղթ արժեթղթերի գրավառուի փոփոխության  կամ 

գրավի իրավունքի գրավադրման դեպքում 

 

6.  Լիազորագրի հիման վրա գործող անձի դեպքում` վեջինիս 

լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթի բնօրինակը և լիազորված 

անձի անձը հաստատող փաստաթուղթը: 

 

6.2 Եթե դիմում է Գրավառուն  արժեթղթերի գրավառուի փոփոխության կամ գրավի 

իրավունքի գրավադրման համար 

1.  Արժեթղթի գրավադրման հանձնարարական (13FOD FO 72-26-16)  

2.  Արժեթղթի գրավադրումը հավաստող փաստաթղթուղթ   

3.  Գրավատուի գրավոր համաձայնություն և գրավի իրավունքի փոխանցումը  
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հավաստող փաստաթուղթ արժեթղթերի գրավառուի փոփոխության  կամ 

գրավի իրավունքի գրավադրման դեպքում 

4.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի 

են, ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար` 

համապատասխանեցնելով ՀՀ օրենսդրության պահանջներին, այլ 

անհրաժեշտ փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով::  

 

5.  Լիազորագրի հիման վրա գործող անձի դեպքում` վեջինիս 

լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթի բնօրինակը և լիազորված 

անձի անձը հաստատող փաստաթուղթը : 

 

 

7.  Արժեթղթերի գրավադրման դադարեցման գրանցում  

 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

7.1 Եթե դիմում է գրավառուն` 

1.  Արժեթղթերի գրավադրման դադարեցման հանձնարարական  

(8OD FO 72-26-17) 

 

2.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, 

ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար` 

համապատասխանեցնելով ՀՀ օրենսդրության պահանջներին, այլ 

անհրաժեշտ փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով::  

 

3.  Լիազորագրի հիման վրա գործող անձի դեպքում` վեջինիս 

լիազորությունները հավաստող փաստաթուղթ և անձը հաստատող 

փաստաթուղթ: 

 

7.2 Եթե դիմում է գրավատուն` 

1.  Արժեթղթերի գրավադրման դադարեցման հանձնարարական (13FOD FO 

72-26-17) 

 

2.  Գրավառուի գրավոր համաձայնություն գրավի դադարեցման  վերաբերյալ:  

3.  Լիազորագրի հիման վրա գործող անձի դեպքում` վեջինիս 

լիազորությունները հավաստող փաստաթուղթ և անձը հաստատող 

փաստաթուղթը: 
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4.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի 

են, ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար` 

համապատասխանեցնելով ՀՀ օրենսդրության պահանջներին, այլ 

անհրաժեշտ փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով:  

 

5.    

 

8. Արժեթղթերի փոխանցում 

 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

1.  Ազատ առաքման կամ ST փոխանցման դեպքում` արժեթղթերի ազատ 

առաքմամբ փոխանցման հանձնարարական (13FOD FO 72-26-13) 

 

2.  Առաքում վճարման դիմաց կամ DVP փոխանցման դեպքում՝ արժեթղթերի 

փոխանցման հանձնարարական (FOP կամ DVP փոխանցման սկզբունքով) 

(13FOD FO 72-26-14), իսկ արժեթղթերի ձեռքբերմամբ կամ հետգնմամբ 

պայմանավորված դեպքերում` արժեթղթերի ձեռքբերման/հետգնման 

դիմում-հանձնարարական (13FOD FO 72-26-05) 

 

3.  Ազատ առաքում՝ համաձայնությամբ կամ FOP փոխանցման դեպքում՝ 

արժեթղթերի փոխանցման հանձնարարական (FOP կամ DVP փոխանցման 

սկզբունքով) (13FOD FO 72-26-14) 

 

4.  Արժեթղթերի պորտֆելի փոխանցում կամ պորտֆելի փոխանցման 

դեպքում՝ արժեթղթերի պորտֆելի փոխանցման հանձնարարական  (13FOD 

FO 72-26-15) 

 

5.  Կենտրոնական Բանկի և Առևտրային բանկի հետ կնքված ռեպո 

պայմանագրից բխող արժեթղթերի փոխանցման դեպքում՝ արժեթղթերի 

ազատ առաքմամբ փոխանցման հանձնարարական,եթե վերջինս չի 

իրականացվում Բանկմեյլ համակարգի համապատասխան 

հանձնարարականով։ 

 

6.  Լիազորագրի հիման վրա գործող անձի դեպքում` վեջինիս 

լիազորությունները հավաստող փաստաթուղթ և անձը հաստատող 

փաստաթուղթը: 

 

7.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի 

են, ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ այդ փաստաթուղթը 

 



 

 
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 13FOD LI 72-26-01 Էջ 20/30 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ1 

Խմբագրություն 3 

Ուժի մեջ է՝ 01.10.2019թ-ից 

  

 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար` 

համապատասխանեցնելով ՀՀ օրենսդրության պահանջներին, այլ 

անհրաժեշտ փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով:  

Արժեթղթերի գրավի արտադատական կարգով իրացման դեպքում նաև` 

1.  Արժեթղթերի գրավի արտադատական կարգով իրացման պայման 

նախատեսող պայմանագիր/համաձայնագիր 

 

2.  ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված` գրավատուին կատարված 

ծանուցումը և ապացույց գրավատուի կողմից դրա ստացման վերաբերյալ, 

որոնք կարող են Բանկին ներկայացվել ինչպես Բանկին դիմելիս, այնպես էլ 

գրավի առարկայի իրացման ժամանակ: 

 

3.  ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված այլ 

փաստաթղթեր(այդպիսիք սահմանված լինելու դեպքում): 

 

Ժառանգության իրավունքի գրանցման դեպքում նաև` 

1.  ժառանգության իրավունքի վկայագիր.  

2.  Սեփականության իրավունքի վկայագիր (առկայության դեպքում)  

3.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, դրանց անհամապատասխանությունների 

բացառման, ինչպես նաև ժառանգ(ներ)ի և ժառանգատուի 

նույնականացումը ապահովելու համար՝ անհրաժեշտության դեպքում նաև 

այն փաստաթուղթ(եր)ը, որի հիման վրա ձևակերպվել է ժառանգությունը`  

Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի (Բանկի) կողմից նոտարական հարցման 

պատասխանի հիման վրա, կամ  նոտարի կողմից լրացուցիչ պարզաբանող 

փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ, այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Բանկի հիմնավոր պահանջով: 

 

 

9. Համակարգից տեղեկությունների տրամադրում 

 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

1.  Թողարկող հանդիսանալու դեպքում՝ Թողարկողի տեղեկատվական 

հարցում (13FOD FO 72-26-09)՝ թղթային կամ էլեկտրոնային (Բանկի համար 

ընդունելի եղանակով) ձևով, ընդ որում, եթե այն չի ներկայացվում Բանկի 

կողմից հաստատված հարցման ձևով, ապա հարցումը պետք է պարունակի 

այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք սահմանված են Թողարկողի 

տեղեկատվական հարցման (13FOD FO 72-26-09) հաստատված ձևով: 
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2.  Արժեթղթերի սեփականատեր (անվանատեր) հանդիսանալու դեպքում՝ 

Հաշվետիրոջ տեղեկատվական հարցում (13FOD FO 72-26-10) թղթային կամ 

էլեկտրոնային (Բանկի համար ընդունելի եղանակով) ձևով, ընդ որում, եթե 

այն չի ներկայացվում Բանկի կողմից հաստատված հարցման ձևով, ապա 

հարցումը պետք է պարունակի այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք 

սահմանված են Հաշվետիրոջ տեղեկատվական հարցման  հաստատված 

ձևով: 

 

3.  Լիազորագրի հիման վրա գործող անձի դեպքում` վեջինիս 

լիազորությունները հավաստող փաստաթուղթ և անձը հաստատող 

փաստաթուղթ: 

 

 

10. Համակարգում տվյալների փոփոխում 

 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

10.1 Թողարկող հանդիսացող Հաճախորդի դեպքում` 

1.  Թողարկողի մասին տեղեկությունների փոփոխությունների դիմում-

հանձնարարական (13FOD FO 72-26-07), եթե ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ հայտ չի 

ներկայացվում: 

 

2.  Համապատասխան փոփոխության պետական գրանցումը հավաստող 

փաստաթղթի պատճենը, եթե տվյալ փոփոխությունը ենթակա է պետական 

գրանցման: 

 

3.  Համապատասխան փոփոխությամբ պայմանավորված` 

կանոնադրությունը կամ կանոնադրության փոփոխությունը կամ 

վեջիններիս պատշաճ վավերացված պատճենը, եթե տվյալ փոփոխությունը 

ենթակա է կանոնադրության մեջ արտացոլման: 

 

4.  Թողարողի լիազորված ներկայացուցչ(ներ)ի քարտ (13FOD FO 72-26-08)՝ 

կից ներկայացնելով լիազորված ներկայացուցչ(ներ)ի անձնագրի 

պատճենը, եթե փոփոխություն է կատարվում լիազորված 

ներկայացուցիչների, լիազորության ժամկետի, լիազորությունների 

շրջանակի  կամ վեջիններիս հետ առնչվող այլ տեղեկությունների 

փոփոխման կապակցությամբ: 

 

5.  ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ շնորհման հայտ 2 օրինակից՝ համաձայն Կենտրոնական 

դեպոզիտարիայի «Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրի 

շնորհման» կանոնների, եթե ներկայացված փոփոխությունը հանգեցնում է 

սույն փաստաթղթի փոփոխության: 
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6.  Տեղեկություններ (Բանկի պահանջով ենթակա են ներկայացման 

համապատասխան փոփոխությունները հավաստող կամ 

անճշտությունները և թերությունները ուղղելու համար անհրաժեշտ հիմք 

հանդիսացող փաստաթղթերը). 

ա) Թողարկողի կողմից լուծարման կամ սնանկացման 

գործընթաց  սկսելու, սնանկացման գործընթացը դադարեցնելու 

վերաբերյալ,  

բ) Թողարկողի անվան, պետական գրանցման տեղեկությունների, հասցեի, 

լիազորված անձանց կամ վերջիններիս տվյալների փոփոխությունների 

վերաբերյալ 

գ) թողարկողի արժեթղթերի վերաբերյալ Համակարգում առկա 

տեղեկությունների փոփոխության վերաբերյալ, որը պայմանավորված չէ 

արժեթղթերի դասի փոփոխությամբ կամ կորպորատիվ կամ արժեթղթերի 

տեղաբաշխման գործառնությամբ 

դ) ռեեստրի վարման շրջանակներում Դեպոզիտարիային ներկայացված 

տեղեկություններում անճշտությունների կամ թերությունների փոփոխման 

վերաբերյալ 

ե) արժեթղթերի սեփականատերերի և (կամ) անվանատերերի վերաբերյալ 

թողարկողին հայտնի դարձած արդիական կամ ուղղված 

տեղեկությունները գրանցելու համար, որը չի հանգեցնում արժեթղթերի 

սեփականատիրոջը և (կամ) անվանատիրոջը պատկանող արժեթղթերի 

քանակի, գույքային իրավունքների կամ սահմանափակումների անհիմն 

փոփոխության: 

 

7.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի 

են, ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար, այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով:: 

 

10.2 Սեփականատեր (անվանատեր) կամ գրավառու հանդես գալու դեպքում` 

1.  Արժեթղթերի հաշվի բացման/վերաբացման/տվյալների փոփոխման 

հանձնարարական`  

ֆիզիկական անձի դեպքում՝ (13FOD FO 72-26-11) 

իրավաբանական անձի դեպքում (13FOD FO 72-26-12), 
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2.  Համապատասխան փոփոխությունը հավաստող փաստաթուղթ, եթե 

փոփոխությունը պայմանավորված է անձի անվան կամ նրա անձը 

հաստատող փաստաթղթի/գրանցման վկայականի փոփոխություններով: 

 

3.  Լիազորված ներկայացուցչ(ներ)ի անձնագրի պատճենը, եթե 

փոփոխություն է կատարվում լիազորված ներկայացուցիչների, 

լիազորության ժամկետի, լիազորությունների շրջանակի  կամ վեջիններիս 

հետ առնչվող այլ տեղեկությունների փոփոխման կապակցությամբ: 

 

4.  Լիազորագիր, եթե փոփոխությունը պայմանավորված է նոր լիազորված 

անձի գրանցման հետ: 

 

5.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի 

են, ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար, այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով: 

 

 

11. Տեղեկությունների հրապարակում Դեպոզիտարիայի պաշտոնական 

կայքում 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

1.  Դիմում, որը ներառում Թողարկողի ֆիրմային անվանումը, ՀՎՀՀ կամ 

պետական գրանցման վերաբերյալ այլ տեղեկություն, գտնվելու վայրը և 

փոստային հասցեն, գործառնության նկարագրությունը, գործառնության 

կատարման ամսաթիվը  (առկայության դեպքում): 

 

2.  Արժեթղթերի (այդ թվում՝ լրացուցիչ թողարկված) գրանցման վերաբերյալ 

տեղեկությունների հրապարակման դեպքում՝  հետևյալ տեղեկությունները. 

ա) ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ 

բ) Գրանցված արժեթղթերի տեսակը (դասը) 

գ) Արժեթղթերի անվանական արժեքը (առկայության դեպքում) և արժույթը 

դ)Արժեթղթերի քանակը: 

 

3.   Արժեթղթերի անվանական արժեքի  վերաբերյալ տեղեկությունների 

հրապարակման դեպքում՝ հետևյալ տեղեկությունները. 

ա) ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ 

բ) Արժեթղթերի նախկին և նոր անվանական արժեքները: 

 

4.  Արժեթղթերի փոխարկման  վերաբերյալ տեղեկությունների 

հրապարակման դեպքում՝  հետևյալ տեղեկությունները. 

ա) Փոխարկվող արժեթղթերի ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ 
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բ) Այն արժեթղթերի ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն, որոնց փոխարկվում են 

արժեթղթերը, եթե դրանք գրանցված են Համակարգում 

գ) բ) ենթակետում նշված արժեթղթերի թողարկողի անվանումը, եթե 

Թողարկողը փոխարկվող արժեթղթի թողարկողը չէ  

դ)Փոխարկման գործակիցը: 

5.  Արժեթղթերի չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների հրապարակման 

դեպքում՝  հետևյալ տեղեկությունները. 

ա) Չեղարկվող արժեթղթերի ԱՄՏԾ կամ ԱՆԾ 

դ) Չեղարկվող արժեթղթերի քանակը: 

 

6.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի 

են, ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար, այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով:: 

 

 

12. Արժեթղթերի կամ արժեթղթերի հաշվի սառեցում և սառեցման դադարեցում 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

1.  Արժեթղթերի (արժեթղթերի հաշվի) սառեցման (ապասառեցման) 

հանձնարարական (13FOD FO 72-26-18) 

 

2.  Դատարանի որոշում, եթե ապասառեցումը տեղի է ունենում դատարանի 

որոշմամբ նախատեսված գործառնությունն իրականացնելու համար: 

 

3.  Ժառանգության գրանցման համար սույն փաստաթղթով նախատեսված 

փաստաթղթերի հիման վրա, եթե ապասառեցումը տեղի է ունենում 

արժեթղթերի նկատմամբ ժառանգ(ներ)ի ժառանգության իրավունքը 

գրանցելու համար: 

 

4.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի 

են, ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար, այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով: 

 

 

13. Լրացուցիչ ծառայություններ 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

1.  Դիմում` համապատասխան ծառայության մատուցման պայմանագրի  
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կնքման համար` ներկայացնելով ծառայության յուրահատկությունից բխող 

անհրաժեշտ և օրենքով սահմանված փաստաթղթեր: 

2.  Արժեթղթով հավաստատված իրավունքի սահմանափակման, 

նախապատվության իրավունքի պահպանման վերաբերյալ ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներ պարունակող փաստաթղթերի(այդ 

թվում կանոնադրություն,համաձայնագիր,պայմանագիր,ժողովի որոշում և 

այլն)  բնօրինակը կամ տատշաճ վավերացված պատճենը: Այն դեպքում,երբ 

նախապատվության իրավունքի կիրառման համար թողարկողի կողմից 

առանձին կարգ չի սահմանվում, ապա թողարկողի դիմումի համաձայն 

նախապատվության իրավունքի կիրառման և պահպանման հսկողության 

նկատմամբ Բանկի կողմից կիրառվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

դրույթներ: 

 

3.  Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, 

ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է ապատեղեկատվություն, 

անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ փաստաթղթով կամ 

տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ այդ փաստաթուղթը 

անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և փաստաթղթերի 

անհամապատասխանությունները բացառելու համար, այլ անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով:: 

 

Անհրաժեշտ տեղեկություններ 

1.  Թողարկողի անվանումը և ԱՄՏԾ-ն կամ ԱՆԾ-ն.  

2.  Իրավասու հաշվարկային հաշվի համարը, որից պետք է իրականացվի 

շահութաբաժինների կամ պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարմանը 

կամ պարտատոմսերի մարմանն ուղղված դրամական միջոցների 

փոխանցումը Դեպոզիտարիայի առևտրային հաշվին: Շահութաբաժինների 

կամ պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարմանը կամ պարտատոմսերի 

մարմանն ուղղված բաշխման ենթակա գումարի մեծությունը և արժույթը: 

 

3.  Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված 

փաստաթղթերը թերի են, ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է 

ապատեղեկատվություն, անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ 

փաստաթղթով կամ տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, կամ 

այդ փաստաթուղթը անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և 

փաստաթղթերի անհամապատասխանությունները բացառելու համար, այլ 

անհրաժեշտ փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով:: 

 

 

14.  Պետական պարտատոմսերի հաշվառում և պետական պարտատոմսերով 

գործառնությունների գրանցում 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 
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14.1 Առքուվաճառքի,ռեպո (հակադարձ ռեպո), պետական պարտատոմսերի փոխանակման 

դեպքում 

1.  Դեպո հանձնարարական`ՀՏ521`Վաճառող կողմ կամ ՀՏ520`Գնորդ կողմ 

հանդիսացող Հաճախորդի դեպքում, երբ իրականացվում է փոխանցում 

առաքում վճարման դիմաց սկզբունքով: 

 

2.  Դեպո հանձնարարական`ՀՏ522`Վաճառող կողմ հանդիսացող 

Հաճախորդի դեպքում, երբ իրականացվում է փոխանցում ազատ առաքում 

սկզբունքով: 

 

3.  Պետական պարտատոմսերի շրջանառությունը կարգավորող իրավական 

ակտերով սահմանված դեպքերում`այդ իրավունքները հավաստող այլ 

փաստաթղթերը: 

 

14.2 Առանց հանդիպակաց դրամական միջոցների փոխանցման (գրավառուի կողմից առանց 

փոխառության միաժամանակյա տրամադրման )պետական պարտատոմսերի գրավադրման 

դեպքում. 

1.  Դեպո հանձնարարական` ՀՏ542` Գրավատու Հաճախորդի դեպքում  

2.  Գրավի պայմանագրի պատճենը  

3.  Պետական պարտատոմսերի շրջանառությունը կարգավորող իրավական 

ակտերով սահմանված դեպքերում`այդ իրավունքները հավաստող այլ 

փաստաթղթերը: 

 

14.3 Հանդիպակաց դրամական միջոցների փոխանցմամբ (գրավառուի կողմից փոխառության 

միաժամանակյա տրամադրմամբ )պետական պարտատոմսերի գրավադրման դեպքում. 

1.    Դեպո հանձնարարական`ՀՏ540`Գրավատու կողմ, իսկ ՀՏ541`Գրավառու 

կողմ հանդիսացող Հաճախորդի դեպքում: 

 

2.  Գրավի պայմանագրի պատճենը  

3.  Պետական պարտատոմսերի շրջանառությունը կարգավորող իրավական 

ակտերով սահմանված դեպքերում`այդ իրավունքները հավաստող այլ 

փաստաթղթերը: 

 

14.4 Հանդիպակաց դրամական միջոցների փոխանցմամբ (գրավատուի կողմից փոխառության 

միաժամանակյա մարմամբ)պետական պարտատոմսերի գրավադրման դադարեցման 

դեպքում. 

1.  Դեպո հանձնարարական`ՀՏ544`Գրավատու կողմ, իսկ ՀՏ543`Գրավառու 

կողմ հանդիսացող Հաճախորդի դեպքում: 

 

2.  Պետական պարտատոմսերի շրջանառությունը կարգավորող իրավական 

ակտերով սահմանված դեպքերում`այդ իրավունքները հավաստող այլ 

փաստաթղթերը: 

 

14.5 Առանց հանդիպակաց դրամական միջոցների փոխանցման (գրավատուի կողմից առանց 

փոխառության միաժամանակյա մարմամբ) պետական պարտատոմսերի գրավադրման 
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դադարեցման դեպքում. 

1.  Դեպո հանձնարարական`ՀՏ545`Գրավառու կողմ հանդիսացող 

Հաճախորդի դեպքում: 

 

2.  Պետական պարտատոմսերի շրջանառությունը կարգավորող իրավական 

ակտերով սահմանված դեպքերում`այդ իրավունքները հավաստող այլ 

փաստաթղթերը: 

 

14.6 Գրավի առարկայից հրաժարման դեպքում (երբ գրավառուի հանդեպ հիմնական 

պարտավորության չկատարման պարագայում ,Գրավատուն հրաժարվում է գրավի 

առարկայից կամ դրա մի մասից` հանձնելով գրավառուին ի սեփականություն) 

1.  Դեպո հանձնարարական`ՀՏ546`Գրավատու կողմ հանդիսացող 

Հաճախորդի դեպքում: 

 

2.  Գրավատուի և Գրավառուի միջև կնքված համաձայնագիր, եթե գրավի 

պայմանագրով սույն ենթակետով սահմանված գործառնության 

իրականացումը սահմանված չի եղել նախապես: 

 

3.  Պետական պարտատոմսերի շրջանառությունը կարգավորող իրավական 

ակտերով սահմանված դեպքերում`այդ իրավունքները հավաստող այլ 

փաստաթղթերը: 

 

14.7 Գրավադրված պետական պարտատոմսերի իրացման գումարի հաշվին գրավառուի 

պահանջների բավարարման դեպքում (երբ գրավատուն վաճառում է գրավի առարկան և 

իրացումից ստացված գումարից բավարարում է Գրավառուի դրամական 

պարտավորությունը) 

1.  Գործառնության բնույթից բխող համապատասխան Դեպո 

հանձնարարականներ` Գրավատու կողմ հանդիսացող Հաճախորդի 

դեպքում: 

 

2.  Գրավատուի և Գրավառուի միջև կնքված համաձայնագիր, եթե գրավի 

պայմանագրով սույն ենթակետով սահմանված գործառնության 

իրականացումը սահմանված չի եղել նախապես: 

 

3.  Պետական պարտատոմսերի շրջանառությունը կարգավորող իրավական 

ակտերով սահմանված դեպքերում`այդ իրավունքները հավաստող այլ 

փաստաթղթերը: 

 

14.8 Գրավի առարկայի փոխարինման դեպքում (երբ գրավի պայմանագրով գրավադրվել են 

պետական պարտատոմսեր,որոնց  մարման (մասնակի) ժամկետը նախորդում է գրավի 

պայմանագրում սահմանված հիմնական պարտավորության կատարման ժամկետին կամ 

գրավի պայմանագրով սահմանված այլ դեպքերում) 

1.  Գործառնության բնույթից բխող համապատասխան Դեպո 

հանձնարարականներ` Գրավատու և/կամ Գրավառու կողմ հանդիսացող 

Հաճախորդի կողմից (ՀՏ547, ՀՏ548): 

 

2.  Գրավատուի և Գրավառուի միջև կնքված համաձայնություն, եթե օրենքով  
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կամ գրավի պայմանագրով այլ բան  սահմանված չէ` Գրավատու կողմ 

հանդիսացող հաճախորդի կողմից:  

3.  Փոփոխված գրավի պայմանագիրը` Գրավատու կողմ հանդիսացող 

հաճախորդի կողմից: 

 

4.  Պետական պարտատոմսերի շրջանառությունը կարգավորող իրավական 

ակտերով սահմանված դեպքերում`այդ իրավունքները հավաստող այլ 

փաստաթղթերը: 

 

14.9 Գրավատուի փոխարինման դեպքում (երբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

գրավադրված պետական պարտատոմսերի նկատմամբ սեփականության իրավունքն 

անցնում է այլ անձի` պահպանելով գրավադրված պետական պարտատոմսերի նկատմամբ 

Գրավառուի իրավունքը). 

1.  Գործառնության բնույթից բխող համապատասխան Դեպո 

հանձնարարական` Գրավատու կողմ հանդիսացող Հաճախորդի կողմից 

կամ Գրավատուի իրավահաջորդի` նոր Գրավատուի կողմից, որը կարող է 

Բանկի հաճախորդ չլինել (ՀՏ549): 

 

2.  Գրավառուի և նոր Գրավատուի միջև կնքված համաձայնություն` 

վավերացված կողմերին պահառության ծառայություններ մատուցող 

անձանց կողմից: 

 

3.  Պետական պարտատոմսերի շրջանառությունը կարգավորող իրավական 

ակտերով սահմանված դեպքերում`այդ իրավունքները հավաստող այլ 

փաստաթղթերը: 

 

14.10 Գրավառուի փոխարինման դեպքում( երբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

Գրավառուի գրավի իրավունքը փոխանցվում է այլ անձի`պահպանելով գրավադրված 

պետական պարտատոմսերի նկատմամբ գրավատուի սեփականության իրավունքը). 

1.  Գործառնության բնույթից բխող համապատասխան Դեպո 

հանձնարարական` Գրավառու կողմ հանդիսացող Հաճախորդի կողմից 

կամ Գրավառուի իրավահաջորդի` նոր Գրավառուի կողմից, որը կարող է 

Բանկի հաճախորդ չլինել (ՀՏ550): 

 

2.  Գրավատուի համաձայնությունը`վավերացված գրավատուին 

պահառության ծառայություններ մատուցով անձի կողմից, եթե օրենքով 

կամ գրավի պայմանագրով այն պահանջվում է: 

 

3.  ՀՀ օրենսդրության համաձայն կազմված ցեսիայի պայմանագիրը, ըստ 

որի`Գրավառուի կողմից գրավի պայմանագրից բխող իր իրավունքները 

զիջվում են նոր գրավառուին (այդ պայմանագիրը պետք է 

համապատասխանեցված լինի գրավի պայմանագրին): 

 

4.  ՀՀ օրենդրության համաձայն կազմված ցեսիայի պայմանագիրը, ըստ որի` 

գրավով ապահովված հիմնական պարտավորությամբ պարտապանի 

նկատմամբ պահանջի իրավունքը զիջվում է նոր գրավառուին (այդ 
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պայմանագիրը պետք է համապատասխանեցված լինի գրավի 

պայմանագրին): 

5.  Պետական պարտատոմսերի շրջանառությունը կարգավորող իրավական 

ակտերով սահմանված դեպքերում`այդ իրավունքները հավաստող այլ 

փաստաթղթերը: 

 

14.11 Դատական վճռի հիման վրա պետական պարտատոմսերի հաշվառման և պետական 

պարտատոմսերով գործառնությունների գրանցման համար ՀՀ իրավասու պետական 

մարմնի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կամ շահագրգիռ անձի կողմից ներկայացվում է. 

1.  Դատական վճռի հիման վրա արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների 

սահմանափակման, փոխանցման, սահմանափակման դադարեցման 

գործառնությունների կատարման դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված դատական ակտերը և/կամ ԴԱՀԿ որոշումները: 

 

2.  Պետական պարտատոմսերի շրջանառությունը կարգավորող իրավական 

ակտերով սահմանված դեպքերում` այդ իրավունքները հավաստող այլ 

փաստաթղթերը: 

 

 

15. Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովում քվեարկելու իրավունքի 

ժամանակավոր սահմանափակում/սահմանափակման դադարեցում գրավադրված 

արժեթղթերի համար 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

1.  Արժեթղթի գրավադրման հանձնարարական (13FOD FO 72-26-16) կամ 

Արժեթղթերի գրավադրման դադարեցման հանձնարարական  (13FOD FO 

72-26-17) 

 

2.  Գրավառուի համաձայնությունը քվեարկելու իրավունքի 

սահմանափակման/սահմանափակման դադարեցման համար, եթե 

արժեթղթերն արդեն իսկ գրավադրված են: 

 

3.  Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, եթե ներկայացված 

փաստաթղթերը թերի են, ոչ լիարժեք, կամ դրանցում առկա է 

ապատեղեկատվություն, անհամապատասխանություն, կամ առկա է այլ 

փաստաթղթով կամ տեղեկատվությամբ հաստատված այլ իրավիճակ, 

կամ այդ փաստաթուղթը անհրաժեշտ է առկա տեղեկությունների և 

փաստաթղթերի անհամապատասխանությունները բացառելու համար, 

այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր Բանկի հիմնավոր պահանջով: 

 

 

Ծանոթագրություններ 

 
1Ընդհանուր դրույթներ 
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1.1 Նախկինում ներկայացված (կրկնվող) փաստաթղթերը (տեղեկությունները) կարող են 

հաճախորդից չպահանջվել, եթե , վերջիններս վավեր են և հաճախորդը ներկայացնում է 

հավաստում առ այն, որ նշված փաստաթղթերը (տեղեկությունները) փոփոխության չեն 

ենթարկվել: 

1.2 Բանկի համաձայնության  դեպքում առձեռն ներկայացվելիք փաստաթղթերը կարող են 

ներկայացվել այլ եղանակով, եթե այդ եղանակով փաստաթղթի ներկայացումը հավաստում է 

փաստաթղթի իսկությունը և ապահովում է դրա պահպանումը: 

1.3 Պետք է ներկայացվեն փաստաթղթերի բնօրինակները (կամ պատճենները, եթե այդպես է 

սահմանված տվյալ փաստաթղթի պահանջը)՝ առձեռն, կամ փաստաթղթերի պատշաճ 

վավերացված պատճենները: Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացված 

բոլոր փաստաթղթերը (ինչպես բնօրինակ, այնպես էլ պատճեն) պետք է լինեն պատշաճ 

վավերացված: Ընդ որում` պատշաճ վավերացում է համարվում` 

1) ապոստիլով (Հաագայի կոնվենցիային միացած երկրներից ուղարկված փաստաթղթերի 

դեպքում) կամ տվյալ պետության իրավասու մարմնի կողմից վավերացումը , իսկ ԱՊՀ 

երկրների և Վրաստանի դեպքում՝ նոտարական վավերացումը, կամ 

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործունեություն իրականացնող նոտարների, այլ 

պետության տարածքում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական 

ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի կողմից վավերացումը: 

1.4 Փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել առանց ապոստիլի, եթե` 

1) Այդ հնարավորությունը սահմանված է  ՀՀ օրենսդրությամբ, միջպետական 

պայմանագրերով կամ կոնվենցիաներով. 

2) Փաստաթղթերը ծառայությունների մատուցման շրջանակներում ներկայացված 

հանձնարարականների  (կամ հաճախորդի կողմից անձամբ և  իր ստորագրությամբ 

տրված գրությունների) և հարցումների բնօրինակներ են, և եթե դրանց` առանց 

ապոստիլի ներկայացումը համաձայնեցված է  Բանկի հետ: 

1.5 Փաստաթղթերի ներկայացվող պատճենները պետք է նոտարական կարգով վավերացված լինեն, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ, 

1) Պատճենահանումը կատարվել է բնօրինակից` Բանկի իրավասու ներկայացուցչի 

ներկայությամբ և պատճենը վավերացված է նշված ներկայացուցչի և այդ փաստաթուղթը 

ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձի կողմից, 

2) Պատճենը ներկայացվում է Բանկի հետ համաձայնեցված այնպիսի եղանակով, որը 

հավաստում է պատճենի իսկությունը: 

1.6 Օտար լեզվով փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն թարգմանված՝ նոտարական 

վավերացմամբ: Թարգմանություն չի պահանջվում, եթե փաստաթուղթը ռուսերեն կամ անգլերեն 

լեզվով է: 

 


