“Գլաձոր ՈւՎԿ” ՓԲԸ
Գործարար վարվելակերպի Կանոններ

1. Նպատակը

«Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ի (այսուհետ` կազմակերպություն) գործարար
վարվելակերպի կանոնների (այսուհետ` Կանոններ) նպատակն է սահմանել
աշխատակիցների վարվելակերպի նորմեր, որոնք պետք է պահպանվեն
կազմակերպությունում աշխատելու ընթացքում և որոնք միտված են
բարձրացնելու կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունների
որակը,
ինչպես
նաև
ապահովելու
աշխատակիցների
արդյունավետ
աշխատանքը:
Կանոնները կարգավորում են «Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների
գործարար վարվելակերպը հաճախորդներին ծառայություններ մատուցելիս, որը
նպատակ ունի ապահովվելու նրանց շահերի լիարժեք պաշտպանությունը և
որոնցով սահմանվում են՝
 հաճախորդներին տեղեկատվության ներկայացման ձևն ու կարգը,
 մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագիրը կնքելիս և պայմանագրի
գործողության ընթացքում հաճախորդներին տրամադրվող տեղեկատվության
բովանդակությունը և այդ տեղեկատվության տրամադրման ձևը և կարգը, ինչպես
նաև հաճախորդների հետ հաղորդակցման և հաճախորդների բողոքպահանջների ներկայացման ու քննության կարգն ու պայմանները,
 առաջարկվող ծառայությունների մասին գովազդը և մարկետինգային
գործունեությունը (քաղաքականությունը),
 հաճախորդների անձնական տվյալների պահպանման և դրանց անվտանգ
օգտագործման կանոնները,
 հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը և այդ տեղեկատվության
հրապարակման կարգը:
Կազմակերպությունը իր գործունեությունը ծավալում է վստահության հիմքերի
վրա՝ վստահություն ներշնչելով հաճախորդների, բաժնետերերի և այլ անձանց
շարքերում: Կազմակերպության համբավը բարձր պահելն աշխատակիցներից
յուրաքանչյուրի պարտքն ու պատասխանատվությունն է:
2. Առաջարկվող ծառայությունների մասին գովազդը և մարկետինգային
գործունեությունը

Բանկային ծառայությունների վերաբերյալ բոլոր գովազդները պետք է
կատարվեն օրենսդրությանը, իրավական ակտերին և կանոնադրությանը
համապատասխան, վայելուչ կերպով, պարզ ու հստակ ձևով՝ կոնկրետ նշելով
գովազդի նպատակը՝ առանց հաղորդելու
որևէ կասկած հարուցող
տեղեկատվություն և չափազանցնելով ծառայության դերը: Մատուցվող
ծառայության
անվանումը
չպետք
է
որևէ
շփոթություն
առաջացնի
հասարակության մեջ, արդար մրցակցության սահմաններում, այն պետք է
հասարակության
մեջ
ներշնչի
վստահություն
ֆինանսական
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կազմակերպությունների նկատմամբ և չպետք է պախարակի որևէ վարկային
ինստիտուտի՝ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով նսեմացնող կամ
զրպարտչական տեղեկատվություն հաղորդելով վերջինիս ծառայությունների
վերաբերյալ:
Բանկային ծառայությունների գովազդը պետք է իրականացվի ֆինանսական
կազմակերպություններին հատուկ բառապաշարով և հնարավորության դեպքում
թույլ տա հաճախորդներին համեմատել առաջարկվող ծառայությունը այլ
բանկերի կողմից առաջարկվածնմանօրինակ ծառայության հետ: Համեմատական
տվյալները պետք է հիմնված լինեն ստույգ փաստերի վրա: Որևէ գովազդ, որը
կատարվում է ինտերնետային ցանցի կամ զանգվածային լրատվության տպագիր,
կամ էլեկտրոնային միջոցներով, պետք է բացահայտի վարկերի տարեկան փաստացի
տոկոսադրույքի չափը, ինչպես նաև առաջարկվող ծառայությունների սակագները:
Այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ սպառողների համար հասկանալի դարձնել տարեկան
փաստացի տոկոսադրույքի չափը, ներկայացվում է դրա հաշվարկման օրինակը: ՀՀում
իրականացվող կամ ինտերնետ ցանցում տեղադրված որևէ գովազդ,
հայտարարություն կամ առաջարկ, չպետք է լինի շփոթեցնող, խրթին կամ
մոլորեցնող:
«Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ
տեղեկությունը հասանելի է դարձվում սպառողների համար՝
 ընկերության գործունեության վայրում՝ առանձին տեղեկատվական
ամփոփագրերի
ձևով,
տեսանելի
տեղում
փակցված
մատուցվող
ծառայությունների վերաբերյալ թղթային տարբերակով,
 ինտերնետում (ընկերության տնային էջ, «Ֆինանսական օգնական»
համակարգի կայք և այլ ),
 մամուլում՝ օրենքով սահմանված ժամկետներում, առնվազն 3000
տպաքանակ ունեցող թերթերում կամ ամսագրերում,
 զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով:
Ընկերության
գովազդը,
որը
ուղղակիորեն
կամ
անուղղակիորեն
պարունակում է որևէ սակագին և (կամ) ծառայության մասին տեղեկություն,
առնվազն պարունակում է հետևյալը.
1) ընկերության կայքի հասցեն,
2) ընկերության հետ հաղորդակցման տվյալները (հեռախոսահամար,
էլեկտրոնային հասցե կամ այլն)։
Ընկերությունը իր գովազդներում
իրավունք չունի oգտագործելու
ապակողմնորոշող այնպիսի տեղեկություններ կամ այլ անձանց կողմից այդ
ընկերության վերաբերյալ կատարված հայտարարություններ, որոնք կարող են
թյուր ենթադրության տեղիք տալ տվյալ ընկերության ֆինանսական վիճակի,
ֆինանսական շուկայում նրա զբաղեցրած դիրքի, հեղինակության, գործարար
համբավի կամ իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ: Գովազդը չպետք է
ազդեցություն ունենա գովազդվող ծառայության կամ կազմակերպության
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նկատմամբ սպառողի վերաբերմունքի վրա՝ անճշտության, անորոշության,
չափազանցության կամ թեր ներկայացման միջոցով:
Եթե գովազդում ներկայացվում են մեկից ավելի ծառայություններ, ապա
յուրաքանչյուր ծառայությունը տարանջատվում է իր հատկանիշներով այնպես, որ
սպառողը կարողանա ծառայությունները հստակ տարբերակել միմյանցից:
3. Հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը
• «Գլաձոր

ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ը հրապարակում է իր կողմից մատուցվող
ծառայությունների՝ վարկերի տրամադրման վերաբերյալ, հետևյալ տեղեկատվությունը.

1) վարկավորվող գումարի նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափերը,
2) վարկի տրամադրման նվազագույն և առավելագույն ժամկետները ըստ
արժույթի և (կամ) առկայության դեպքում ըստ այլ գործոնների,
3) վարկի արժույթը,
4) մայր գումարի և տոկոսագումարների մարումների հաճախականությունը
(ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, այլ),
5) վարկի անվանական և սպառողական կրեդիտների դեպքում տարեկան
փաստացի տոկոսադրույքները ըստ արժույթի և առկայության դեպքում ըստ այլ
գործոնների:
6) վարկերի տոկոսագումարի հաշվարկման կարգը,
7) անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն նախատեսելու դեպքում`
նշում այդ մասին, փոփոխման կարգն ու պայմանները:
8) ապահովության (գրավի) տեսակը, եթե նման պահանջ առկա է,
9) « վարկ հարաբերած գրավի արժեք» առավելագույն ցուցանիշը՝ տոկոսային
արտահայտությամբ (գրավի առկայության դեպքում),
10) վարկով ձեռք բերվող ապրանքի, ծառայության կամ աշխատանքի համար
վճարվող կանխավճարի և վարկի գումարի տոկոսով արտահայտված
հարաբերության նվազագույն մեծությունը:
11) Վարկավորման համար վարկառուի (կրեդիտառուի) կողմից ընկերության
պարտադիր վճարման ենթակա վճարների ցանկը և դրանց չափը (միջակայքը),
12) վարկառուի կողմից վարկավորման համար երրորդ անձանց (այդ թվում`
պետական մարմինների) կողմից մատուցվող այլ օժանդակ ծառայություններից
օգտվելը պարտադիր պայման լինելու դեպքում նշում այդ մասին: Այլ օժանդակ
ծառայություններից
օգտվելը
պարտադիր
լինելու
դեպքում
այդ
ծառայությունների գինը (գնի միջակայքը),
13) վարկառուի կողմից իր պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու
դեպքում տույժերի չափը և կիրառման դեպքերը, ինչպես նաև նշում հնարավոր
բացասական հետևանքների վերաբերյալ:
14) վարկի գումարի տրամադրման եղանակները
15) վարկի վաղաժամկետ մարման հնարավոր դեպքերը և պայմանները,
ներառյալ նաև հնարավոր տույժերը:
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16) Սպառողի համար վարկի հասանելիությունը սահմանափակող բոլոր
պայմանները:
17) վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը,
18) ընկերության կողմից վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման
առավելագույն ժամկետը, վարկային հայտ ներկայացնողին որոշման մասին
տեղեկացնելու և վարկը վարկառուին տրամադրելու ժամկետը,
19) ընկերության կողմից հաճախորդին վարկ տրամադրելու դրական
որոշման գործոնները և վարկի մերժման գործոնները:

• Վարկերի առանձին տեսակների մասին հրապարակվում են նաև լրացուցիչ

տեղեկություններ.

1) Անշարժ և շարժական գույքի ձեռքբերման (ինչպես նաև բնակարանների
վերանորոգման) համար տրամադրվող վարկերի գծով.
ա. վարկավորվող գույքի ապահովագրության պահանջի առկայությունը:
2) Վարկային գծերի (օվերդրաֆտների) գծով.
ա. արտոնյալ ժամկետը (« գրեյս պերիոդ») (առկայության դեպքում),
բ. փաստացի օգտագործված միջոցների դիմաց հաշվարկված տոկոսադրույքը,
տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը,
գ. եթե նախատեսվում է տոկոս, չօգտագործված միջոցների դիմաց, ապա նշում
այդ պայմանների մասին:
3) Սպառողական վարկերի գծով՝ վարկի ձևակերպման վայրը
4)Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի գծով՝ շեշտվում է, որ արտարժույթի
փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի
մարումների վրա:
4. Հաճախորդին տեղեկատվության ներկայացման ձևն ու կարգը

•
•

•
•

•

տեղեկատվությունը պետք է լինի հայերեն լեզվով, եթե հաճախորդն ու
ընկերությունը այլ լեզվով հաղորդակցվելու համաձայնության չեն գալիս,
տեղեկատվությունը պետք է պարունակի հաճախորդին հնարավորինս
հասկանալի
տերմիններ,
արտահայտություններ,
չի
կարող
լինել
ապակողմնորոշող, շփոթեցուցիչ, (օրինակ՝ խուսափել այնպիսի բառերի
օգտագործումից, ինչպիսին «կետանց» բառն է),
ներկայացվող տեղեկատվությունը պետք է հնարավորինս հասկանալի լինի
հաճախորդին,
ընկերությունն
ապահովում
է,
որ
իր
կողմից
բացահայտվող
տեղեկատվությունը հաճախորդին հնարավորություն տա հասկանալու իրեն
առաջարկվող կոնկրետ ծառայության էությունը և դրա հետ կապված ռիսկերը,
ընկերության կողմից բացահայտվող տեղեկատվությունը չի կարող
ներկայացվել այնպիսի ձևով, որ թաքցվեն կարևոր դրույթները, ինչպես նաև
տպավորություն ստեղծվի, որ դրանք ոչ կարևոր են,
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•

•

ընկերությունը չի կարող չափազանցնել իր կողմից մատուցվող
ծառայությունների կարևորությունը՝ տրամադրելով կեղծ, ոչ հավաստի կամ ոչ
ամբողջական տեղեկատվություն,
ընկերությունն
ապահովում
է,
որ
իր
կողմից
բացահայտվող
տեղեկատվությունը ներկայացվի ճշգրիտ, արժանահավատ և ժամանակին:

5. Վարկերի տրամադրում

Ð³×³Ëáñ¹ÇÝ ïñ³Ù³¹ñíáÕ í³ñÏ»ñÇ í»ñ³բ»ñÛ³É կազմակերպության ÏáÕÙÇó
³é³ç³ñկí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ å³ñ½ ¨ Ñëï³Ï` Ï³åí³Í
í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï: ÜÙ³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
å»ïù ¿ ³éÝí³½Ý Ý»ñ³éÇ`
•
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ í³ñÏÇ ï»ë³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ï³ñ»Ï³Ý
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ã³÷Á, ï³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ã³÷Á, ÇÝãå»ë Ý³¨
³Û¹ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ÷á÷áË»Éáõ ¹»åùáõÙ ¹ñ³ Ï³ñ·Á, å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ,
•
í³ñÏ³íáñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ·³ÝÓíáÕ ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ
í×³ñáõÙÝ»ñÁ,
•
ïáÏáëÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý å³ñբ»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (·ñ³ýÇÏÁ),
•
ïáÏáëÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ÑÇÙù»ñÁ (ï³ñí³ Ï³Ù ³Ùëí³
Ù»ç ûñ»ñÇ ëïáõÛ· ù³Ý³ÏÁ),
•
ïáÏáëÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ù»Ãá¹Á,
•
í³ñÏÇ Ù³ñÙ³Ý ·ñ³ýÇÏÁ (·áõÙ³ñÇ ã³÷Á ¨ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ),
Å³ÙÏ»ï³Ýó í³ñÏÇ ï³ñ»Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ã³÷Á, Å³ÙÏ»ï³Ýó ïáÏáëÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùբ ÏÇñ³éíáÕ ïáõÅ³ÝùÇ ã³÷Á ¨ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Á,
•
Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï í³ñÏÇ Ù³ëÝ³ÏÇ Ï³Ù ÉñÇí Ù³ñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ,
í³ñÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÇ Ýí³½»óÙ³Ý ëÏ½բáõÝùÁ ¨ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Á
(ÏÇñ³éáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ûñÇÝ³ÏÇ íñ³),
•
§Ùï³Í»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï¦-Á` ë³ÑÙ³Ýí³Í §êå³éáÕ³Ï³Ý Ïñ»¹Çï³íáñÙ³Ý
Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýùáí,
•
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ³ÛÉ ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·Ý»ñÁ, áñáÝóÇó û·ïí»ÉÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ í³ñÏ ï³Éáõ Ï³Ù ï³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ
ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý,
• ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ó³Í éÇëÏ»ñÁ ¨
í³ñÏ³ÛÇÝ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
• ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ¨ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³ó³Í
éÇëÏ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ,
• Ñ³×³Ëáñ¹Ç ÏáÕÙÇó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù áã å³ïß³×
Ï³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ÏÇñ³éíáÕ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
Վ³ñÏ³éáõÝ å»ïù ¿ ï»Õ»Ï³óíÇ í»ñáÑÇßÛ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó
í»ñ³բ»ñÛ³É Ï³ï³ñí»ÉÇù բáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ å³ñïùÇ
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ³ÙբáÕç Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
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Կազմակերպությունը Ñ³×³Ëáñ¹Ç í³ñÏ ëï³Ý³Éáõ í»ñ³բ»ñÛ³É ¹ÇÙáõÙÇ
Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Ï³ñáÕ ¿ Ýñ³ÝÇó å³Ñ³Ýç»É ó³ÝÏ³ó³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, áñÝ
³ÝÑñ³Å»ßï ÏÑ³Ù³ñÇ í³ñÏ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É`
• Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ, ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ,
• ֆÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ,
• ¹ÇÙáñ¹Ç í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ:
ÜÙ³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÕբÛáõñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Կազմակերպության ÏáÕÙÇó
å³Ñ³ÝçíáÕ ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ (Ñ³ßí»Ïßիé ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ, å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ ¨ ³ÛÉÝ), Ñ³×³Ëáñ¹Ç ÏáÕÙÇó Éñ³óí³Í ¨
ëïáñ³·ñí³Í Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÁ, Ý³ËÏÇÝáõÙ
ëï³ó³Í í³ñÏ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ
í³ñÏ³ÛÇÝ բÛáõñáÝ»ñÇó:
ԿազմակերպությունÁ Ý³Ëûñáù å»ïù ¿ ï»Õ»Ï³óÝÇ Çñ Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ, áñ í»ñçÇÝÇë
í»ñ³բ»ñíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ïñ³Ù³¹ñí»É ³ÛÉ բ³ÝÏ»ñÇ, í³ñÏ³ÛÇÝ
կազմակերպություններին, բÛáõñáÝ»ñ:
ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ëïáñ³·ñ»Éáõó ³é³ç ԿազմակերպությունÁ å³ñï³íáñ ¿
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý Í³ÝáÃ³óÝ»É å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ý
ÏÇó ó³ÝÏ³ó³Í ÷³ëï³ÃÕÃÇÝ:
Կազմակերպությունը Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ å»ïù ¿ ï»Õ»Ï³óÝÇ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
ÏÝùÙ³Ý ÏáÝÏñ»ï Å³ÙÏ»ïÇ ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
Կազմակերպությունը å³ñï³íáñ ¿ Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ բ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³É
¹ÇÙáõÙÇ Ù»ñÅÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
Կազմակերպությունը Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ ³ñï³ñÅáõÛÃ³ÛÇÝ í³ñÏ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ
å»ïù ¿ ï»Õ»Ï³óÝÇ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ
բ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñï³ñÅáõÛÃ³ÛÇÝ éÇëÏÇ
÷áË³ÝóÙ³Ý Ù³ëÇÝ (»Ã» ³ñï³ñÅáõÛÃ³ÛÇÝ éÇëÏÁ ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ):
Կազմակերպությունը Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ å»ïù ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ï»ÕÛ³Ï å³ÑÇ í³ñÏÇ
Ù³ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí í×³ñÝ»ñÇ ¨ í×³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇó Ñ»ï
ÁÝÏÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ:
Կազմակերպությունը å»ïù ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ç í³ñÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÁ Ýí³½»óÝÇ
Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï Ï³ï³ñí³Í Ù³ñáõÙÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³Ù³ëÝáñ»Ý:
Ð³×³Ëáñ¹Á í³ñÏÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ
ãÏ³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Կազմակերպությունը Ï³ñáÕ ¿ Ññ³Å³ñí»É Ñ»ï³·³
í³ñÏ³íáñáõÙÇó:
Կազմակերպությունը å³ñï³¹Çñ ïñ³Ù³¹ñáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ
å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ ·ñ³íáñ Ó¨áí` Կազմակերպության ¨ Ñ³×³Ëáñ¹Ç ÙÇç¨
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í
Ï³åÇ
ÙÇçáóÝ»ñáí,
Ñ³Ï³é³Ï
¹»åùáõÙ
ëï³Ý³É
Կազմակերպություն ³Ûó»É»Éáõ å³ÛÙ³Ýáí:
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6. Հաճախորդների անձնական տվյալների պահպանման կանոնները

Կազմակերպությունը Ï³ñáÕ է å³Ñ³Ýç»É, Ñ³í³ù»É ¨ å³Ñ»É
³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Çñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ í»ñ³բ»ñÛ³É, áñÁ Ñ³ñÏ³íáñ ¿
Ýñ³Ýó Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñ ÏÝù»Éáõ Ï³Ù ãÏÝù»Éáõ í»ñ³բ »ñÛ³É áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
Կազմակերպության աշխատակիցները ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ
ÏÝù»Éáõó ³é³ç å³ñï³íáñ »Ý áõëáõÙÝ³ëÇñ»É բáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï Çñ³í³Ï³Ý
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ` Çñ»Ýó Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ բ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ºñբ
Ñ³×³Ëáñ¹Á ·áñÍáõÙ ¿ »ññáñ¹ ³ÝÓÇ ³ÝáõÝÇó, ³å³ Ý³ å³ñï³íáñ ¿
կազմակերպությանը ³å³Ñáí»É »ññáñ¹ ³ÝÓÇ Ù³ëÇÝ բ³ó³Ñ³ÛïáÕ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
Պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը փոստային կապի
միջոցով հաճախորդին տրամադրելու դեպքում ընկերությունն առնվազն երեք
տարի պահպանում է նամակն ուղարկելու փաստն ապացուցող
փաստաթղթերը, իսկ եթե նամակը հաճախորդին չի հանձնվել, ապա
տեղեկատվություն նամակի վերադարձի պատճառների մասին:
7. Հաճախորդների բողոք-պահանջների ներկայացման ու քննության կարգն ու
պայմանները

Կազմակերպությունը ù³Õ³ù³í³ñÇ ¨ բ³ñ»ÏÇñÃ Ó¨áí å»ïù ¿
³ñÓ³·³ÝùÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í բáÕáùÝ»ñÇÝ` Ï³åí³Í
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ»ï: Կազմակերպությունը å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ բáÕáùÝ»ñÇ
ùÝÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ, áñáÝù å³ñï³íáñ »Ý`
• բ³ó³Ñ³Ûï»É ÝÙ³Ý բáÕáùÇ å³ï×³éÁ,
• ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»É Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ, áñ í»ñçÇÝÇë ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í
բáÕáùÝ»ñÁ ùÝÝáõÃÛ³Ý »Ý ³éÝí³Í ¨ ÁÝÃ³óùÇ Ù»ç »Ý,
• Ó»éÝ³ñÏ»É բáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ»ñÁ` ÝÙ³Ý բáÕáùÝ»ñÇÝ
×Çßï, ³ñ¹³ñ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ï³Éáõ ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
• áÕç³ÙÇï Å³ÙÏ»ïáõÙ ·ñ³íáñ Ó¨áí ï»Õ»Ï³óÝ»É Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ` բáÕáùÇ
ÉáõÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ:
8. Բանկային գաղտնիքի պահպանում

Ֆինանսական կազմակերպությունները ¨ Çñ»Ýó ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ ÐÐ
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùբ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ »Ý ÏñáõÙ բ³ÝÏ³ÛÇÝ, ³é¨ïñ³ÛÇÝ ¨
³ÝÓÝ³Ï³Ý ·³ÕïÝÇù Ï³½ÙáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Üñ³Ýù
å³ñï³íáñ »Ý å³Ñå³Ý»É Ñ³×³Ëáñ¹Ç í»ñ³բ»ñÛ³É Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ¨
³ÛÉÝÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ` բ³ó³éáõÃÛ³Ùբ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñÇ:
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ºÃ» ûñ»ÝùÇ å³Ñ³Ýçáí Ï³Ù ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí բ³ó³Ñ³Ûïí»É »Ý
Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ í»ñ³բ»ñíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áñáß Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³å³
å»ïù ¿ ¹ñë¨áñլ ³é³í»É³·áõÛÝ ËáÑ»ÙáõÃÛáõÝ ¨ Ó»éÝ³ñÏվ»Ý բáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ
ù³ÛÉ»ñÁ` ÝÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ ßïÏ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ áñáß ËÙբ»ñÇ (ûñÇÝ³Ï` áã å³ñï³×³Ý³ã Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ)
í»ñ³բ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³Ý³ÏáõÙÁ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùբ ë³ÑÙ³Ýí³Í
բ³ÝÏ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇù ÏñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (´³ÝÏ»ñÇ, í³ñÏ³ÛÇÝ
կազմակերպությունների ¨ ³ÛÉÝ) ÙÇç¨ ãÇ Ï³ñáÕ ¹Çïí»É` áñå»ë բ³ÝÏ³ÛÇÝ
·³ÕïÝÇùÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ:
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9. Տեղեկատվության տրամադրումը մինչև պայմանագրի կնքումը

Ընկերությունն առնվազն.
• գրավոր տրամադրում է հաճախորդին ընկերության գործունեության պայմանները,
• բանավոր պարզաբանում է հաճախորդին կոնկրետ հետաքրքրող ծառայության
բնույթը, (տեսակը), էական պայմանները,
• բանավոր պարզաբանում է հաճախորդին հետաքրքրող կոնկրետ ծառայության
տրամադրման հետ կապված այլ ծախսերի առաջացման դեպքերը և ծավալները,
• բանավոր բացատրում է կոնկրետ ծառայությունից օգտվելիս ի հայտ եկող
հիմնական ռիսկերը,
• մինչև պայմանագիր կնքելը հաճախորդին հնարավորություն և բավարար
ժամանակ է ընձեռում ծանոթանալու պայմանագրի դրույթներին,
• բանավոր ներկայացնում է հաճախորդի համար հետաքրքրություն առաջացրած
ծառայությանը համարժեք այլ ծառայությունների ցանկը,
• բանավոր
տեղեկացնում
է
հաճախորդին
պարտադիր
տրամադրվող
տեղեկատվությունը
փոստային
կապի
միջոցով
կամ,
կողմերի
համաձայնությամբ, էլեկտրոնային, կամ կապի այլ միջոցներով (հեռախոս, ֆաքս,
կարճ հաղորդագրություն և այլն) կամ ընկերության տարածքում ստանալու
հնարավորության մասին,
• բանավոր բացատրում է հաճախորդի` պայմանագրի կնքումից հետո առաջացող
պահանջները ներկայացնելու կարգը, ինչպես նաև ընկերության կողմից
պահանջների քննման գործընթացը, ժամկետը, որի ընթացքում կուսումնասիրվի
պահանջը,
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բացահայտում
է
պայմանագրից
բխող
հաճախորդի
պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն, այդ թվում՝ հաճախորդի
կողմից իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու
դեպքում ընկերության կողմից կիրառվող պատասխանատվության միջոցների
(տուժանքի կամ հաճախորդի վիճակը վատթարացնող ցանկացած այլ
միջոցների) սպառիչ ցանկը, դրանց կիրառման դեպքերը,
• բանավոր տեղեկացնում է հաճախորդին իր իրավունքները դատական կարգով,
ինչպես նաև Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով, իսկ
արբիտրաժային համաձայնության առկայության դեպքում՝ նաև արբիտրաժային
տրիբունալի
միջոցով
պաշտպանելու
հնարավորության
մասին: Պարզաբանումների հետ մեկտեղ տրամադրում է վեճերի լուծման
վերաբերյալ բացատրական ամփոփագիր` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի
կողմից սահմանված նորմատիվ իրավական ակտերի,
• բանավոր տեղեկացնում է պայմանագրի կնքումից հետո հաճախորդին
ներկայացվող հաշվետվությունների (քաղվածքներ, տեղեկացումներ և այլն),
դրանց ներկայացման ձևի, հաճախականության և ժամկետների, ինչպես նաև
ներկայացման կարգի մասին:
• բանավոր բացատրում է վարկային պատմության էությունը և դրա կարևորությունը,
մտածելու ժամանակի իրավունքի մասին, տեղեկացնում է կրեդիտավորման
պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու
սպառողի իրավունքի մասին, հաճախորդի պահանջով տրամադրում է
Ընդհանրական թերթիկ, իսկ կրեդիտային հայտի վերաբերյալ դրական որոշման
կայացումից հետո տրամադրում է Անհատական թերթիկ:
10.

Տեղեկատվության տրամադրումը պայմանագիր կնքելիս

Հաճախորդի հետ պայմանագիր կնքելիս տրամադրվում է նվազագույնը
հետևյալ տեղեկատվությունը.
1) նշում այն մասին, որ հաճախորդը հնարավորություն ունի ընկերության և
հաճախորդի միջև կնքվող գործարքից բխող բողոք-պահանջները ներկայացնել
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին: Այն դեպքում, երբ ընկերությունը
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից
հրաժարվելու վերաբերյալ համաձայնագիր չի կնքել, նշում այդ մասին` համաձայն
ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված նորմատիվ իրավական ակտերի,
2) եթե պայմանագրի առնչությամբ ընկերության և հաճախորդի միջև կնքվում է
արբիտրաժային համաձայնություն, ապա գրավոր բացահայտվում է կողմերի
իրավունքների
ու
պարտականությունների
վերաբերյալ
բավարար
տեղեկատվություն: Պայմանագրին կից տրամադրվում է վեճերի լուծման
վերաբերյալ բացատրական տեղեկատվություն` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական
բանկի կողմից սահմանված նորմատիվ իրավական ակտերի:
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Կրեդիտավորման պայմանագրում առկա է նաև հետևյալ տեղեկատվությունը՝
կրեդիտի տեսակը,
գումարի չափը, վերադարձման վերջնաժամկետը, իսկ
օվերդրաֆտի դեպքում` նաև կրեդիտի մարման միջանկյալ ժամկետները
(առկայության դեպքում), գումարի տրամադրման ձևը (միանվագ կամ փուլային),
մարման ժամանակացույցը, կրեդիտի տրամադրման եղանակը (կանխիկ, թե
անկանխիկ), նշում վճարահաշվարկային ծառայությունների դիմաց գանձվող
վճարների մասին, տոկոսագումարների հաշվարկման ձևը (տոկոսագումարները
հաշվարկվում են կրեդիտի սկզբնական գումարի, թե նվազող մնացորդի վրա),
կրեդիտի գումարի մարման կարգը՝ հավասարաչափ (անուիտետային), թե ոչ
հավասարաչափ (դիֆերենցված):
Պայմանագրերում նշվում է նաև հետևյալի մասին՝
• սպառողը վճարելու է ապահովագրության, գնահատման կամ այլ օժանդակ
ծառայությունների համար կամ նոտարական ծառայությունների համար կամ
կատարելու է այլ վճարներ, եթե կրեդիտավորողին հայտնի է, որ սպառողը
կատարելու է նման վճարներ:
• ընկերությունը սպառողից կարող է պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր
• սպառողի պարտավորությունների կատարումն ապահովող միջոցների մասին,
եթե այդպիսիք առկա են,
Եթե սպառողի պարտավորությունների կատարումն ապահովված է գրավով, ապա՝
ա. գրավի տեսակը և նկարագրությունը,
բ. կրեդիտի գումարի և գրավի արժեքի տոկոսային հարաբերակցությունը,
գ. նշում այն մասին, որ գրավի առարկան անցնում է կամ չի անցնում գրավառուի
տիրապետմանը,
դ. նշում այն մասին, որ սպառողի կողմից իր պարտավորությունները չկատարելու
դեպքում գրավի առարկայի վրա կարող է բռնագանձում տարածվել:
•
կրեդիտի տոկոսադրույքի չափը, իսկ եթե տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել,
ապա՝ տոկոսադրույքը փոփոխելու հստակ պայմաններն ու կարգը:
•
նշում կրեդիտի գումարի փոփոխման հստակ կարգի և պայմանների,
փոփոխությունը պայմանավորող գործոնները մասին, եթե պայմանագրով կրեդիտի
գումարի մեծությունը կարող է փոփոխվել:
•
սպառողի կողմից իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ
կատարելու համար կրեդիտավորողի կողմից կիրառվող պատասխանատվության
միջոցների և դրանց չափերի վերաբերյալ նշումներ, ինչպես նաև սպառողի վերաբերյալ
տեղեկատվությունը վարկային բյուրոյին տրամադրելու վերաբերյալ: Ընդ որում,
վարկային բյուրոյի վերաբերյալ նշումը ներկայացվում է աչքի ընկնող և առանձնացված
ձևով՝ այլ տառատեսակով, այլ տառաչափով և (կամ), այլ ձևով:
•
եթե օվերդրաֆտի տրամադրման պայմանագիրը նախատեսում է տոկոսների
կամ այլ հատուցման վճարում չօգտագործված միջոցների դիմաց, ապա նշում այդ
մասին;
•
եթե տրամադրվում է արտարժութային կրեդիտ, նշում արտարժույթի տեսակի
(օրինակ` դոլար, եվրո, ֆունտ ստեռլինգ), ինչպես նաև այն մասին, որ արտարժույթի
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փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ կրեդիտի
մարումների վրա;
•
եթե պայմանագրում սահմանված են պայմաններ, որոնք որոշվում են այլ
փաստաթղթով սահմանված ծառայության ընդհանուր պայմաններով և այդ
ծառայության ընդհանուր պայմանները կարող են փոփոխվել պայմանագրի
գործողության ընթացքում, ապա պայմանագրում պետք է լինի նշում այդ մասին;
•
եթե պայմանագրում հղում է կատարվում պայմանագրի անբաժանելի մաս
կազմող պայմաններին (օրինակ` ներքին իրավական ակտերին, ծառայության
ընդհանուր պայմաններին), ապա նշվում են այդ պայմանների ընդունման ամսաթիվը և
ընդունող մարմնի անվանումը:
•
այն դեպքերում, երբ ծառայության ընդհանուր պայմանները սահմանվում են
ընկերության կողմից, ապա պայմանագրին կցվում են նաև պայմանագրի կնքման
պահին գործող ծառայության ընդհանուր պայմանները;
•
այն դեպքերում, երբ ծառայության ընդհանուր պայմանների սահմանողը
ընկերությունը չէ, ընկերությունը տեղեկացնում է հաճախորդին, որ ընդհանուր
պայմաններին կարող է ծանոթանալ ընկերության տարածքում, ինչպես նաև
բացատրում է, թե այլ ինչ ձևով կամ միջոցներով կարող է հաճախորդը ձեռք բերել
ծառայության ընդհանուր պայմանները սահմանող փաստաթուղթը;
•
հաճախորդի ցանկության դեպքում ընկերությունը տրամադրում է
ծառայության ընդհանուր պայմանների պատճենը թղթային կամ հաճախորդի ու
ընկերության միջև փոխհամաձայնեցված այլ ձևով ոչ ուշ, քան երկու աշխատանքային
օրերի ընթացքում: Վճարը, որը գանձվում է ընկերության կողմից ընդհանուր
պայմանների պատճենը տրամադրելու համար, չի կարող այդ պատճենը
պատրաստելու ծախսերից մեծ լինել:
•
Այն դեպքերում, երբ մեկ կրեդիտը տրամադրվում է մեկից ավելի անձանց, ապա
ընկերությունը կրեդիտավորման պայմանագրի մեկական օրինակ տրամադրում է
յուրաքանչյուր սպառողի:
11.

Տեղեկատվության տրամադրումը պայմանագրի գործողության ընթացքում

Պայմանագրի գործողության ընթացքում ընկերությունը հաճախորդին
տեղեկացնում է՝ անվանական տոկոսադրույքի չափի, կողմերի միջև հաղորդակցման
կարգի, ծառայության ընդհանուր պայմանների և այլ վճարների փոփոխության մասին,
իրավական ակտերի այն փոփոխությունների մասին, որոնք ուղղակի ազդեցություն
ունեն
հաճախորդի՝
պայմանագրով
սահմանված
իրավունքների
և
պարտականությունների վրա, կողմերի` պայմանագրից բխող իրավունքների,
պարտականությունների կամ պատասխանատվության վրա ուղղակի ազդեցություն
ունեցող այլ հանգամանքների փոփոխության ներառյալ՝ վարկային բյուրո տվյալները
ուղարկելու մասին:
Նշված
պարտադիր
ներկայացման
տեղեկատվությունը
հաճախորդին տրամադրվում է փոստային կապի միջոցով, կարող է տրամադրվել
էլեկտրոնային փոստով կամ կապի այլ միջոցով (հեռախոս, ֆաքս, կարճ
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հաղորդագրություն) կամ առձեռն՝ ընկերության տարածքում կամ այլ վայրում:
Պարտադիր
ներկայացման
տեղեկատվությունում
ընկերության
կողմից
միակողմանիորեն փոփոխություն կատարելու դեպքում հաճախորդին տրամադրվում է
համապատասխան փոփոխության որոշման կայացումից հետո, սակայն ոչ ուշ, քան
որոշումն ուժի մեջ մտնելուց 7 աշխատանքային օր առաջ, այլ դեպքերում՝ պարտադիր
ներկայացման տեղեկատվությունում կատարված փոփոխությունը հաճախորդին
տրամադրվում է ոչ ուշ, քան համապատասխան փոփոխությունը տեղի ունենալուց և
ընկերության կողմից տեղեկանալուց 7 աշխատանքային օր հետո:
Տեղեկատվությունը հեռախոսով հաղորդելու
դեպքում ընկերության
աշխատակիցը բացահայտում է իր անունը, ինչպես նաև կազմակերպության
անվանումը, մատչելի և գրական հայերենով, եթե կողմերի համաձայնությամբ այլ
լեզվով հաղորդակցում նախատեսված չէ, հաղորդում է զանգահարելու նպատակը,
տեղեկացնում է հեռախոսային խոսակցության ձայնագրման մասին, եթե տեղի է
ունենում նման ձայնագրում, հաճախորդի ցանկության դեպքում ընդհատում է
հեռախոսային խոսակցությունը և հաճախորդին զանգում ավելի ուշ:
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