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¶ÈàôÊ 1. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð
1.1. êáõÛÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý §²ðº¶²Î¦ áõÝÇí»ñë³É í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ
÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý (³ÛëáõÑ»ï` Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ) Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
(³ÛëáõÑ»ï` êå³éáÕ) ÏáÕÙÇó Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ (³é³ç³ñÏÝ»ñÁ)
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ, ¹ñ³Ýù ùÝÝ»Éáõ, í»ñçÝ³Ï³Ý áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ
Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
1.2. êáõÛÝ ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·Á Ùß³Ïí³Í ¿ §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³ßï³ñ³ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ,
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý, ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ¨
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
1.3. êáõÛÝ ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ÇÙ³ëïáí êå³éáÕ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÁ, áñÝ û·ïíáõÙ ¿
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ï³Ù ¹ÇÙáõÙ ¿ ¹ñ³ÝóÇó û·ïí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
1.4. êáõÛÝ
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç
ÇÙ³ëïáí
å³ï³ëË³Ý³ïáõ
³ßË³ï³ÏÇó
¿
Ñ³Ù³ñíáõÙ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Çñ³í³µ³ÝÁ, Ýñ³ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ`: Ýñ³Ý ÷áË³ñÇÝáÕ
³ßË³ï³ÏÇóÁ:
1.5. Կազմակերպության մասնաճյուղերում բողոք-պահանջների ընդունման պատասխանատու
է հանդիսանում մասնաճյուղի կառավարիչը, իսկ նրա բացակայության դեպքում
փոխարինող կառավարիչը կամ խնդրահարույց վարկեր հավաքագրող մասնագետը, ովքեր
ընդունում են բողոք-պահանջները, պատասխանում են հաճախորդի հարցերին՝ կապված
բողոք-պահանջների հետ:
1.6. êáõÛÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í µáÕáù-å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ (³é³ç³ñÏÝ»ñÇ) ùÝÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Ýå³ï³ÏÝ ¿ êå³éáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñÇó:

¶ÈàôÊ 2. Ð²Ö²Êàð¸ÜºðÆ ´àÔàø-ä²Ð²ÜæÜºðÆ ÀÜ¸àôÜØ²Ü Î²ð¶Ü àÆ
ä²ÚØ²ÜÜºðÀ
2.1. êáõÛÝ ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí êå³éáÕÁ Ï³ñáÕ ¿ µáÕáù-å³Ñ³Ýç Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ, »Ã» ·ïÝáõÙ ¿, áñ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí
³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ë³Ëïí»É ¿ Ï³Ù Ï³ñáÕ ¿ Ë³Ëïí»É ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñáí
»ñ³ßË³íáñí³Í Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, կապված կազմակերպության կողմից իրեն մատուցված
ծառայությունների գծով պարտականությունների խախտման հետ, որը պարունակում է
գույքային պահանջ:
2.2. ´áÕáù-å³Ñ³ÝçÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ·ñ³íáñ, áñáõÙ å»ïù ¿ Ýßí»Ý`
 ëå³éáÕÇ ³ÝáõÝÁ,
 ëå³éáÕÇ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý Ñ³ëó»Ý»ñÁ, Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ,
 Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÛÝ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ (Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý) ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñÇ ¹»Ù
µ»ñíáõÙ ¿ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÁ,
 å³Ñ³ÝçÇ նկարագրությունը (Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝó íñ³ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ å³Ñ³ÝçÁ),
 êå³éáÕÇ գույքային å³Ñ³ÝçÁ,
 å³Ñ³ÝçÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ, ³ÙÇëÁ ¨ ï³ñÇÝ,
 êå³éáÕÇ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ:
2.3. ´áÕáù-å³Ñ³ÝçÁ Ï³ñáÕ ¿ ëïáñ³·ñ»É êå³éáÕÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ: ²Û¹ ¹»åùáõÙ å³Ñ³ÝçÇÝ
ÏóíáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³í³ëïáÕ, å³ïß³× Ï³ñ·áí ïñí³Í
ÉÇ³½áñ³·ÇñÁ Ï³Ù ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ:
2.4. ´áÕáù-å³Ñ³ÝçÁ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÝ ¿ Ñ³ÝÓÝíáõÙ ÷áëï³ÛÇÝ Ï³åÇ ÙÇçáóáí Ï³Ù ³éÓ»éÝ:
´áÕáù-å³Ñ³ÝçÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ÉË³Ù³ë³ÛÇÝ ·ñ³ë»ÝÛ³Ï, áñÁ ·ïÝíáõÙ
¿ ù³Õ³ù ºñ¨³Ý, ²ÙÇñÛ³Ý 4/6 146, 147, 152 ¨ 153 ï³ñ³ÍùÝ»ñ Ñ³ëó»áõÙ: ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ
µáÕáù-å³Ñ³ÝçÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇÝ, ³å³
í»ñçÇÝë å³ñï³íáñ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë, µ³Ûó áã áõß ù³Ý »ñÏáõ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ
³ÛÝ áõÕ³ñÏ»É ·ÉË³Ù³ë³ÛÇÝ ·ñ³ë»ÝÛ³Ï:
2.5. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ëå³éáÕÁ Çñ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ µ³Ý³íáñ և (կամ) հեռախոսի
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միջոցով, ³å³ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ßË³ï³ÏÇóÁ µ³Ý³íáñ տեղեկացնում
է նաև այն մասին, որ՝
ա) բողոք-պահանջը համարվում է տրված սպառողի կողմից գրավոր (առձեռն կամ
փոստով) ներկայացնելու դեպքում,

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

բ)
սպառողը կարող է ձեռք բերել բողոք-պահանջների քննության՝ ընկերության
ընթացակարգերը:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ßË³ï³ÏÇóÁ »ñÏáõ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÁ, »Ã» ³ÛÝ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ëáõÛÝ
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç 2.2 Ï»ïÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ` գրավոր Ýß»Éáí Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: êå³éáÕÇ ÏáÕÙÇó ³Û¹
Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óí»Éáõó Ñ»ïá µáÕáù-å³Ñ³ÝçÁ Ï³ñáÕ ¿ ÏñÏÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí»É
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ: ²ñ·»ÉíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ó¨³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí
í»ñ³¹³ñÓÝ»É êå³éáÕÇ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÁ, »Ã» µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ³éáõÙáí ³ÛÝ Ï³ï³ñí³Í ¿:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ³é³Ýó ùÝÝ³ñÏÙ³Ý í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ ³ÛÝ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, áñáÝù
í»ñ³µ»ñíáõÙ »Ý Ù»Ï ï³ñáõó ³í»ÉÇ Å³ÙÏ»ï áõÝ»óáÕ Ñ³ñó»ñÇÝ` ëÏë³Í ³ÛÝ å³ÑÇó, »ñµ
êå³éáÕÁ ÇÙ³ó»É ¿ Ï³Ù Ï³ñáÕ ¿ñ ÇÙ³Ý³É Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý Ù³ëÇÝ:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ³ßË³ï³ÏÇó, áí ëï³ó»É ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ç µáÕáù-å³Ñ³ÝçÁ, Ï³Ù
áõÙ Ñ³×³Ëáñ¹Á Ñ³ÛïÝ»É ¿ µáÕáù-å³Ñ³Ýç Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, áõÕÕáñ¹áõÙ ¿
Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ßË³ï³ÏóÇ Ï³Ù Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³é³í³ñãÇ Ùáï, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ßË³ï³ÏóÇ Ñ»ï Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
ïíÛ³ÉÝ»ñ (Ñ»é³Ëáë, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ëó», ³ÛÉ):
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ßË³ï³ÏÇóÁ ÉáõÍáõÙ ¿ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÁ,
å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ëå³éáÕÇ Ñ³ñó»ñÇÝ` Ï³åí³Í µáÕáù-å³Ñ³ÝçÇ Ñ»ï:
´áÕáù-å³Ñ³Ýç Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ անձամբ ներկայացած ëå³éáÕÇÝ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ßË³ï³ÏÇóÁ µ³Ý³íáñ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÁ
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ïñí³Í ëå³éáÕÇ ÏáÕÙÇó ·ñ³íáñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó Ñ»ïá, ÇÝãå»ë Ý³¨, áñ
ëå³éáÕÁ Ï³ñáÕ ¿ Ó»éù µ»ñ»É µáÕáù-å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý` Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ: Սպառողի ցանկությամբ պատասխանատու աշխատակիցը նրան
տրամադրում է
բողոք-պահանջների ընդունման և քննության ընկերության
ընթացակարգերը:

2.11. Գլխամասային
գրասենյակում
/Մասնաճյուղերում/ներկայացուցչություններում
հայտարարությունների
համար
նախատեսված
վայրում
փակցվում
է
տեղեկատվություն
բողոք-պահանջների ընդունման և քննության ընկերության
ընթացակարգերին ծանոթանալու վերաբերյալ տեղեկատվություն, մասնավորապես՝ նշում
էլէեկտրոնային կայքի հասցեի վերաբերյալ, ինչպես նաև հրապարակում է և պահանջի
դեպքում
տրամադրում
է
հեռախոսահամար
բողոք-պահանջների
վերաբերյալ
տեղեկություններ ստանալու համար:
2.12. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ëå³éáÕÁ անձամբ է ներկայանում և պատասխանատու աշխատակցի հետ
բ³Ý³íáñ ½ñáõÛó áõÝ»Ý³Ý³Éáõó Ñ»ïá, սպառողը ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
µáÕáù-å³Ñ³Ýç, ³å³ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ßË³ï³ÏÇóÁ ëå³éáÕÇÝ ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ñ³ÏÇñ× ÝÏ³ñ³·ñáÕ
³Ù÷á÷³Ã»ñÃÁ (Ð³í»Éí³Í 1), í»×»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý µ³ó³ïñ³Ï³Ý ³Ù÷á÷á·ÇñÁ (Ð³í»Éí³Í 2),
ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ÛïÇ Ó¨Á (Ð³í»Éí³Í 3):

2.13. ´áÕáù-å³Ñ³ÝçÁ

·ñ³íáñ Ó¨áí Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ÉË³Ù³ë³ÛÇÝ
·ñ³ë»ÝÛ³Ï: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ßË³ï³ÏÇóÁ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ µáÕáùå³Ñ³ÝçÁ, áñÇ ¹ÇÙ³ó ëå³éáÕÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ëï³ó³Ï³Ý, áñáõÙ ÝßíáõÙ ¿ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ, Å³ÙÁ, µáÕáù-å³Ñ³ÝçÇ ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
µáÕáù-å³Ñ³ÝçÝ ÁÝ¹áõÝáÕÇ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ (Ð³í»Éí³Í 4):
2.14. Ընկերության ինտերնետային էջում և առանձին թերթոնների ձևով գործունեության վայրում
տեսանելի ձևով փակցվում են և մշտապես առկա են.
ա) վեճերի լուծման բացատրական ամփոփագիրը (Հավելված 2),
բ) բողոք-պահանջի քննության գործընթացի հակիրճ նկարագրությունը (Հավելված 1),
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գ) հաճախորդի կողմից բողոք-պահանջի ներկայացման հայտի ձևը (Հավելված 3):
2.15. Ընկերությունը բողոք-պահանջ ստանալիս կամ այդ բողոք-պահանջի քննության ընթացքում չի
կարող հաճախորդից պահանջել այնպիսի փաստաթղթեր.
ա/ որոնք անհրաժեշտ չեն բողոք-պահանջը կամ դրա հիմքում ընկած հանգամանքների
առկայությունը կամ բացակայությունը հիմնավորելու կամ հաճախորդին նույնականացնելու
համար, կամ
բ/ որոնք հասանելի են ընկերությանը տվյալ հաճախորդին մատուցած ծառայությունների
բերումով, և հաճախորդի գրավոր հավաստմամբ` դրանցում սահմանված տվյալները չեն
փոփոխվել:
2.16. Այն դեպքում, երբ բողոք-պահանջի հետ կապված հարցերի պարզաբանումը ձայնագրվում է,
պատասխանատու աշխատակիցը այդ մասին նախապես տեղեկացնում է հաճախորդին:

¶ÈàôÊ 3. ´àÔàø-ä²Ð²ÜæÜºðÆ øÜÜàôÂÚ²Ü Î²ð¶À
3.1. êå³éáÕÝ»ñÇ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ëï»ÕÍíáõÙ ¿
ÑÇÝ· ³ÝÓÇó Ï³½Ùí³Í Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí (³ÛëáõÑ»ï` Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí): Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç
ÙïÝáõÙ »Ý` Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÁ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ïÝûñ»Ý/·ÉË³íáñ
Ñ³ßí³å³ÑÁ, Çñ³í³µ³ÝÁ, ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÁ:
3.2. êáõÛÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç 3.1 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ³ÝÓ³ÝóÇó Ù»ÏÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ýñ³
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ýñ³Ý ÷áË³ñÇÝáÕ ³ÝÓÁ, »Ã» ³Û¹åÇëÇÝ Ï³:
3.3. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ`
³) áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿ êå³éáÕÝ»ñÇ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ ÛáÃ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ ·ñ³íáñ å³ï³ëË³ÝáõÙ ¹ñ³Ýó, áñáõÙ Ñëï³Ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÁ, որոշման
հիմնավորումը` êå³éáÕÇ å³Ñ³ÝçÁ
Ù»ñÅ»Éáõ, µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇ µ³í³ñ³ñ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É, ինչպես նաև նշում
պատասխանատու անձի կամ ստորաբաժանման, տվյալների և կապի միջոցների
վերաբերյալ: Կատարվում է նշում նաև այն մասին, որ բողոք-պահանջի քննության
արդյունքի վերաբերյալ հարցեր ունենալու, կամ համաձայն չլինելու դեպքում
հաճախորդը կարող է դիմել պատասխանատու ստորաբաժանմանը կամ անձին,
ինչպես նաև դիմել դատարան կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարին կամ
Կենտրոնական բանկ, նշելով նաև ֆինանսական համակարգի հաշտարարին դիմելու
ժամկետը: : Բողոք-պահանջի քննության յոթ աշխատանքային օրվա Å³ÙÏ»ïÁ Ï³ñáÕ ¿
»ñÏ³ñ³Ó·í»É Éñ³óáõóÇã áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ùµ, áñÇ Ù³ëÇÝ
ÛáÃ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ å³ñï³¹Çñ ï»Õ»Ï³óíáõÙ ¿ êå³éáÕÇÝ,
µ) ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÉëáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³é³í³ñãÇ, í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉÇ ¨
³ÛÉ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ¹»Ù ներկայացվել ¿ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÁ,
·) Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³é³í³ñãÇó å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ µáÉáñ ³ÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝù í»ñ³µ»ñíáõÙ »Ý
µáÕáù-å³Ñ³ÝçáõÙ Ýßí³Í ·áñÍÇÝ,
¹) ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ êå³éáÕÇó å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Éñ³óáõóÇã µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñ,
ÝÛáõÃ»ñ, ³å³óáõÛóÝ»ñ, որոնք անհրաժեշտ են բողոք-պահանջը կամ դրա հիմքում ընկած
հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունը հիմնավորելու կամ
հաճախորդին նույնականացնելու համար՝ բացառությամբ այն տվյալների, որոնք
հասանելի են ընկերությանը, եթե դրանք չեն փոփոխվել:
») Բողոք-պահանջը մերժելու կամ մասնակի բավարարելու դեպքում գրավոր
պատասխանին կից ընկերությունը տրամադրում է հաճախորդին վեճերի լուծման
վերաբերյալ բացատրական ամփոփագիրը (համաձայն` հավելված 1-ի),
ժ) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ:
3.4. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÁ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÝ ¿:
3.5. ´áÕáù-å³Ñ³ÝçÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ßË³ï³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí»Éáõó հետո
բողոքպահանջը ներկայացվում է Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ: Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ µáÕáù-
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3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

å³Ñ³ÝçÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ûñí³ÝÇó »ñÏáõ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Í³ÝáÃ³ÝáõÙ »Ý ·áñÍÇ
ÝÛáõÃ»ñÇÝ, áñÇó Ñ»ïá Ññ³íÇñíáõÙ ¿ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÝÇëï: Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ÝÇëïáõÙ ùÝÝ³ñÏáõÙ
¿ µáÕáù-å³Ñ³ÝçáõÙ µ»ñí³Í ÷³ëï³ñÏÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ÉëáõÙ ¿ ³ÛÝ
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ
Ï³é³í³ñãÇ,
í³ñÏ³ÛÇÝ
·áñÍ³Ï³ÉÇ
¨
³ÛÉ
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ, áñÇ ¹»Ù µ»ñí»É ¿ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÁ:
²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ï³ñáÕ ¿ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÁ áõÕ³ñÏ»É
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í»ñëïáõ·áÕÇÝ` áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ¨ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ¹»åùáõÙ
í»ñëïáõ·áÕÁ å³ñï³íáñ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É µáÕáù-å³Ñ³ÝçáõÙ ³ñÍ³ñÍíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,
µáÕáù-å³Ñ³ÝçÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ, ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ï»ÕáõÙ
Ï³ï³ñ»É Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áñÁ
å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó µáÕáù-å³Ñ³ÝçÁ ëï³Ý³Éáõó áã áõß ù³Ý 10
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ (³Ûë ¹»åùáõÙ å³ñï³¹Çñ ï»Õ»Ï³óíáõÙ ¿ ëå³éáÕÇÝ):
ì»ñïáõ·áÕÁ å³ñ½áõÙ ¿ Çñ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ, ¹ñ³
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, áñÇ Ù³ëÇÝ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá »ñÏûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ
ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ:
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ å³ñ½³µ³Ý»Éáí µáÉáñ Ñ³ñó»ñÁ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É
áñáßáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ`
 êå³éáÕÇ å³Ñ³ÝçÁ Ù»ñÅ»É.
 êå³éáÕÇ å³Ñ³ÝçÁ µ³í³ñ³ñ»É.
 êå³éáÕÇ å³Ñ³ÝçÁ µ³í³ñ³ñ»É Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý:
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ßË³ï³ÏÇóÁ` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
í»ñçÝ³Ï³Ý áñáßáõÙÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ µáÕáù-å³Ñ³ÝçÇ å³ï³ëË³ÝÁ ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ í»ñçÝ³Ï³Ý í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó µáÕáù-å³Ñ³ÝçÇ å³ï³ëË³ÝÇ í»ñçÝ³Ï³Ý í»ñ³Ý³ÛáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÝ
å³ïß³× Ï³ñ·áí áõÕ³ñÏíáõÙ ¿ êå³éáÕÇÝ:

¶ÈàôÊ 4. º¼ð²ö²ÎÆâ ¸ðàôÚÂÜºð
4.1. êáõÛÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á »ÝÃ³Ï³ ¿ å³ñï³¹Çñ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ:
4.2. ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·Á Ñ³ëï³ïí»Éáõó Ñ»ïá Ù»Ï ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó¨³íáրíáõÙ ¿ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ:
4.3. êáõÛÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á »ÝÃ³Ï³ ¿ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ¨ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Áëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý:
4.4. êáõÛÝ ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·áõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
·áñÍ³¹Çñ í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó`
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùµ, áñÝ ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ:
4.5. êáõÛÝ ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·Á, ¹ñ³ÝáõÙ ï»Õ ·ï³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Éñ³óáõÙÝ»ñÁ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
Ù»ç »Ý ¹ñíáõÙ ÊáñÑñ¹Ç Ñ³ëï³ïáõÙÇó Ñ»ïá Ù»Ï ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
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