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Տեղեկատվական ամփոփագիր իրավաբանական անձանց համար: 

Հրապարակման ամսաթիվ` 10 Ապրիլ 2023: 

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել: 

Գործող ամբողջական պայմաններին ծանոթանալու, ինչպես նաև լրացուցիչ տեղեկատվություններ ստանալու 

նպատակով այցելե՛ք մեր ինտերնետային կայք` www.business.hsbc.am,կամ զանգահարե՛ք       +374 60 655 000 

հեռախոսահամարով: 

HSBC Բանկ Հայաստանը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից: 

http://www.business.hsbc.am/
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Ծառայության անվանումը  

 
¾Ûã-¾ë-´Ç-êÇ-´³ÝÏ Հայաստանը Ներդրումային Ծառայությունների մատուցման ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 

³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Ò»½ ´ñáù»ñ³ÛÇÝ Ծառայություններ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý կողմից թողարկված Պետական 

Պարտատոմսերում  և Պահառության Ծառայություններ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý կողմից թողարկված 

Պետական և Հայաստանի Հանրապետության արժույթով արտահայտված Պարտատոմսերում: 
 

´ñáù»ñ³ÛÇÝ ¨ ä³Ñ³éáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Ï³ñ·Á, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Û¹ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 

³ÛÉ ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý  ´³ÝÏÇ ¨ Ð³×³Ëáñ¹Ç ÙÇç¨ ÏÝùíáÕ ²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ 

´ñáù»ñ³ÛÇÝ ¨ ä³Ñ³éáõÃÛ³Ý  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ 

Ï³½ÙáÕ ≪²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ µñáù»ñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñáí≫ ¨ ≪²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ 

å³Ñ³éáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñáí≫, այսուհետ` ≪Կանոններ≫, áñáÝù Ñ³ë³Ý»ÉÇ »Ý ¾Ûã-¾ë-´Ç-êÇ-´³ÝÏÇ 

å³ßïáÝ³Ï³Ý ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ` www.business.hsbc.am. 

 

Բանկը տեղեկացնում է Հաճախորդին այն մասին, որ արժեթղթերում ցանկացած ներդրում իր բնույթով 

հանդիսանում է ռիսկային: Արժեթղթերում ներդրումները երաշխավորված չեն ավանդների հատուցումը 

երաշխավորող հիմնադրամի կողմից: 

 Արժեթղթերի շուկայում (ՀՀ կողմից թողարկված պետական պարտատոմսերի շուկա) գործարքներ կատարելիս 

ներդրողն առնչվում է հետևյալ ռիսկերի հետ` շուկայական, իրացվելիության, օրենսդրության փոփոխության, 

ենթակառուցվածքային, արտարժութային և այլն: Մանրակրկիտ նկարագրությունը առկա է Կանոններում: 

 

Բանկի կողմից Բրոքերային ծառայությունները մատուցվում են Ֆինանսական գործառնությունների դեպարտամենտի 

համապատասխան լիազորություն ունեցող աշխատակիցների կողմից, որոնք Բանկի կազմում և նրա անունից 

իրականացնում են բրոքերային գործունեություն (արժեթղթերի առքի և վաճառքի գործունեություն), ընդունում, 

փոխանցում և կատարում են Հաճախորդների Հանձնարարականները: Ֆինանսական գործառնությունների 

դեպարտամենտը գտնվում է Բանկի գլխամասում հետևյալ հասցեով` ՀՀ, ք. Երևան, 0009, Տերյան 66: Այնուամենայինիվ, 

բրոքերային և պահառության ծառայություների հանձնարարականները կարող են ներկայացվել հաճախորդի կողմից և՛ 

թղթային և՛ Էլեկտրոնային տարբերակներով՝ համաձայն Բրոքերային Ծառայությունների Մատուցման Կանոնների:  

 
Ø»ñ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

 

• ØÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓ,  

• ´³ñÓñ Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝ, 

• ²ñÑ»ëï³í³ñÅáõÃÛáõÝ, 

• ´³ñÓñ³Ï³ñ· ëå³ë³ñÏáõÙ: 

 

Բրոքերային ծառայություններ 
 

Բրոքերային գործունեության շրջանակներում, Բանկը ընդունում և փոխանցում է հաճախորդների արժեթղթերով 

գործարքների կատարման հանձնարարականները, Բանկի կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին կատարում 

է արժեթղթերով գործարքներ: 

Որպես բրոքեր՝ Բանկն, իր անունից և հաճախորդի հաշվին կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին, 

հաճախորդի հանձնարարականների հիման վրա իրականացնում է արժեթղթերի առք/վաճառք, ինչպես նաև այլ 

գործողություներ և գործարքներ` կապված բրոքերային գործունեության իրականացման հետ:  

 

Վճարման պայմաններ  

Պայմանագրով նախատեսված Բրոքերային ծառայությունների դիմաց Հաճախորդը Բանկին վճարում է 

միջնորդավճարներ` Բրոքերային ծառայությունների մատուցման պահին գործող Բանկի կողմից հաստատված և 

հրապարակված սակագների համաձայն (տե՛ս  Հավեված1): 

Բանկը Պայմանագրով նախատեսված միջնորդավճարները, որպես կանոն, գանձում է Հաճախորդի դրամային 

հաշվից Բանկի կողմից հանձնարարականի կատարման օրը: Հաճախորդի դրամային հաշվին անհրաժեշտ 

միջոցների բացակայության դեպքում Բանկն իրավունք ունի գանձվելիք գումարի չափով արտարժույթ ելքագրել 

https://www.business.hsbc.am/-/media/library/markets-selective/armenia/pdf/rules-on-brokerage-services-in-securities-market-hy.pdf
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Հաճախորդի արտարժութային հաշվից` արտարժույթը փոխանակելով ՀՀ դրամի` տվյալ օրվա համար Բանկի 

կողմից սահմանված գնման փոխարժեքով:  

Բանկն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել սակագները` այդ փոփոխությունների մասին նախապես` 

փոփոխված սակագների կիրառումից առնվազն 14 (տասնչորս) օրացուցային օր առաջ` Կանոններում սահմանված 

կարգով ծանուցելով Հաճախորդին:  

 

Սպառողի հետ կապի իրականացման կարգը և ժամկետները հանձնարարականներ ստանալիս 

Հաճախորդից հանձնարարականներ և ցուցումներ ստանալու դեպքում հաճախորդի հետ կապի իրականացման կարգը և 

ժամկետները կարգավորվում են Բանկի Բրոքերային և Պահառության Գործունեության Կանոններով:  

Հանձնարարականը ներկայացվում է թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով: Հանձնարարականը ներկայացված է 

համարվում, եթե այն ներկայացվել է Հաճախորդի կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից, ուղարկվել է նախապես 

փոխհամաձայնեցված և Պայմանագրում ամրագրված էլեկտրոնային կապի միջոցով:  

Հաճախորդի Հանձնարարականը համարվում է ներկայացված այն Բանկի կողմից ընդունվելու պահից: Թղթային ձևով 

ներկայացված Հանձնարարականը համարվում է ընդունված Պատասխանատու աշխատակցի կողմից 

Հանձնարարականի ստորագրված օրինակի` Հաճախորդին վերադարձի պահից, իսկ էլեկտրոնային ձևով՝ Հաճախորդին 

ընդունումը հավաստող համապատասխան հաղորդագրության ուղարկման պահից: 

Մինչև ժամը 14:00-ն ստացված Հանձնարարականների կատարումն իրականացվում է նույն աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: Եթե Հանձնարարականի կատարումը ենթադրում է միջոցների (Արժեթղթերի և/կամ դրամական միջոցների) 

փոխանցում/դեպոնացում ֆոնդային բորսայի կամ ՀԿԴ-ի տեխնիկական հաշիվներին, ապա Հանձնարարականը 

կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Ժամը 14:00-ից հետո Բանկի կողմից ընդունված Հանձնարարականների կատարումն իրականացվում է հաջորդ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

Պայմանագրի ժամկետայնություն 

Բրոքերային Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է անորոշ ժամկետով, բացառությամբ 

ստորև նշված դեպքերի՝ 

Արժեթղթերի հաշիվներով քսանչորս ամիս անընդմեջ որևէ գործարք չկատարելու և այդ հաշիվների մնացորդը 

զրոյական լինելու դեպքում կամ  

բ)  Բանկում Արժեթղթերի հաշիվների բացակայության դեպքում՝ քսանչորս ամիս անընդմեջ սույն պայմանագրով 

սահմանված որևէ  Բրոքերային գործարք չկատարելու դեպքում։  

 

Պայմանագրի դադարեցման դեպքում Հաճախորդի կողմից ներկայացված, սակայն Բանկի կողմից չկատարված 

Հանձնարարականների կատարման համար Հաճախորդի կողմից Բանկի հաշիվներին փոխանցված արժեթղթերը և/կամ 

դրամական միջոցները վերադարձվում են Հաճախորդին կամ նրա ներկայացուցչին`  Պայմանագրի դադարեցման պահից 

3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

 

Գործարքների իրականացում 

Բանկի կողմից գործարքները կնքվում են` 

ՀՀ կարգավորվող շուկայում` Բանկի կողմից բորսայական առևտրի ընթացքում արժեթղթի գնման/վաճառքի առաջարկ 

ներկայացնելու միջոցով 

https://www.business.hsbc.am/-/media/library/markets-selective/armenia/pdf/rules-on-brokerage-services-in-securities-market-hy.pdf
https://www.business.hsbc.am/-/media/library/markets-selective/armenia/pdf/rules-on-custody-services-in-securities-market-hy.pdf
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ՀՀ չկարգավորվող շուկայում` արտաբորսայում (OTC)` Բանկի կողմից արժեթղթի գնման/վաճառքի առաջարկ 

ներկայացնելու միջոցով: 

Գործարքների կնքման եվ կատարման կարգի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը հասանելի է Կանոններում։ 

Շահերի բախման կանխարգելմանն ուղղված քաղաքականություն  

 

Բանկի կողմից ներդրումային ծառայություններ մատուցելիս առաջացող հնարավոր շահերի բախումների 

տեսակները հետևյալն են`  

 

• Հաճախորդի հետ արժեթղթերի առուվաճառքի գործարքների կնքում շուկայականից տարբերվող 

գներով` ի օգուտ ընկերության կամ դրա աշխատակցի և ի վնաս հաճախորդի, 

• Հաճախորդին շուկայական գնից բարձր/ցածր արժեթղթերի վաճառք/առք Բանկի, Բանկի այլ 

Հաճախորդի կամ Բանկի աշխատակցին պատկանող արժեթղթերի պորտֆելից՝ առանց հաշվի առնելու 

Հաճախորդի ներդրումային նպատակները և Հաճախորդի կողմից Բանկի ներկայացված 

Հանձնարարականի էական պայմանները 

• Հաճախորդի միջոցների հաշվին ավելորդ կամ վերջինիս շահերին չհամապատասպանող գործարքների 

իրականացում, որը նպատակ է հետապնդում մեծ ծավալներով միջնորդավճարների գանձում 

հաճախորդից,  

• Հաճախորդի կողմից տրամադրված ծառայողական տեղեկությունների օգտագործում ի օգուտ Բանկի, 

Բանկի աշխատակցի կամ այլ փոխկապակցվախ անձի, ի վնաս հաճախորդի.  

• Արժեթղթերով այնպիսի գործարքների իրականացումը, որոնք կարող են լինել ի շահ մեկ հաճախորդի և 

ի վնաս մեկ այլ հաճախորդի  

Նշված հնարավոր շահերի բախումների ցանկը սպառիչ և ամբողջական չէ: Ներդրումային գործունեությունը կարող է 

ուղեկցվել շահերի բախումների նաև այլ դեպքերով:  

 

Շահերի բախման ամբողջական քաղաքականությունը ներկայացված է Կանոններում: 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Որպեսզի Հաճախորդը կարողանա օգտվել Ֆինանսական գործառնությունների դեպարտամենտի կողմից մատուցվող 

ծառայություններից, վերջինիս տվյալները պետք է լինեն թարմացված և հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված 

տեղեկատվությունը պետք է լինի ամբողջական և արժանահավատ: Բանկը հիմնվում է Ֆինանսական 

գործառնությունների դեպարտամենտի կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտվելու ցանկություն ունեցող 

Հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկությունների վրա, բացառությամբ եթե գիտի կամ կարող էր իմանալ, որ 

տեղեկատվությունն ակնհայտորեն հնացած, ոչ ճշգրիտ կամ ոչ լիարժեք է: 

Հաջորդիվ կնքվում են պայմանագրեր և կամ այլ փաստաթղթեր ըստ անհրաժեշտության` համաձայն յուրաքանչուր 

ծառայության կանոնների և ընթացակարգերի, ընդ որում` ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից Հաճախորդից կարող 

են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկատվություն: Հետևյալ հղումով կարող եք ծանոթանալ բանկային 

հաշվի բացման համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկին և դրանց ներկայացման կարգին և ժամկետներին։ Նշված 

տեղեկատվությունը առկա է նաև ≪Իրավաբանական անձանց մատուցվող ծառայություններ≫ տեղեկատվական 

ամփոփագրում: 

 

Հաճախորդը պարտավոր է անմիջապես Բանկին ներկայացնել նախկինում Բանկին ներկայացված 

փաստաթղթերում կատարված փոփոխություններն ու լրացումները, ինչպես նաև ժամանակին ծանուցել կապի 

միջոցների վավերապայմաններում և արժեթղթերի հաշվով գործառնություններ կատարելու լիազորությունների 

փոփոխությունների մասին: Նշված փոփոխությունների մասին ժամանակին չտեղեկացնելու դեպքում Բանկը 

https://www.about.hsbc.am/hy-am/hsbc-in-armenia
https://www.business.hsbc.am/hy-am/liquidity-liability-and-investments/list-of-documents-for-opening-account
https://www.business.hsbc.am/hy-am/liquidity-liability-and-investments/list-of-documents-for-opening-account
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պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի կողմից հաշվետվություններ, քաղվածքներ ժամանակին 

չստանալու, ինչպես նաև դրա հետևանքով կրած վնասի համար: 

 

Քաղվածքների և հաշվետվությունների տրամադրում  

Հանձնարարականի հիման վրա արժեթղթերի գնման/վաճառքի յուրաքանչյուր գործարքը կնքելուց հետո Բանկը մինչև 

գործարքի կնքման հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտը, Հաճախորդի հետ համաձայնեցված կապի միջոցներով, 

գործարքի կնքման վերաբերյալ հաշվետվություն է ներկայացնում Հաճախորդին (ընթացիկ հաշվետվություն), որտեղ 

ներառում է ՀՀ իրավական ակտերով և Բանկի Կանոններով սահմանված տեղեկությունները: 

Եթե Հաճախորդի պատվերը կատարվում է մասնաբաժիններով, ապա Բանկը Հաճախորդին է ներկայացնում պատվերի 

կատարման մասին հաշվետվությունը` ըստ յուրաքանչյուր մասնաբաժնի: 

Հաճախորդն իրավունք ունի Բանկից պահանջել Բրոքերային ծառայությունների վերաբերյալ ՀՀ իրավական ակտերով, 

Պայմանագրով և/կամ Կանոններով նախատեսված տեղեկություններ, այդ թվում` հաշվետվություններ, քաղվածքներ և 

այլն: 

Տեղեկությունների փոխանակման ճկունության ապահովման նպատակով Հաճախորդի կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի 

կողմից կարող է ընտրվել հաշվետվությունների տրամադրման մեկից ավելի եղանակ 

Քաղվածքների, հաշվետվությունների, դրանց կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման 

սակագներին (առկայության դեպքում) կարող եք ծանոթանալ Հավելված 1-ում։ 

Պ³Ñ³éáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 

²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³éáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ 

Ñ³ßí³éÙ³Ý áõ ÷áË³ÝóÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ¿: ²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³éáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ´³ÝÏÁ 

Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` 

• Ð³×³Ëáñ¹Ç ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ÝóáõÙ,  

• Ð³×³Ëáñ¹Ç ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ³Ýí³Ý³ï»ñ Ñ³Ý¹»ë ·³ÉÁ,  

• Ð³×³Ëáñ¹Ç Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ñ³ßíÇ µ³óáõÙ ¨ í³ñáõÙ,  

• Ð³×³Ëáñ¹ÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÃáÕ³ñÏáÕÇó, ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¹»åá½Çï³ñÇ³ÛÇó ëï³óí³Í 

³ÙµáÕç³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ,  

• ²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³éáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ¨ ûñ»Ýùáí ÃáõÛÉ³ïñíáÕ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
 

Վճարման պայմաններ 

Պահառության ծառայությունների դիմաց Հաճախորդը Պահառուին վճարում է միջնորդավճարներ` համաձայն 

Պահառության ծառայությունների մատուցման պահին գործող Պահառուի կողմից հաստատված և հրապարակված 

սակագների (տե՛ս  Հավեված1): 

Պահառուի կողմից գանձվող միջնորդավճարների չափը սահմանվում է հիմք ընդունելով Հաճախորդին մատուցվող 

Պահառության ծառայությունների բնույթը և ծավալը: 

 

Պահառուն Պայմանագրով նախատեսված միջնորդավճարները որպես կանոն գանձում է Հաճախորդի` 

Պահառուի մոտ սպասարկվող դրամային հաշվից համաձայն սակագներում նշված ժամկետների: Հաճախորդի 

դրամային հաշվին անհրաժեշտ միջոցների բացակայության դեպքում Պահառուն իրավունք ունի գանձվելիք 

գումարի չափով արտարժույթ ելքագրել Հաճախորդի արտարժութային հաշվից` արտարժույթը փոխանակելով 

ՀՀ դրամի` տվյալ օրվա համար Պահառուի կողմից սահմանված գնման փոխարժեքով: 

 

Պահառուն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել սակագները` այդ փոփոխությունների մասին նախապես 

փոփոխված սակագների կիրառումից առնվազն 14 (տասնչորս) օրացուցային օր առաջ Կանոններում սահմանված 

կարգով ծանուցելով Հաճախորդին:  

 

 

Սպառողի հետ կապի իրականացման կարգ և ժամկետներ 
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Հաճախորդից հանձնարարականներ և ցուցումներ ստանալու դեպքում հաճախորդի հետ կապի իրականացման կարգը 

և ժամկետները կարգավորվում են Բանկի Պահառության Գործունեության Կանոններով: 

Հանձնարարականը ներկայացվում է թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով: Հանձնարարականը ներկայացված է 

համարվում, եթե այն ներկայացվել է Հաճախորդի կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից, ուղարկվել է նախապես 

փոխհամաձայնեցված և Պայմանագրում ամրագրված էլեկտրոնային կապի միջոցով: 

Հաճախորդի Հանձնարարականը համարվում է ներկայացված այն Բանկի կողմից ընդունվելու պահից: Թղթային ձևով 

ներկայացված Հանձնարարականը համարվում է ընդունված Պատասխանատու աշխատակցի կողմից 

Հանձնարարականի ստորագրված օրինակի` Հաճախորդին վերադարձի պահից, իսկ էլեկտրոնային ձևով՝ Հաճախորդին 

ընդունումը հավաստող համապատասխան հաղորդագրության ուղարկման պահից: 

Մինչև ժամը 14:00-ն ստացված Հանձնարարականների կատարումն իրականացվում է նույն աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: Եթե Հանձնարարականի կատարումը ենթադրում է միջոցների (Արժեթղթերի և/կամ դրամական 

միջոցների) փոխանցում/դեպոնացում ֆոնդային բորսայի կամ ՀԿԴ-ի տեխնիկական հաշիվներին, ապա 

Հանձնարարականը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Ժամը 14:00-ից հետո Բանկի կողմից ընդունված Հանձնարարականների կատարումն իրականացվում է հաջորդ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Պահառուի կողմից հաշվետվությունները տրամադրվում են պահառության գործառնության կատարման օրվան 

հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում` Հաճախորդի տեղեկությունների քարտում համապատասխան նշում 

կատարելու եղանակով: Հաճախորդի տեղեկությունների քարտում հաշվետվությունների տրամադրման եղանակի 

վերաբերյալ նշումների բացակայության դեպքում Պահառուն պարտավոր է փաստաթղթերը տրամադրել բացառապես 

Հաճախորդին կամ նրա լիազոր ներկայացուցչին: 

 

Պայմանագրի ժամկետայնություն 

 

Պահառուական Ծառայության Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է անորոշ ժամկետով, 

բացառությամբ ` Պայմանագրի գործողությունը դադարում է Արժեթղթերի հաշիվներով քսանչորս ամիս անընդմեջ որևէ 

գործարք չկատարելու և այդ հաշիվների մնացորդը զրոյական լինելու դեպքում: 

 

Արժեթղթերի սպասարկման և սպասարկման դադարեցման պայմաններ 

Արժեթղթերի սպասարկումը և սպասարկման դադարեցումն իրականացվում է Պահառուի կողմից սպասարկվող 

Արժեթղթերի ցուցակում Արժեթղթի ընդգրկման և հեռացման միջոցով: 

Պահառուի կողմից սպասարկվող Արժեթղթերի ցուցակը տրվում է Հաճախորդին նրա հարցման հիման վրա: 

Արժեթղթերի սպասարկումը Պահառուի կողմից կարող է դադարեցվել Արժեթղթերի մարման կամ չեղարկման, ինչպես 

նաև ՀՀ իրավական ակտերով սահմանված այլ դեպքերում: 

Պահառուն իրավունք չունի դադարեցնել Արժեթղթերի սպասարկումը, եթե այդ Արժեթղթերը հաշվառված են 

Հաճախորդի Արժեթղթերի հաշվում: 

Պահառուն պարտավոր է պահառության գործունեության դադարեցման,ինչպես նաև պահառության պայմանագրի 

դադարեցման, Պահառուի լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչվելու կամ դադարելու, Պահառուի լուծարման դեպքերում 

տեղեկացնել Հաճախորդներին այդ մասին 1 շաբաթվա ընթացքում: Հաճախորդը պարտավոր է  30 օրյա ժամկետում 

Պահառուին տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ տվյալները իրեն պատկանող Արժեթղթերը այլ պահառուի (այդ թվում՝ 

օտարերկրյա պահառուի) մոտ Հաճախորդի անունով վերագրանցելու համար: Հաճախորդներին պատկանող 

Արժեթղթերի փոխանցումն այլ պահառուների մոտ հաշվառելու նպատակով իրականացվում է Հաճախորդի 

Հանձնարարականը ստանալուց հետո` 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հաճախորդներին պատկանող 

Արժեթղթերի փոխանցումն իրականացվում է Կանոններում նկարագրված կարգով:   Նշված դեպքում և ժամկետում 

Հաճախորդից ցուցում չստանալու պարագայում, Արժեթղթերը Հաճախորդի անունով վերագրանցվում են անվանական 

արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրում՝ Պահառուի և ռեեստրավարի (Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) միջև 

կնքված համապատասխան պայմանագրով սահմանված կարգով: 

Պահառուն փոխհատուցում է պահառության իրականացման ժամանակ իր պարտականությունները չկատարելու կամ 

ոչ պատշաճ ձևով կատարելու արդյունքում Հաճախորդին պատճառված վնասը, եթե չապացուցվի, որ վնասներն 

առաջացել են անհաղթահարելի ուժի պատճառով կամ Հաճախորդի մեղքով: 

Պահառուն պարտավոր է ապահովել պահառության հաշվառման համակարգված և Հաճախորդների Արժեթղթերի 

հաշիվներում սպասարկվող Արժեթղթերի ցուցակից հեռացված Արժեթղթերի հաշվառման և դրանցով կատարված 

գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկությունների պահպանումը: 
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Շահերի բախման կանխարգեմանն ուղղված քաղաքականություն 

Բանկի աշխատակիցները պարտավոր են. 

• Պահառության ծառայությունները մատուցել պատշաճ մասնագիտական մակարդակով, ճշգրտությամբ և 

ուշադրությամբ՝ գործելով բարեխղճորեն, ի շահ հաճախորդի. 

• Ձեռնպահ մնալ իր և իր հաճախորդների միջև շահերի բախման առարկա հանդիսացող գործարքների 

կնքումից՝ դրա անհնարինության դեպքում նախապատվությունը տալով հաճախորդի շահերին, 

• Պահառության ծառայությունները մատուցելիս ձեռնարկել բավարար միջոցներ իր և իր հաճախորդների 

կամ իր տարբեր հաճախորդների միջև շահերի հնարավոր բախումները կանխելու համար, իսկ դրա 

անհնարինության դեպքում ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ դրանք նվազեցնելու համար. 

• Պահպանել տվյալ ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին կանոնակարգերի պահանջները 

և այլն: 

 

 

Շահերի բախման ամբողջական քաղաքականությունը ներկայացված է Կանոններում: 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Որպեսզի Հաճախորդը կարողանա օգտվել Ֆինանսական գործառնությունների դեպարտամենտի կողմից մատուցվող 

ծառայություններից, վերջինիս տվյալները պետք է լինեն թարմացված և հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված 

տեղեկատվությունը պետք է լինի ամբողջական և արժանահավատ: Բանկը հիմնվում է Ֆինանսական 

գործառնությունների դեպարտամենտի կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտվելու ցանկություն ունեցող 

Հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկությունների վրա, բացառությամբ եթե գիտի կամ կարող էր իմանալ, որ 

տեղեկատվությունն ակնհայտորեն հնացած, ոչ ճշգրիտ կամ ոչ լիարժեք է: 

Հաջորդիվ կնքվում են պայմանագրեր և կամ այլ փաստաթղթեր ըստ անհրաժեշտության` համաձայն յուրաքանչուր 

ծառայության կանոնների և ընթացակարգերի, ընդ որում` ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից Հաճախորդից կարող 

են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկատվություն: Հետևյալ հղումով կարող ենք ծանոթանալ բանկային 

հաշվի բացման համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկին ևդրանց ներկայացման կարգին և ժամկետներին։ Նշված 

տեղեկատվությունը առկա է նաև՝ ≪Իրավաբանական անձանց մատուցվող ծառայություններ≫ տեղեկատվական 

ամփոփագրում: 

 

Հաճախորդը պարտավոր է անմիջապես Բանկին ներկայացնել նախկինում Բանկին ներկայացված 

փաստաթղթերում կատարված փոփոխություններն ու լրացումները, ինչպես նաև ժամանակին ծանուցել կապի 

միջոցների վավերապայմաններում և արժեթղթերի հաշվով գործառնություններ կատարելու լիազորությունների 

փոփոխությունների մասին: Նշված փոփոխությունների մասին ժամանակին չտեղեկացնելու դեպքում Բանկը 

պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի կողմից հաշվետվություններ, քաղվածքներ ժամանակին 

չստանալու, ինչպես նաև դրա հետևանքով կրած վնասի համար: 

Քաղվածքների և հաշվետվությունների տրամադրում 

Հաճախորդի Արժեթղթերի հաշվում պահառության յուրաքանչյուր գործառնության կատարման ավարտին կազմվում և 

Հաճախորդին է տրամադրվում գործառնության կատարման կամ մերժման մասին հաշվետվություն: 

Պահառուի կողմից հաշվետվությունները տրամադրվում են պահառության գործառնության կատարման օրվան 

հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում` Հաճախորդի տեղեկությունների քարտում համապատասխան նշում 

կատարելու եղանակով: Հաճախորդի տեղեկությունների քարտում հաշվետվությունների տրամադրման եղանակի 

վերաբերյալ նշումների բացակայության դեպքում Պահառուն պարտավոր է փաստաթղթերը տրամադրել բացառապես 

Հաճախորդին կամ նրա լիազոր ներկայացուցչին: 

Տեղեկությունների փոխանակման ճկունության ապահովման նպատակով Հաճախորդի կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի 

կողմից կարող է ընտրվել հաշվետվությունների տրամադրման մեկից ավելի եղանակ :Օտարերկրյա պահառուների 

կողմից Պահառուի մոտ բացված անվանատիրոջ հաշվով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ 

հաշվետվությունները Պահառուի կողմից կարող են ներկայացվել Պայմանագրով համաձայնեցված միջազգային 

միջբանկային վճարահաշվարկային համակարգերի միջոցով (մասնավորապես` SWIFT և այլ համակարգերով): 

https://www.about.hsbc.am/hy-am/hsbc-in-armenia
https://www.business.hsbc.am/hy-am/liquidity-liability-and-investments/list-of-documents-for-opening-account
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Եթե Հաճախորդը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը հաշվետվության տրամադրման պահից 5 օրվա ընթացքում 

Պահառուին չի ներկայացնում պահառության գործառնության արդյունքների վերաբերյալ առարկություններ, այդ 

գործառնությունը և Արժեթղթերի հաշվում Արժեթղթերի առկա մնացորդները համարվում են հաստատված: 

Պահառուն պարտավոր է նախապես հաստատված հաճախականությամբ (օրինակ` ամսական, եռամսյակային կամ 

առավելագույնը տարեկան կտրվածքով) Հաճախորդներին քաղվածքներ ներկայացնել իրենց հաշիվների շարժի և 

մնացորդի վերաբերյալ: Ներկայացվող հաշվետվությունները պետք է ներառեն ՀՀ իրավական ակտերով սահմանվող 

տեղեկություններ։ 

Քաղվածքների, հաշվետվությունների, դրանց կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման 

սակագներին (առկայության դեպքում) կարող եք ծանոթանալ Հավելված 1-ում։ 

 

 

 

                                                                                                                                            Հավելված1 

 

´ñáù»ñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ë³Ï³·Ý»ñ` Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý արժեթղթերի  անվանական ³ñÅ»ùÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµª   
 

 
Î³ñ·³íáñíáÕ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ï³Ù ´³ÝÏÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí ·áñÍ³ñùÇ 
Ýí³½³·áõÛÝ Í³í³É³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ³Û¹ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ »Ý Ý³¨ 
Ð³×³Ëáñ¹Ç å³ïí»ñÝ»ñÇ íñ³: 

 

 

ՀՀ պետական պարտատոմսերի å³Ñ³éáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ë³Ï³·Ý»ñ` Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý 

³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ.   
 

 

ÐÐ å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ  ê³Ï³·Ý»ñ 

²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ñ³ßíÇ µ³óáõÙ 10 000 ÐÐ ¹ñ³Ù 

²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ñ³ßíÇ ëå³ë³ñÏáõÙ** 

0.2% ï³ñ»Ï³Ý (»é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ í×³ñÙ³Ùµ) 

Ýí³½³·áõÛÝÁ` »é³ÙëÛ³ÏÁ 10 000 ÐÐ ¹ñ³Ù. ·³ÝÓíáõÙ 

¿ åáñïý»ÉÇ ÙÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ùáõïù³·ñáõÙ Ñ³×³Ëáñ¹Ç Ñ³ßíÇÝ ²Ýí×³ñ 

²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ  

Ü»ñå³Ñ³éáõ³Ï³Ý 2000 ÐÐ ¹ñ³Ù 

ØÇçå³Ñ³éáõ³Ï³Ý 10 000 ÐÐ ¹ñ³Ù 

î»Õ»Ï³ÝùÝ»ñÇ/ ø³Õí³ÍùÝ»ñÇ և դրանց կրկնօրինակների 

ïñ³Ù³¹ñáõÙ 

Ð³Ù³Ó³ÛÝ ´³ÝÏÇ Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³Ï³·Ý»ñÇ 

սահմանված Բանկային հաշվի քաղվածքների համար 

 

ÐÐ å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ  ê³Ï³·Ý»ñ 

ØÇÝã¨ 100 ÙÇÉÇáÝ ÐÐ ¹ñ³մ կամ համարժեքը այլ արժույթով* 0.15% (նվազագույնը 7 000 ՀՀ դրամ)  

100 ÙÇÉÇáÝ ÐÐ ¹ñ³Ù ¨ ³í»ÉÇ կամ  համարժեքը այլ արժույթով* 0.12% (նվազագույնը 7 000 ՀՀ դրամ) 

https://www.business.hsbc.am/hy-am/solutions/current-account
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* ՀՀ դրամից բացի այլ արժույթով պորտֆելների դեպքում սակագինը կհաշվարվի տվյալ օրվա համար Բանկի 

կողմից սահմանված գնման փոխարժեքով: 

 

**ԱñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ñ³ßíÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ÙÇçÝáñ¹³í×³ñ ãÇ ·³ÝÓíáõÙ, »Ã» ïíÛ³É »é³ÙëÛ³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ արժեթղթերի 

Ñ³ßíáí ·áñÍ³ñù ãÇ Ï³ï³ñí»É ¨ Ñ³ßíáõÙ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ ã»Ý Ñ³ßí³éí»É: 

 

 

 
Î³ñ¨áñ ÜßáõÙ`  

 

Ð³×³Ëáñ¹Á ÏñáõÙ ¿ Çñ ³ÝáõÝÇó ¨ Çñ Ñ³ßíÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ»ï Ï³åí³Í éÇëÏÁ: ´³ÝÏÁ 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ Ð³×³Ëáñ¹Ç íÝ³ëÝ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, »Ã» ¹ñ³Ýù ã»Ý å³ï×³éí»É ´³ÝÏÇ 

ÏáÕÙÇó ³Ýµ³ñ»ËÇÕ× í³ñù³·ÍÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:  

Ü»ñÏ³Û³óíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»Ý ¨ ³Ý·É»ñ»Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

¹»åùáõÙ, ·»ñ³Ï³ÛáõÙ ¿ Ñ³Û»ñ»Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ:  


