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ՆՊԱՏԱԿԸ  
 
«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի քաղաքականության» 
(այսուհետ` Քաղաքականություն) նպատակն է սահմանել «Ֆասթ Բանկ» ՓԲԸ-ում (այսուհետ՝ 
Բանկ) գործող Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման (այսուհետ՝ ՓԼ/ԱՖ) դեմ 
պայքարի ներքին հսկողության հիմնական կանոնները, գործառույթները, խնդիրները, 
սկզբունքները, պահանջները, դրանց իրականացման կարգը, միջազգային սանկցիաների 
պահանջների պահպանման մոտեցումները, ինչպես նաև կարգավորել Զանգվածային 
ոչնչացման զենքի (հետագայում՝ ԶՈԶ) տարածման հետ կապված անձանց գույքի սառեցմանն 
առնչվող հարաբերությունները։  
 
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ 
 
Քաղաքականության դրույթները տարածվում են Բանկի կառավարման բոլոր մարմինների, 
ղեկավարների, կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումների (այսուհետ՝ 
Ստորաբաժանում) բոլոր աշխատակիցների վրա: 
 
ԱՌՆՉՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 
 
«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ
օրենք  

 

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ոլորտում 
հաշվետվություն տրամադրող անձանց համար սահմանվող նվազագույն 
պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգ»  

 

 «Բանկային գործունեության ոլորտում լինցենզավորման, գրանցման, 
համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական 
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը» Կանոնակարգ 1 

 

«ՀՀ կենտրոնական բանկ Պարտադիր տեղեկացման ենթակա և Կասկածելի
գործարքների ներկայացման կարգը և ժամկետները սահմանող» ընթացակարգ  

 

 
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
 
Օրենք` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ 
օրենք։ 
Լիազոր մարմին`  Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ։ 
ՀՀ ԿԲ` Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ։ 
Խումբ՝ Բանկի հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձ/անձիք։ 
ՆԴԾ՝ Ներքին դիտարկումների ծառայություն, որը Օրենքով և Լիազոր մարմնի իրավական 
ակտերով սահմանված` իրականացնում է Բանկում ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի և ԶՈԶ տարածման 
ֆինանսավորման կանխարգելման հարցերով որոշումներ կայացնելու գործողություններ 
կատարելու գործառույթները։ 
Գույք` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված գույք։ 
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Փողերի լվացում` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածով նախատեսված արարք։ 
OFAC` Office of Foreign Assets Control, (Արտասահմանյան ակտիվների վերահսկման 
գրասենյակ)։ 
ՖԴԿ` Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն։ 
ՄԱԿ ԱԽ` Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդ։ 
Սև ցուցակներ` ՓԼ/ԱՖ կազմակերպման և իրականացման ու ԶՈԶ-ի տարածման հետ կապված 
անձանց վերաբերող՝ ՀՀ ԿԲ, ՄԱԿ ԱԽ, OFAC, Եվրամիություն և այլ կառույցների կողմից 
ընդունված և հրապարակված ցանկեր։ 
Ստորաբաժանումներ` Բանկի կառուցվածքային և/կամ տարածքային ստորաբաժանումներ։ 
ՊՏԵՀ` Պարտադիր տեղեկացման ենթակա հաշվետվություն։ 
ԿԳՀ` Կասկածելի գործարքի և գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվություն, 
FCBank` Բանկի գործունեությունը ապահովող ծրագրային համակարգ։ 
Փոխկապակցված անձ՝  Հայաստանի Հանրապետության «Բանկեր և բանկային 
գործունեության մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված անձ։ 
Ահաբեկչության ֆինանսավորում` Հայաuտանի Հանրապետության քրեական oրենuգրքի 
217.1- րդ հոդվածով նախատեuված արարք։ 
ԶՈԶ տարածման ֆինանսավորում` գույքի տրամադրումը կամ հավաքումն է կամ 
ֆինանսական ծառայությունների մատուցումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքի 386-րդ հոդվածով և 387-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված արարքների 
կատարման նպատակով։ 
Լիազոր մարմին՝ Բանկը լիցենզավորող (նշանակող, որակավորում տվող կամ այլ կերպ 
գործունեության թույլտվություն տրամադրող) և վերահսկողություն իրականացնող իրավասու 
մարմին։ 
Գործարք` Բանկի և Հաճախորդի կամ Լիազորված անձի միջև, ինչպես նաև Հաճախորդի կամ 
Լիազորված անձի և այլ անձի միջև գործարքն է, որը կատարվում է Բանկի միջոցով կամ 
հանդիսանում է Բանկի ուսումնասիրության (դիտարկման) առարկա: Գործարք կարող է 
համարվել նաև որոշակի գործարքի հիման վրա կամ դրա արդյունքում իրավունքներ և 
պարտականություններ առաջացնող, փոփոխող կամ դադարեցնող յուրաքանչյուր 
գործողություն։ 
Դրամական փոխանցում՝ գործարք, որը Բանկի միջոցով կատարվում է փոխանցումը 
կատարողի անունից՝ նպատակ ունենալով այդ կամ այլ ֆինանսական հաստատությունում 
որոշակի գումար հասանելի դարձնել փոխանցումն ստացողի համար՝ անկախ փոխանցումը 
կատարողի և փոխանցումն ստացողի՝ նույն անձը լինելու հանգամանքից։ 
Միանգամյա գործարք` գործարք, որի արդյունքում պարբերական ծառայությունների 
տրամադրման պարտավորություններ չեն առաջանում, և (կամ) որը գործարար 
հարաբերության հաստատում չի ենթադրում։ 
Փոխկապակցված միանգամյա գործարք՝ միևնույն կողմի մասնակցությամբ միատեսակ 
բնույթի միանգամյա գործարքներն են, որոնք կատարվում են 24 ժամվա ընթացքում։ 
Գործարար հարաբերություն` Բանկի կողմից Հաճախորդին մատուցվող պարբերական 
ծառայություններ, որոնք չեն սահմանափակվում մեկ կամ մի քանի միանգամյա գործարքներով: 
Գործարար հարաբերությունը չի ներառում Բանկի այն գործունեությունը, որի շրջանակներում 
Բանկը սեփական կարիքների համար իրականացնում է Օրենքով սահմանված 
գործունեությունից տարբեր այլ գործունեություն։ 
Հաճախորդ` Բանկի հետ գործարար հարաբերություն հաստատող կամ այդպիսի 
հարաբերությունների մեջ գտնվող ֆիզիկական անձ, ինչպես նաև այն անձը, որը Բանկին 
առաջարկում է կատարել կամ կատարում է միանգամյա գործարք։ 
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Ճանաչիր հաճախորդիդ սկզբունք (KYC)` միջազգային պրակտիկայում ընդունված սկզբունք, 
որը ենթադրում է հաճախորդի նույնականացման և ինքնության տվյալների հավաքագրման, 
հաճախորդի գործարար բնութագրի պարզաբանման, վերջինիս վերաբերյալ հավաքագրված 
տեղեկությունների պարբերաբար թարմացման պահանջ և կիրառվում է հաճախորդի ու նրա 
կողմից կատարված գործարքների պատշաճ ուսումնասիրության իրականացման համար։ 
Իրական շահառու` ֆիզիկական անձ, որի անունից կամ օգտին հաճախորդն իրականում 
գործում է, և (կամ) որն իրականում (փաստացի) վերահսկում է հաճախորդին կամ այն անձին, 
որի անունից կամ օգտին գործարքը կատարվում է, կամ գործարար հարաբերությունը 
հաստատվում է: Իրավաբանական անձի (բացառությամբ տրաստի կամ օտարերկրյա 
օրենսդրությամբ իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող այլ իրավաբանական 
կազմավորման) իրական շահառու է համարվում այն ֆիզիկական անձը, որը՝ 

ա․ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք 
տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ 
անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի 
կանոնադրական կապիտալում, 
բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) 
վերահսկողություն այլ միջոցներով, 
գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ 
ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ սույն կետի «ա» 
և «բ» ենթակետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ: 

Լիազորված անձ` Հաճախորդի հանձնարարությամբ և Հաճախորդի անունից գործարքի 
կատարման կամ գործարար հարաբերությունում որոշակի իրավաբանական կամ փաստացի 
գործողությունների իրականացման լիազորություն ունեցող, այդ թվում՝ լիազորագրով կամ 
օրենքով սահմանված այլ հիմքով Հաճախորդի կողմից տրված լիազորությունների հիման վրա 
ներկայացուցչություն իրականացնող անձն է։ 
Իրավաբանական անձ՝ ՀՀ և/կամ օտարերկրյա օրենսդրությամբ իրավաբանական անձի 
կարգավիճակ ունեցող կազմակերպությունը կամ հիմնարկն է, ինչպես նաև տրաստը 
կամ օտարերկրյա օրենսդրությամբ իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող 
իրավաբանական կազմավորումը։ 
Տրաստ՝ օտարերկրյա օրենսդրությամբ իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող 
կազմակերպություն է կամ իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող այլ 
իրավաբանական կազմավորում է, որտեղ տրաստի կառավարիչը ֆիդուցիար 
պարտավորությունների հիման վրա կատարում է տրաստի հիմնադրի կողմից սեփականության 
իրավունքով իրեն փոխանցված գույքի հետ կապված գործարքներ՝ ի շահ տրաստի շահառուի։ 
Հաճախորդի գործարար բնութագիրը` Հաճախորդի գործունեության բնույթի, ազդեցության 
ու նշանակության, գործարար հարաբերությունների և միանգամյա գործարքների առկա ու 
ակնկալվող շարժի, ծավալների և ոլորտների, Լիազորված անձանց և Իրական շահառուների 
առկայության, ինքնության ու փոխկապակցվածության բնույթի, ինչպես նաև Հաճախորդի 
գործունեությանը վերաբերող այլ փաստերի և հանգամանքների վերաբերյալ Բանկի 
տեղեկությունների (պատկերացումների) ամբողջություն։ 
Գործարքի մյուս կողմ՝ հաճախորդի կողմից իրականացվող գործարքի այլ մասնակից է, որը 
տրամադրում (փոխանցում) կամ որին հասցեագրվում է գործարքից բխող գույքը։ 
Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն` Բանկի կողմից Հաճախորդի վերաբերյալ 
պատշաճ պատկերացում կազմելու նպատակով նրա ինքնության և գործարար բնութագրի 
վերաբերյալ ռիսկերի վրա հիմնված մոտեցման կիրառմամբ տեղեկություններ (ներառյալ՝ 
փաստաթղթեր) ձեռք բերելու ու վերլուծության գործընթաց է, որը ներառում է՝ 
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ա. Հաճախորդի (այդ թվում՝ Լիազորված անձի և Իրական շահառուի) նույնականացումը և 
ինքնության ստուգումը, 
բ. գործարքի կամ գործարար հարաբերության նպատակի և նախատեսվող բնույթի 
պարզումը, 
գ. գործարար հարաբերության ընթացիկ պատշաճ ուսումնասիրությունը: 

Ռիսկ՝ ՓԼ/ԱՖ վտանգավորության և դրա հավանականության մասին վկայող հանգամանք, 
որը կարող է բնութագրվել ըստ երկրների կամ աշխարհագրական տեղակայման, 
Հաճախորդների տեսակի, գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների տեսակի, 
ծառայությունների տեսակի կամ այլ չափանիշների։ 
Բարձր ռիսկի չափանիշ՝ Օրենքով, Լիազոր մարմնի իրավական ակտերով, ինչպես նաև 
Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այնպիսի չափանիշ, որը վկայում է ՓԼ/ԱՖ 
բարձր հավանականության մասին, այդ թվում՝ ՔԱՈՒԱ հանդիսացող հնարավոր կամ առկա 
հաճախորդները կամ իրական շահառուները, կյանքի ապահովագրության վկայագրերի 
շահառուները, անձինք (ներառյալ` ֆինանսական հաստատությունները), որոնք գտնվում կամ 
բնակվում են բարձր ռիսկային երկրներում (մասնավորապես, Չհամապատասխանող 
երկրներում կամ տարածքներում, Օֆշորային երկրներում կամ տարածքներում, Միջազգային 
սանկցիայի տակ գտնվող երկրներում, Բարձր կոռուպցիոն ռիսկ ունեցող երկրներում կամ 
այդպիսի երկրներից կամ տարածքներից են), բոլոր բարդ կամ անսովոր մեծ գումարով 
գործարքները, ինչպես նաև անսովոր պայմաններով գործարքները կամ գործարար 
հարաբերությունները, որոնց տնտեսական կամ այլ իրավաչափ նպատակներն ակնհայտ չեն: 
Ընդ որում, գործարքում կամ գործարար հարաբերությունում բարձր ռիսկի չափանիշի 
առկայությունը Լիազոր մարմնի նախատեսած դեպքերում կարող է բնորոշվել սահմանված 
չափանիշների համակցությամբ։ 
Հաճախորդի հավելյալ ուսումնասիրություն` Բանկի կողմից հաճախորդի պատշաճ 
ուսումնասիրության գործընթացի ընդլայնված կիրառում, որի դեպքում, ի լրումն Հաճախորդի 
պատշաճ ուսումնասիրությամբ սահմանված գործողությունների, անհրաժեշտ է նաև առնվազն՝ 

ա.  ստանալ ավագ ղեկավարության հավանությունը` Հաճախորդի հետ գործարար 
հարաբերություն հաստատելուց առաջ, գործարար հարաբերությունը շարունակելու համար, 
ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ հետագայում պարզվում է, որ հաճախորդը կամ իրական 
շահառուն բնութագրվում է բարձր ռիսկի չափանիշով, կամ գործարքը կամ գործարար 
հարաբերությունը ներառում են այդպիսի չափանիշ, 
բ.  ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ` Հաճախորդի, ինչպես նաև ՔԱՈՒԱ 
հանդիսացող իրական շահառուի եկամուտների և ունեցվածքի աղբյուրը պարզելու համար, 
գ.  հնարավորին չափ մանրամասն ուսումնասիրել գործարքի կամ գործարար 
հարաբերության նախապայմանները և նպատակը, 
դ. քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի դեպքում իրականացնել ընթացիկ հավելյալ 
դիտարկում: 

Ցածր ռիսկի չափանիշ՝ Օրենքով կամ Լիազոր մարմնի իրավական ակտերով սահմանված 
այնպիսի չափանիշ, որը վկայում է ՓԼ/ԱՖ ցածր հավանականության մասին, այդ թվում՝ ՓԼ/ԱՖ 
դեմ պայքարի տեսանկյունից արդյունավետորեն վերահսկվող ֆինանսական 
հաստատությունները, պետական մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները, համայնքային կառավարչական 
հիմնարկները, բացառությամբ չհամապատասխանող երկրներում կամ տարածքներում 
գտնվող մարմինների կամ կազմակերպությունների: Ընդ որում, գործարքում կամ գործարար 
հարաբերությունում ցածր ռիսկի չափանիշի առկայությունը Լիազոր մարմնի նախատեսած 
դեպքերում կարող է բնորոշվել սահմանված չափանիշների համակցությամբ։ 
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Հաճախորդի պարզեցված ուսումնասիրություն` Բանկի կողմից հաճախորդի պատշաճ 
ուսումնասիրության գործընթացի սահմանափակ կիրառումն է, որի դեպքում նույնականացում 
և ինքնության ստուգում իրականացնելիս հավաքվում են հետևյալ տեղեկությունները՝ 

ա. ֆիզիկական անձի համար՝ անունը, ազգանունը և անձը հաստատող փաստաթղթի 
տվյալները, 
բ. իրավաբանական անձի համար՝ անվանումը և անհատականացման համարը (պետական 
գրանցման, հաշվառման համարը և այլն), 
գ.   պետական մարմնի և տեղական ինքնակառավարման մարմնի համար՝ լրիվ 
պաշտոնական անվանումը. 

Քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ (ՔԱՈՒԱ)՝ պետական, քաղաքական կամ 
հանրային բնույթի, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունում նշանակալից 
գործառույթներ իրականացրած կամ իրականացնող անձ (այդ թվում՝ նրա ընտանիքի անդամ 
կամ նրա հետ սերտորեն փոխկապակցված անձ): Քաղաքական ազդեցություն ունեցող 
անձանց շրջանակը չի ընդգրկում միջին և ցածր դասի հանրային գործառույթներ 
իրականացնող անձանց: 
Քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձինք են մասնավորապես` 

ա. պետության ղեկավարները, կառավարության ղեկավարները, նախարարները և 
նախարարի տեղակալները, 
բ. խորհրդարանի անդամները, 
գ. բարձրագույն ատյանի դատարանի, սահմանադրական դատարանի կամ այլ բարձր 
դատական ատյանների դատավորները, անդամները, որոնց որոշումները բողոքարկման 
ենթակա չեն, բացառությամբ առանձնահատուկ հանգամանքներով պայմանավորված 
բողոքարկման դեպքերի, 
դ. կենտրոնական բանկի նախագահը, նրա տեղակալները և խորհրդի անդամները 
ե. դեսպանները, գործերի հավատարմատարները և զինված ուժերի բարձրաստիճան 
սպաները, 
զ. քաղաքական կուսակցության ակնառու գործիչները, 
է. պետական սեփականություն հանդիսացող կազմակերպության վարչական, 
կառավարման կամ վերահսկողական մարմինների անդամները, 
ը․  տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարները, 
թ.  միջազգային կազմակերպության ղեկավարները, ղեկավարի տեղակալները, խորհրդի 
անդամները կամ կառավարչական կամ վերահսկողական այլ համանման գործառույթներ 
իրականացնող մարմինների անդամները:  

Միջազգային կազմակերպություն ՝ անդամ երկրների միջև միջազգային պայմանագրի 
կարգավիճակ ունեցող պաշտոնական քաղաքական համաձայնության հիման վրա ստեղծված 
կազմակերպություն, որն իր գտնվելու վայրի երկրում ռեզիդենտ կառուցվածքային միավոր չի 
համարվում։ 
Ընտանիքի անդամ՝ «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 
4-րդ մասով սահմանված անձ։ 
 Չհամապատասխանող երկիր կամ տարածք՝ Լիազոր մարմնի հրապարակած ցանկերին 
համապատասխան՝ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի միջազգային պահանջները չկիրառող կամ ոչ 
պատշաճ կիրառող արտասահմանյան երկիր կամ տարածք: 
Օֆշորային երկիր կամ տարածք` Լիազոր մարմնի կողմից հրապարակվող օֆշորային 
երկրների կամ տարածքների ցանկում ընդգրկված երկիր կամ տարածք։ 
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Միջազգային սանկցիայի տակ գտնվող երկիր` երկիր, որի հանդեպ կիրառված են 
միջազգային սանկցիաներ, մասնավորապես` Եվրամիության, Ֆրանսիայի կամ ԱՄՆ (OFAC) 
կողմից։ 
Բարձր կոռուպցիոն ռիսկ ունեցող երկիր` երկիր, որն ունի բարձր կոռուպցիոն ռիսկ` ըստ 
«Transparency International» կազմակերպության «Corruption Perceptions Index» 
դասակարգման։ 
Խաղային բիզնես` օրենքով սահմանված կարգով շահումով խաղի կամ խաղատան 
կազմակերպման գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիա ստացած և շահումով խաղի կամ 
խաղատան կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու միջոցով եկամուտ (շահույթ) 
ստանալու նպատակ հետապնդող կազմակերպություն և/կամ հիմնականում խաղային 
բիզնեսին ծրագրային լուծումներ տրամադրելու գործունեությամբ զբաղվող 
կազմակերպություն: 
Չինական պատ՝ Բանկի և Խաղային բիզնեսի, այդ թվում՝ իր հետ փոխկապակցված Խաղային 
բիզնեսի միջև  գործարար հարաբերության և գործունեության լիովին տարանջատման 
սկզբունքներ, մոտեցումներ, սահմանափակումներ, բացառություններ։ 
Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ՝ «Բանկերի հաշվետվությունների, դրանց 
ներկայացումը և հրապարակումը» ՀՀ Կենտրոնական բանկի Խորհրդի 2008 թվականի 
փետրվարի 26-ի Թիվ 50-Ն որոշմամբ հաստատված Կանոնակարգ 3-ով սահմանվող անձ։  
Կենսական շահերի կենտրոն` վայր, որտեղ կենտրոնացած են անձի ընտանեկան կամ 
տնտեսական շահերը: Ընտանեկան կամ տնտեսական շահը կարող է դրսևորվել այն վայրում, 
որտեղ գտնվում է անձի բնակելի տունը (բնակարանը), որտեղ բնակվում է անձը և (կամ) նրա 
ընտանիքը, որտեղ գտնվում է նրա (ընտանիքի) անձնական կամ ընտանեկան հիմնական 
գույքը կամ հիմնական տնտեսական (մասնագիտական) գործունեության իրականացման 
վայրը։ 
Ավագ ղեկավարություն` Բանկի ՆԴԾ։ 
Կասկածելի գործարք կամ գործարար հարաբերություն` գործարք կամ գործարար 
հարաբերությունն, այդ թվում՝ գործարքի կատարման կամ գործարար հարաբերության 
հաստատման փորձ, որի դեպքում կասկածվում է կամ բավարար հիմքեր կան կասկածելու, որ 
գույքը ստացվել է հանցավոր ճանապարհով կամ կապված է ահաբեկչության, ահաբեկչական 
գործողությունների, ահաբեկչական կազմակերպությունների կամ անհատ ահաբեկիչների կամ 
ահաբեկչությունը ֆինանսավորողների հետ կամ օգտագործվել է կամ առկա է մտադրություն 
այն օգտագործելու ահաբեկչության նպատակով կամ ահաբեկչական կազմակերպությունների 
կամ անհատ ահաբեկիչների կամ ահաբեկչությունը ֆինանսավորողների կողմից։ 
Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության չափանիշ` Լիազոր մարմնի 
իրավական ակտերով, ինչպես նաև Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված՝ ՓԼ/ԱՖ 
հնարավորության մասին վկայող իրավիճակ կամ ազդակ։ 
Տիպաբանություն` Լիազոր մարմնի իրավական ակտերով, ինչպես նաև Բանկի ներքին 
իրավական ակտերով սահմանված՝ ՓԼ/ԱՖ ուղղված գործողությունների և (կամ) քայլերի 
տրամաբանությունն ու հաջորդականությունը նկարագրող հնարավոր սխեմա։ 
Ահաբեկչության հետ կապված անձ` ցանկացած անհատ ահաբեկիչ, ներառյալ` 
ահաբեկչության կամ ահաբեկչության փորձի մեջ կասկածվող, մեղադրվող կամ դրանց համար 
դատապարտված անձ կամ ահաբեկչական կազմակերպություն, նրանց հետ փոխկապակցված 
անձ, նրանց կողմից կամ նրանց անունից կամ նրանց ցուցումների ներքո գործող կամ 
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նրանց պատկանող կամ նրանց կողմից կառավարվող անձ, 
որը ներառվել է ՄԱԿ ԱԽ բանաձևերով կամ դրանց համաձայն կամ լիազոր մարմնի 
հրապարակած ցանկերում։ 
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ԶՈԶ-ի տարածման հետ կապված անձ` ցանկացած անձ, որը ներառվել է ՄԱԿ ԱԽ-ի՝ ԶՈԶ-ի 
տարածման և/կամ դրա ֆինանսավորման համար թիրախային ֆինանսական 
պատժամիջոցներ սահմանող բանաձևերով կամ դրանց համաձայն հրապարակված 
ցանկերում։ 
Գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցում` կասկածելի գործարքի և/կամ 
գործարար հարաբերության առարկա գույքի փաստացի և իրավաբանական շարժի 
ժամկետային արգելք։ 
Գործարքի կամ գործարար հարաբերության իրականացման մերժումը` գործարքի 
կատարման կամ գործարար հարաբերության հաստատման համար նախատեսված 
գործողությունների չիրականացում։ 
Գործարքի կամ գործարար հարաբերության դադարեցում` գործարքի կատարման կամ 
գործարար հարաբերության իրականացման ընդհատում։ 
Գույքի սառեցում` ահաբեկչության կամ ԶՈԶ-ի տարածման հետ կապված անձանց 
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատկանող կամ նրանց կողմից վերահսկվող գույքի 
փաստացի և (կամ) իրավաբանական շարժի անորոշ ժամկետով արգելք, այդ թվում՝ այդ գույքի 
ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետման, օգտագործման կամ տնօրինման արգելք, ինչպես 
նաև որևէ գործարար հարաբերության (ներառյալ՝ ֆինանսական ծառայությունների) կամ 
միանգամյա գործարքների հաստատման կամ իրականացման արգելք։ 
Արժեթուղթ՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված արժեթղթերը, այդ թվում` 
պարտատոմսը, չեկը (չեկային գրքույկը), մուրհակը (վճարագիրը), բաժնետոմսը, 
կոնոսամենտը, բանկային վկայագիրը (բանկային գրքույկը, բանկային սերտիֆիկատը), 
պահեստային վկայագիրն է և այլ օրենքներով սահմանված արժեթղթերը։ 
Կեղծ («շել/shell») բանկ՝ կազմակերպություն, որը հիմնադրված, գրանցված, լիցենզավորված 
կամ այլ կերպ ինկորպորացված լինելով որևէ երկրում, իրականում դրա տարածքում չի 
կառավարվում կամ չունի փաստացի գտնվելու կամ գործունեության վայր, և որը 
փոխկապակցված չէ արդյունավետ համախմբված վերահսկողության ենթակա, կարգավորվող 
գործունեություն իրականացնող ֆինանսական հաստատությունների որևէ խմբի հետ։ 
Տարանցիկ հաշիվ՝ ֆինանսական հաստատությունում բացված թղթակցային հաշիվ, որն 
ուղղակիորեն օգտագործում է թղթակից ֆինանսական հաստատության հաճախորդը՝ իր 
անունից գործարքներ կատարելու համար։ 
Ֆինանսական խումբ՝ խումբ, որի կազմում առկա է այնպիսի իրավաբանական անձ, որը 
ղեկավարում և համակարգում է խմբի անդամ` Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի 
«ա», «ե», «զ» կամ «է» ենթակետերով նախատեսված գործունեություն իրականացնող 
իրավաբանական անձանց (այդ թվում` ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի` ամբողջ խմբի համար կիրառելի 
քաղաքականություն և ընթացակարգեր իրականացնող մասնաճյուղերի և/կամ 
ներկայացուցչությունների) գործառույթները՝ խմբի մակարդակով արդյունավետ, համախմբված 
վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով։ 
FATF` միջկառավարական մարմին, որի նպատակն է զարգացնել և տարածել ՓԼ/ԱՖ դեմ 
պայքարի ազգային և միջազգային քաղաքականությունները (The Financial Action Task Force), 
Միջազգային սանկցիաներ` երկրների կամ տարածքների ապրանքատեսակների և (կամ) 
գործունեության ոլորտների և անձանց նկատմամբ կիրառված միջազգային էմբարգոներ, 
գույքի սառեցման պահանջներ։ 
FATCA` «Օտարերկրյա հաշիվների հարկման համապատասխանության մասին» ԱՄՆ օրենք։ 
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ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
1․1. Քաղաքականության խնդիրն է ՀՀ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի օրենսդրության պահանջներին 
համապատասխան` իրականացնել և պահպանել Բանկի կառավարման բոլոր մարմինների, 
ղեկավարների և Ստորաբաժանումների կողմից ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի բնագավառում ներքին 
հսկողության կանոնները։ 
1․2. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի նպատակով Բանկում իրականացվող ներքին հսկողության հիմնական 
սկզբունքներն են՝ 

1) Իրենց գործառույթների շրջանակներում և անկախ զբաղեցրած պաշտոնից` Բանկի բոլոր 
աշխատակիցների մասնակցություն ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի նպատակով ներքին հսկողության 
իրականացման գործընթացին, 
2) Բանկի բոլոր աշխատակիցների կողմից անհատական պատասխանատվություն կրում, 
3) Ստորաբաժանումների աշխատակիցների կողմից բանկային և առևտրային գաղտնիքի, 
ինչպես նաև ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի նպատակով ստացվող տեղեկատվության գաղտնիության 
պահպանում, 
4) Բանկի կողմից ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի մասով իրականացվող միջոցառումների մասին 
Հաճախորդներին և/կամ այլ անձանց տեղեկացման անթույլատրելիություն պահպանում, 
5) ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարին վերաբերող ներքին հսկողության կանոնների և մեթոդաբանության 
սահմանում, 
6) ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի նպատակներով` ներքին հսկողության միասնական մոտեցման 
կիրառում և առանձին բիզնես գործընթացների իրականացման ժամանակ աշխատակիցների 
գործողությունների կանոնակարգման միջոցով դրանց ապահովում։ 

1․3. Սույն Քաղաքականությունը մշակված է ՀՀ Օրենսդրության, Օրենքի դրույթների և դրա 
հիման վրա ընդունված ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարին վերաբերող ՀՀ ԿԲ նորմատիվ իրավական 
ակտերի, և Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: 
1․4. Քաղաքականությամբ սահմանվող գործընթացի մաս կազմող առանձին 
գործառույթները/քայլերը Ստորաբաժանումներում կազմակերպելու և ապահովելու համար  
պատասխանատվություն են կրում տվյալ Ստորաբաժանումների ղեկավարները:  
1․5. Քաղաքականությամբ սահմանվող պահանջների նկատմամբ վերահսկողությունն 
իրականացնում է Բանկի Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը: 
 
2. ԲԱՆԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԻՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 
2.1. Բանկի Խորհուրդը պատասխանատու է ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի արդյունավետ ներքին 
համակարգի ձևավորման համար, ապահովում է նրա ընթացիկ աշխատանքը և դրա 
վերահսկողությունը։ 
2.2. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի հարցերով Բանկի Խորհուրդը իրականացնում է հետևյալ 
հիմնական գործառույթները՝ 

2.1.1 սահմանում է Բանկի՝ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի քաղաքականությունը, 
2.1.2 հաստատում է ՆԴԾ-ի և ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի հարցերով ներքին աուդիտի ստուգման 
տարեկան ծրագրերը, դրանց կատարման հաշվետվությունները, հսկողություն է 
իրականացնում այդ ծրագրերի իրականացման նկատմամբ, 
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2.1.3 անհրաժեշտության դեպքում ՆԴԾ-ին հանձնարարում է իրականացնել Օրենքով 
սահմանված ուսումնասիրություններ, հաստատում է աուդիտի արդյունքում բացահայտված 
թերությունների վերացմանն ուղղված միջոցառումները և վերահսկում դրանց 
իրականացումը, 
2.1.4 համաձայնություն է տալիս Գործադիր տնօրենի կողմից ՆԴԾ-ի աշխատակիցների 
նշանակման և ազատման վերաբերյալ, 
2.1.5 հաստատում է ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարին ուղղված ներքին իրավական ակտերը, 
2.1.6 քննարկում և հաստատում է ներքին աուդիտի եզրակացությունները, ինչպես նաև 
կիսամյակային պարբերականությամբ ստանում, քննարկում և հաստատում է ՆԴԾ-ն 
հաշվետվությունները, 
2.1.7 իրականացնում է Օրենքով, սույն Քաղաքականությամբ և Օրենքի հիման վրա 
ընդունված այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառույթներ: 

 
2.3. Բանկի Գործադիր տնօրեն/տնօրինության նախագահը ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
հարցերով իրականացնում է հետևյալ հիմնական գործառույթները՝ 

2.3.1 ապահովում է Բանկի Խորհրդի կողմից սահմանած ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
քաղաքականության ներդրումը, ինչպես նաև դրա արդյունավետ իրականացումը,  
2.3.2 ապահովում է Օրենքի և Օրենքի հիման վրա ընդունված այլ իրավական ակտերի 
ամբողջական ու արդյունավետ կիրառումը և հսկողություն է իրականացնում դրա նկատմամբ, 
2.3.3 Բանկի Խորհրդի համաձայնությամբ նշանակում և ազատում է ՆԴԾ-ի 
աշխատակիցներին, 
2.3.4 ապահովում է Բանկի աշխատակիցների՝ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում պատշաճ 
ուսուցումը, 
2.3.5 ապահովում է ՆԴԾ-ի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ 
նյութատեխնիկական հագեցվածությունը,  
2.3.6 ապահովում է ՆԴԾ-ի կողմից իրականացված ուսումնասիրության, ներառյալ 
աուդիտորական կամ այլ ստուգումների արդյունքում բացահայտված թերությունների 
վերացմանն ուղղված միջոցառումները,  
2.3.7 ապահովում է ՆԴԾ-ի` ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի բնագավառում ռիսկերի սահմանման, 
գնահատման, ուսումնասիրության և վերահսկողության գծով ներքին գործընթացների 
ներդրումն ու իրականացումը, 
2.3.8 իրականացնում է Օրենքով, սույն Քաղաքականությամբ և ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտը 
կանոնակարգող այլ իրավական ակտերով սահմանված գործառույթներ: 

 
3. ՆԵՐՔԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՆԵՐՔԻՆ 
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 
3.1. Բանկը պետք է ունենա և կիրառի ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարին ուղղված ներքին իրավական 
ակտեր, որոնք պետք է հաշվի առնեն Բանկի գործունեության ծավալներն ու բնույթը, ինչպես 
նաև դրանց բնորոշ ռիսկերը: Սույն մասով նախատեսված ներքին իրավական ակտերը պետք 
է սահմանեն առնվազն՝ 

1) այն գործընթացները, որոնք պետք է իրականացվեն հաճախորդի պատշաճ (այդ թվում` 
հավելյալ և պարզեցված) ուսումնասիրության և տեղեկությունների պահպանման 
նպատակով, 
2) հաճախորդի պատշաճ (այդ թվում` հավելյալ և պարզեցված) ուսումնասիրության 
նպատակով պահանջվող փաստաթղթերի և այլ տեղեկությունների ցանկը, 
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3) Օրենքով, դրա հիման վրա ընդունված իրավական ակտերով և Բանկի ներքին իրավական 
ակտերով նախատեսված ընթացակարգերի և պահանջների պահպանման նկատմամբ 
ներքին աուդիտի իրականացման կարգն ու պայմանները՝ ներքին աուդիտի անցկացման՝ 
օրենքով սահմանված պահանջի դեպքում, 
4) ՆԴԾ-ի գործունեության Կանոնակարգը, 
5) գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների մասին տեղեկությունների 
հավաքագրման, գրանցման և պահպանման գործընթացները, 
6) գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու գործընթացը, 
7) կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների կասեցման, 
գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների իրականացման մերժման կամ 
դադարեցման, ահաբեկչության հետ կապված անձանց գույքի սառեցման գործընթացները, 
8) Լիազոր մարմնին հաշվետվություն տրամադրելու գործընթացը, 
9) ՆԴԾ-ի և այլ աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման, ուսուցման և 
վերապատրաստման պահանջները՝ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի օրենսդրությամբ և այլ իրավական 
ակտերով սահմանված պարտականությունների (այդ թվում՝ հաճախորդի պատշաճ 
ուսումնասիրության և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ 
հաշվետվություն տրամադրելու մասով), ինչպես նաև հնարավոր և առկա ռիսկերի և 
տիպաբանությունների վերաբերյալ, 
10) ծառայությունների նոր տեսակների մատուցմամբ կամ դրանց մատուցման նոր 
եղանակների գործարկմամբ, նոր կամ զարգացող տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, ինչպես 
նաև առանց առերես շփման գործարքներով կամ գործարար հարաբերություններով 
պայմանավորված հնարավոր և առկա ռիսկերի հակազդման (կառավարման) 
համապատասխան գործընթացները, 
11) ռիսկերի արդյունավետ կառավարման գործընթացները՝ բարձր ռիսկի չափանիշների 
առկայությունը, այդ թվում` այն հանգամանքը պարզելու համար, թե արդյոք հաճախորդը կամ 
իրական շահառուն հանդիսանում է քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ կամ նրա 
ընտանիքի անդամ կամ նրա հետ փոխկապակցված այլ անձ, 
12) առանց նախապես ինքնության ստուգում իրականացնելու գործարար հարաբերություն 
հաստատելու կամ միանգամյա գործարք կատարելու դեպքում ռիսկերի արդյունավետ 
կառավարման գործընթացները, 
13) ներքին դիտարկումների մարմնի և Ստորաբաժանումների աշխատակիցների միջև 
համագործակցության գործընթացները, 
14) օտարերկրյա ֆինանսական հաստատությունների հետ թղթակցային կամ համանման այլ 
հարաբերությունների ընթացքում Օրենքով սահմանված պարտականությունների 
կատարման կարգը, 
15) Օրենքով, Լիազոր մարմնի իրավական ակտերով սահմանված այլ պահանջների 
կիրառությունն ապահովող գործընթացները: 

3.2. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարին վերաբերող Բանկի ներքին իրավական ակտերը հաստատվում են 
Բանկի Խորհրդի կողմից։ 
3.3. Բանկի Խորհրդի կողմից ՓԼ/Աֆ գործառույթներին վերաբերող ներքին իրավական 
ակտերի հաստատման, ինչպես նաև դրանցում փոփոխությունների կատարման դեպքում, 
Բանկը մեկշաբաթյա ընթացքում ներքին ակտերի մեկական օրինակը ներկայացնում է Լիազոր 
մարմնին։  
3.4. Ներքին իրավական ակտերում Բանկի նախաձեռնությամբ կամ Լիազոր մարմնի 
պահանջով փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու դեպքում՝ փոփոխված կամ 
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լրացված ներքին իրավական ակտերը հաստատվում են Բանկի Խորհրդի կողմից և սույն 
Քաղաքականության 3.3 կետով սահմանված ժամկետում ներկայացվում են Լիազոր մարմնին: 
 
4. ՌԻՍԿԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄ 
 
4.1. Բանկը պետք է բացահայտի և գնահատի իր՝ ՓԼ/ԱՖ հնարավոր և առկա ռիսկերը և ունենա 
բացահայտված ռիսկերի արդյունավետ կառավարման և զսպման քաղաքականություն, 
վերահսկման մեխանիզմներ և ընթացակարգեր: 
4.2. ՓԼ/ԱՖ ռիսկերը գնահատելիս, մինչև ռիսկի ընդհանուր մակարդակը բնորոշելը և ռիսկերի 
զսպման համապատասխան մակարդակ սահմանելը, Բանկը պետք է հաշվի առնի ռիսկի բոլոր 
գործոնները և կարող է իրականացնել տարբերակված միջոցառումներ՝ ռիսկի տեսակին և 
մակարդակին համապատասխան: 
4.3. Բանկը պետք է պարբերաբար, բայց ոչ ուշ, քան տարին մեկ անգամ վերանայի իր` ՓԼ/ԱՖ 
ֆինանսավորման հնարավոր և առկա ռիսկերը: 
4.4. Բանկը, ի թիվս ՓԼ/ԱՖ այլ ռիսկերի, պետք է բացահայտի և գնահատի ծառայությունների 
նոր տեսակների մատուցման կամ դրանց մատուցման եղանակների գործարկման, ինչպես նաև 
նոր կամ զարգացող տեխնոլոգիաների կիրառման հետ կապված հնարավոր և առկա ռիսկերը: 
4.5. Բանկը պետք է սույն Քաղաքականության 4.4 կետով նախատեսված ՓԼ/ԱՖ ռիսկերի 
բացահայտումը և գնահատումն իրականացնեն համապատասխանաբար մինչև 
ծառայությունների նոր տեսակների մատուցումը կամ դրանց մատուցման եղանակների 
գործարկումը կամ նոր կամ զարգացող տեխնոլոգիաների կիրառումը: 
4.6. Բանկը յուրաքանչյուր Հաճախորդի դասակարգում է՝ ըստ ՓԼ/ԱՖ ռիսկի 
համապատասխան խմբի: 
4.7. Հաճախորդի ՓԼ/ԱՖ ռիսկի մակարդակի գնահատումը հիմնվում է Հաճախորդի 
վերաբերյալ տեղեկությունների/տեղեկատվության, նրա գործունեության և կատարվող 
ցանկացած գործարքի վերաբերյալ Բանկի աշխատակիցների մոտ առկա փաստաթղթերի 
վերլուծության արդյունքի հիման վրա:  
4.8. Բանկի աշխատակիցները պետք է առնվազն գնահատեն ՓԼ/ԱՖ ռիսկի հետևյալ 
տեսակները.  

4.8.1 Երկրի կամ աշխարհագրական տարածքի ռիսկ, 
4.8.2 Հաճախորդի, գործարքի և կամ գործարար հարաբերության ռիսկ,  
4.8.3 Պրոդուկտի, ծառայության կամ մատուցման եղանակի ռիսկ 

4.9. Սույն Քաղաքականության 4.8 կետում ռիսկերը մանրամասն բնութագրված են Բանկի 
«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» Ընթացակարգում  
(FC1630PRC#01) 
4.10. Բանկի և ՆԴԾ-ի կողմից իրականացրած ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի զսպմանն ուղղված 
միջոցառումների արդյունքում պետք է բացառվի Բանկի և նրա աշխատակիցների 
ներգրավածությունը Բանկի պրոդուկտները/ ծառայությունները ՓԼ/ԱՖ նպատակով 
օգտագործման փաստը: 
 
5. ԳԱՂՏՆԻՔ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ 

5.1. Բանկը, Օրենքին և դրա հիման վրա ընդունված իրավական ակտերին համապատասխան, 
պարտավոր է Լիազոր մարմին ներկայացնել ՓԼ/ԱՖ վերաբերյալ սահմանված տեղեկությունները, 
այդ թվում՝ Օրենքով սահմանված գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները: 
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6.  ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾԱՐՔԸ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
6.1. Բանկը Լիազոր մարմին հաշվետվություն է ներկայացնում կասկածելի գործարքի կամ 
գործարար հարաբերության և (կամ) պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի վերաբերյալ։ 
6.2. Բանկի կողմից Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ 
հաշվետվությունը տրամադրվում է անկախ դրանցում ներգրավված գումարի չափից: 
6.3. Բանկի կողմից ՀՀ ԿԲ ՊՏԵՀ-ներ ներկայացվում է հետևյալ գործարքների դեպքում՝  

1) անկանխիկ գործարքներ, որոնց գումարը հավասար է կամ գերազանցում է 20 (քսան) մլն. 
ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը,  
2) կանխիկ գործարքներ, որոնց գումարը հավասար է կամ գերազանցում է 5 (հինգ) մլն. ՀՀ 
դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը:  

6.4. Բանկին, նրա աշխատակիցներին (ղեկավարներին) արգելվում է այն անձին, որի վերաբերյալ 
հաշվետվություն կամ այլ տեղեկություններ են տրամադրվում Լիազոր մարմնին, ինչպես նաև այլ 
անձանց, հայտնել հաշվետվության կամ այլ տեղեկությունների տրամադրման կամ 
չտրամադրման, այդ թվում՝ Լիազոր մարմնից հանձնարարականների ստացման կամ չստացման 
փաստի մասին: 

 
7. ԳՈՐԾԱՐՔԸ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ՈՐԱԿԵԼԸ 
 
7.1. Կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների բացահայտման նպատակով 
Բանկի Ստորաբաժանումների աշխատակիցները և ՆԴԾ-ը պետք է իրականացնեն գործարքների 
կամ գործարար հարաբերությունների ամենօրյա վերահսկողություն/ուսումնասիրություն։ 
7.2. Բանկը գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը, այդ թվում՝ գործարքի կատարման կամ 
գործարար հարաբերության հաստատման փորձը, պետք է որակի որպես կասկածելի և 
կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվություն տրամադրի 
Լիազոր մարմնին, եթե կասկածում է կամ բավարար հիմքեր ունի կասկածելու, որ գործարքում 
կամ գործարար հարաբերությունում ներգրավված գույքը ստացվել է հանցավոր ճանապարհով 
կամ կապված է ահաբեկչության, ահաբեկչական գործողությունների, ահաբեկչական Բանկների 
կամ անհատ ահաբեկիչների կամ ահաբեկչությունը ֆինանսավորողների հետ, կամ օգտագործվել 
է, կամ առկա է մտադրություն այն օգտագործելու ահաբեկչության նպատակով կամ 
ահաբեկչական Բանկների կամ անհատ ահաբեկիչների կամ ահաբեկչությունը 
ֆինանսավորողների կողմից: 
7.3. Բանկը պետք է դիտարկի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու 
և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ Լիազոր մարմնին 
հաշվետվություն տրամադրելու հարցն այն դեպքում, երբ դիտարկվող իրավիճակը 
ամբողջությամբ կամ մասամբ համապատասխանում է կասկածելի գործարքի կամ գործարար 
հարաբերության չափանիշներին կամ տիպաբանություններին, կամ Բանկի համար ակնհայտ է 
դառնում, որ թեև կնքված կամ առաջարկվող գործարքի կամ գործարար հարաբերության 
կասկածելիությունը չի բխում կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության 
չափանիշներից կամ տիպաբանություններից, դրա կատարման տրամաբանությունը, շարժը 
(դինամիկան) կամ այլ հանգամանքներ հիմք են տալիս ենթադրելու, որ այն կարող է 
իրականացվել փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման նպատակով: 
7.4. Եթե Բանկի դիտարկման արդյունքում գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը 
կասկածելի չի որակվում և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ 
հաշվետվություն չի տրամադրվում Լիազոր մարմնին, ապա գործարքը կամ գործարար 
հարաբերությունը կասկածելի չորակելու հիմնավորումները, կատարված եզրահանգումները, 
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վերլուծության ընթացքը և արդյունքները փաստաթղթավորվում ու պահպանվում են Օրենքով 
սահմանված կարգով և ժամկետում։ 
  



 
 

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ 
պայքարի քաղաքականություն 

FC1006POL#02 

INTERNAL 

 

22/07/2022 

 

 
 

 
8. ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ 

 
8.1. Բանկում արգելվում է բացել, թողարկել, տրամադրել կամ սպասարկել` 

8.1.1 անանուն կամ մտացածին անուններով հաշիվներ, 
8.1.2 միայն թվային, տառային կամ պայմանական այլ նշաններով արտահայտված  
  հաշիվներ, 
8.1.3 ըստ ներկայացնողի արժեթղթեր: 

8.2. Բանկն իր հետ փոխկապակցված Խաղային բիզնեսին էքվայրինգ, հաշվի բացում, վարում, 
ավանդի ներգրավում, ֆինանսավորման ծառայություններ և վճարային գործիքների տրամադրում 
և սպասարկում չի մատուցում։ 
8.3. Բանկը, բացահայտելով իր հետ փոխկապակցված Խաղային բիզնեսի հետ ֆրանչայզինգով 
կամ white label-ով համագործակցող ընկերություններին, չի տրամադրելու  էքվայրինգ, հաշվի 
բացում, վարում, ավանդի ներգրավում, ֆինանսավորման ծառայություններ և վճարային 
գործիքների տրամադրման և սպասարկման ծառայությունները։  
 
9. ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՊԱՏՇԱՃ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 
9.1. Բանկը կարող է Հաճախորդի հետ գործարար հարաբերություն հաստատել կամ միանգամյա 
գործարք կատարել միայն հաճախորդի նույնականացման համար սույն Քաղաքականության 9.4 
կետով սահմանված տեղեկությունները (ներառյալ՝ փաստաթղթերը) ստանալուց և հաճախորդի 
ինքնությունը ստուգելուց հետո:  
9.2. Բանկը պետք է հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն իրականացնի, երբ՝ 

9.2.1 հաստատվում է գործարար հարաբերություն, 
9.2.2 կատարվում է միանգամյա գործարք (փոխկապակցված միանգամյա գործարքներ), այդ 
թվում` ներպետական կամ միջազգային դրամական փոխանցում, որի գումարը հավասար է կամ 
գերազանցում է նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկը (400.000 ՀՀ դրամ), եթե 
խստացնող այլ դրույթ սահմանված չէ օրենսդրությամբ, 
9.2.3 կասկածներ են առաջանում հաճախորդի նույնականացմանը վերաբերող` նախկինում ձեռք 
բերված տեղեկությունների (ներառյալ՝ փաստաթղթերի) հավաստիության կամ 
ամբողջականության վերաբերյալ, 
9.2.4 կասկածներ են առաջանում ՓԼ/ԱՖ վերաբերյալ: 

9.3. Բանկը Հաճախորդին նույնականացնում և նրա ինքնությունը ստուգում է պետական 
իրավասու մարմնի տված արժանահավատ ու վավեր փաստաթղթերի և այլ տեղեկությունների 
հիման վրա: Ընդ որում՝ 

9.3.1 ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար անձը հաստատող փաստաթղթի 
կամ բացառապես լուսանկարով` պաշտոնական այլ փաստաթղթերի հիման վրա ձեռք բերվող 
տեղեկությունները պետք է առնվազն ներառեն անձի անունը, ազգանունը, քաղաքացիությունը, 
հաշվառման հասցեն (առկայության դեպքում), ծննդյան տարին, ամիսը, ամսաթիվը, վայրը, 
անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան, համարը, տրամադրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, 
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար` նաև հաշվառման համարը և հարկ վճարողի հաշվառման 
համարը, ինչպես նաև օրենքով սահմանված այլ տեղեկություններ: Բանկը պետք է պարզի նաև 
հաճախորդի բնակության վայրը, 
9.3.2 իրավաբանական անձի համար պետական գրանցման փաստաթղթի կամ պաշտոնական 
այլ փաստաթղթերի հիման վրա ձեռք բերվող տեղեկությունները պետք է առնվազն ներառեն 
իրավաբանական անձի անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման վայրը 
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(եթե տարբերվում է իրավաբանական անձի գտնվելու վայրից), կանոնադրությունը կամ 
համանման այլ փաստաթուղթը, անհատականացման համարը (պետական գրանցման, 
հաշվառման համարը և այլն), գործունեության ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող 
պաշտոնատար անձի (մարմնի անդամի) անունը, ազգանունը և, առկայության դեպքում, հարկ 
վճարողի հաշվառման համարը, ինչպես նաև Օրենքով սահմանված այլ տեղեկություններ, 
9.3.3 պետական մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի համար ձեռք բերվող 
տեղեկությունները պետք է առնվազն ներառեն պետական մարմնի կամ տեղական 
ինքնակառավարման մարմնի լրիվ պաշտոնական անվանումը և երկիրը: 

9.4. Բանկը պետք է պարզի, թե արդյոք Հաճախորդը հանդես է գալիս իր կամ այլ անձի անունից 
և (կամ) օգտին: Բանկը պետք է՝ 

9.4.1 նույնականացնի լիազորված անձին (առկայության դեպքում), ստուգի նրա ինքնությունը և 
հաճախորդի անունից հանդես գալու նրա լիազորությունը, 
9.4.2 նույնականացնի իրական շահառուին և ողջամիտ քայլեր ձեռնարկի նրա ինքնությունն 
ստուգելու նպատակով՝ արժանահավատ աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների հիման 
վրա, ընդ որում ՀՀ և (կամ) օտարերկրյա օրենսդրությամբ իրավաբանական անձի 
կարգավիճակ ունեցող Բանկի կամ հիմնարկի դեպքում՝ սույն Քաղաքականությւան 9.4.2 կետով 
սահմանված կարգով: 

9.5. Հաճախորդի իրական շահառուին նույնականացնելու և ինքնությունն ստուգելու նպատակով 
Բանկի ձեռնարկած քայլերը, եզրահանգումները և դրանց հիմնավորումները 
փաստաթղթավորվում ու պահպանվում են սույն Քաղաքականությամբ սահմանված կարգով և 
ժամկետում: 
9.6. Իրավաբանական անձ հանդիսացող Հաճախորդների դեպքում Բանկը պետք է լիարժեք 
տեղեկատվություն ունենա այդ իրավաբանական անձի մասնակիցների և կառավարման 
մարմինների լիազորությունների վերաբերյալ: 
9.7. Բանկը պետք է հասկանա հաճախորդի գործարար բնութագիրը, գործարքի կամ գործարար 
հարաբերության նպատակը և նախատեսվող բնույթը, ինչպես նաև, ըստ անհրաժեշտության, 
ձեռք բերի տեղեկություններ գործարքի կամ գործարար հարաբերության նպատակի և 
նախատեսվող բնույթի մասին: 
9.8. Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն իրականացնելիս Բանկի համար կարող են հիմք 
ծառայել այլ ֆինանսական հաստատության կամ ոչ ֆինանսական հաստատության կամ անձի 
կողմից Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության արդյունքում ստացված տվյալները հետևյալ 
պայմանների բավարարման դեպքում՝ 

9.8.1 Բանկը պետք է վերջնական պատասխանատվություն կրի հաճախորդի պատշաճ 
ուսումնասիրության համար, 
9.8.2 Բանկը պետք է այլ ֆինանսական հաստատությունից կամ ոչ ֆինանսական 
հաստատությունից կամ անձից անմիջապես ստանա սույն Քաղաքականության 9-րդ Գլխում 
նշված տեղեկությունները, 
9.8.3 Բանկը պետք է բավարար միջոցներ ձեռնարկի հավաստիանալու, որ այլ ֆինանսական 
հաստատությունը կամ ոչ ֆինանսական հաստատությունը կամ անձը՝ 

1)   իրավասու է և կարող է ըստ պահանջի անմիջապես տրամադրել Հաճախորդի պատշաճ 
ուսումնասիրության արդյունքում ձեռք բերված տեղեկությունները, ներառյալ՝ 
փաստաթղթերի պատճենները, 
2)   ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի տեսանկյունից ենթակա է պատշաճ կարգավորման ու 
վերահսկողության, ինչպես նաև ունի Օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված իրավական 
ակտերով սահմանված՝ Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության և տեղեկությունների 
պահպանման արդյունավետ ընթացակարգեր, 
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3)   չի գտնվում կամ բնակվում չհամապատասխանող երկրում կամ տարածքում կամ 
չհամապատասխանող երկրներից կամ տարածքներից չէ: 

9.9. Բանկի համար չի կարող հիմք հանդիսանալ Խաղային բիզնեսի կողմից կատարված 
հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրությունը՝ KYC շրջանակներում։ 
9.10. Բանկը կարող է չիրականացնել Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն, բացառությամբ 
նույնականացման և ինքնության ստուգման, եթե առկա են կասկածներ ՓԼ/ԱՖ վերաբերյալ, և 
Բանկը ողջամտորեն կարծում է, որ Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն իրականացնելը 
կհանգեցնի հաճախորդին իր կասկածների բացահայտմանը։ Այս դեպքում Բանկը կասկածելի 
գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվություն է տրամադրում Լիազոր 
մարմնին։ 
 
10. ՆԵՐՔԻՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 
10.1. Համաձայն ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 2014 թվականի հուլիսի 15-ի թիվ 190-Ն որոշմամբ  
հաստատված «Բանկային գործունեության ոլորտում լինցենզավորման, գրանցման, 
համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության 
ստուգման և որակավորման կարգերը» Կանոնակարգ 1-ի պահանջների, ՆԴԾ-ի 
աշխատակիցները ունեն Բանկի ղեկավարի կարգավիճակ և ՀՀ ԿԲ-ում գրանցվում են որպես 
Բանկի ղեկավարներ: 
10.2. ՆԴԾ-ն, որպես կառուցվածքային ստորաբաժանում, ադմինիստրատիվ հարցերով 
ենթարկվում է Բանկի Ռիսկերի կառավարման և համապատասխանության տնօրենին, իսկ 
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի հարցերով հաշվետու է Բանկի Խորհրդին: 
10.3. ՆԴԾ-ն` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված լիազորությունների, Բանկի ներքին իրավական 
ակտերի և սույն Քաղաքականության շրջանակներում իրավունք ունի Բանկի Խորհրդին 
անմիջականորեն ներկայացնելու Բանկի` ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ոլորտում ծագած խնդիրները, 
ինչպես նաև մասնակցելու այդ մարմնի կողմից ՓԼ/ԱՖ կանխարգելմանն առնչվող հարցերի 
քննարկմանը: 
10.4. ՆԴԾ-ին ուղղակիորեն և անմիջականորեն պետք է հասանելի լինեն Բանկի կողմից ձեռք 
բերվող և պահպանվող տեղեկությունները, փաստաթղթերը, Բանկի գործունեությունը ապահովող 
ծրագրային համակարգում գրանցված Հաճախորդների հաշիվների և կատարված գործարքների 
վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը, այդ թվում ՆԴԾ-ն Ստորաբաժանումներից կարող է 
պահանջել Հաճախորդների, Լիազորված անձանց և Իրական շահառուների վերաբերյալ 
պարզաբանումներ, ստանալ գործարքին առնչվող ցանկացած այլ տեղեկատվություն:  
10.5. Իր գործունեության ընթացքում ՆԴԾ-ն ղեկավարվում է Օրենքով, ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենսդրությամբ և ՀՀ ԿԲ նորմատիվ իրավական ակտերով, Բանկի 
ներքին իրավական ակտերով, Գործադիր տնօրեն-տնօրինության նախագահի հրամաններով 
և կարգադրություններով, ինչպես նաև սույն Քաղաքականությամբ:  
10.6. ՆԴԾ-ն աշխատակիցների նպատակները, խնդիրները, որակավորման պահանջները, 
իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանված են Բանկի «Ներքին դիրակումների 
ծառայության գործունեության» Կանոնակարգում (FC1630REG#01)։ 
10.7. ՆԴԾ-ի աշխատակիցները պետք է Լիազոր մարմնի սահմանած կարգով և մասնագիտական 
համապատասխանության չափանիշների հիման վրա ունենան որակավորում: 
10.8. ՆԴԾ-ն վերջնական որոշում է կայացնում գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը 
կասկածելի որակելու, կասեցնելու, իրականացումը մերժելու կամ դադարեցնելու, ահաբեկչության 
հետ կապված անձանց գույքը սառեցնելու վերաբերյալ, ինչպես նաև ապահովում է Լիազոր 
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մարմնին Օրենքով սահմանված հաշվետվությունների տրամադրումը, Բանկի կողմից Օրենքով և 
դրա հիման  
10.9. ՆԴԾ-ն պարբերաբար, բայց ոչ ուշ, քան կիսամյակը մեկ անգամ ուսումնասիրում է Բանկի 
կատարած գործարքների և հաստատած գործարար հարաբերությունները։, Ուսումնասիրության 
արդյունքների, ինչպես նաև Լիազոր մարմնի կողմից առաջադրված այլ հարցերի վերաբերյալ 
ՆԴԾ-ն հաշվետվություն է ներկայացնում Լիազոր մարմնի սահմանած` Բանկի Խորհրդին: 
10.10. ՆԴԾ-ն Օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված իրավական ակտերով սահմանված 
գործառույթներն իրականացնելիս անկախ է և պետք է ունենա Բանկի ավագ ղեկավարության 
կարգավիճակ: 
 
11. ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԱՏՇԱՃ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
11.1. Բանկը պետք է գործարար հարաբերության ամբողջ ընթացքում իրականացնի դրա պատշաճ 
ուսումնասիրություն: Գործարար հարաբերության ընթացիկ պատշաճ ուսումնասիրությունը 
ներառում է Բանկի կողմից Հաճախորդի հետ գործարքների դիտանցումը` Հաճախորդի, նրա 
գործարար բնութագրի և ռիսկայնության վերաբերյալ առկա տեղեկությունների հավաստիության, 
այդ տեղեկությունների հետ Հաճախորդի գործունեության համադրելիության, իսկ 
անհրաժեշտության դեպքում` նաև Հաճախորդի եկամուտների և ունեցվածքի աղբյուրի իսկության 
հարցում հավաստիանալու նպատակով: 
11.2. Բանկը պետք է իր սահմանած հաճախականությամբ թարմացնի Հաճախորդի պատշաճ (այդ 
թվում` հավելյալ կամ պարզեցված) ուսումնասիրության շրջանակում հավաքագրված 
տեղեկությունները՝ դրա արդիականության ու վերաբերելիության հարցում հավաստիանալու 
նպատակով: Հաճախորդի նույնականացման և ինքնության ստուգման արդյունքում ձեռք բերված 
տեղեկությունների թարմացման համար սահմանված հաճախականությունը պետք է լինի ոչ 
պակաս, քան տարին մեկ անգամ։ 
 
12. ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՊԱՏՇԱՃ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 
 
12.1. Բանկի հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն իրականացնելիս պետք է ներդնի ռիսկի 
կառավարման այնպիսի ընթացակարգեր, որոնք կբացահայտեն և կգնահատեն հնարավոր կամ 
առկա ռիսկերը և կապահովեն ռիսկերին համարժեք միջոցների ձեռնարկումը: 
12.2. Բարձր ռիսկի չափանիշի առկայության կամ Լիազոր մարմնի կողմից Հաճախորդի հավելյալ 
ուսումնասիրության իրականացման հանձնարարականի ստացման դեպքում Բանկը պետք է 
իրականացնի Հաճախորդի հավելյալ ուսումնասիրություն: Հավելյալ ուսումնասիրություն 
իրականացվում է նաև այն դեպքերում, երբ գործարքի կամ գործարար հարաբերության 
ընթացքում բացահայտվում կամ ի հայտ է գալիս բարձր ռիսկի չափանիշ: 
12.3. Բանկը պետք է սահմանի և կիրառի առանց առերես շփման գործարքներին կամ գործարար 
հարաբերություններին առնչվող ռիսկերի կառավարման քաղաքականություն և ընթացակարգեր, 
ներառյալ՝ նույնականացման և ինքնության ստուգման համար, որոնք պետք է կիրառվեն 
Հաճախորդի հետ գործարար հարաբերություն հաստատելիս և գործարար հարաբերության 
ընթացիկ պատշաճ ուսումնասիրություն իրականացնելիս: 
12.4. Եթե Հաճախորդն օտարերկրյա իրավաբանական անձ է կամ օտարերկրյա ֆիզիկական անձ 
կամ տրաստ կամ օտարերկրյա օրենսդրությամբ իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող 
այլ իրավաբանական կազմավորում, ապա Բանկը պարտավոր է պարզել և գրառել նաև այդ անձի 
կենսական շահերի կենտրոնը: 
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12.5. Բանկը կարող է ցածր ռիսկի չափանիշների առկայության դեպքում իրականացնել 
Հաճախորդի պարզեցված ուսումնասիրություն: Պարզեցված ուսումնասիրություն չի կարող 
իրականացվել փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման բարձր ռիսկի չափանիշի 
կամ գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասկածելիության դեպքում: 
12.6. Բանկը պարտավոր է անհրաժեշտ պարբերականությամբ և դեպքերում հաճախորդի 
պատշաճ ուսումնասիրություն իրականացնել նաև առկա հաճախորդների նկատմամբ՝ այդ 
հաճախորդների հետ կապված ռիսկերի և դրանց էականության հիման վրա: 

 
13. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԹՂԹԱԿՑԱՅԻՆ ԿԱՄ 
ՀԱՄԱՆՄԱՆ ԱՅԼ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
13.1. Օտարերկրյա ֆինանսական հաստատությունների հետ թղթակցային կամ համանման այլ 
հարաբերությունների ընթացքում Բանկը, ի լրումն Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության 
համար Օրենքով սահմանված պահանջների, պետք է` 

13.1.1 հավաքի բավարար տեղեկություններ, որպեսզի ամբողջությամբ պարզի թղթակից 
հաստատության գործունեության բնույթը և, հիմք ընդունելով հրապարակային ու այլ 
արժանահավատ տեղեկությունները, գնահատի թղթակից հաստատության գործարար 
համբավն ու դրա նկատմամբ իրականացվող վերահսկողության որակը, ներառյալ այն, թե 
արդյոք այդ ֆինանսական հաստատությունը ներգրավված է եղել կամ տվյալ պահին 
ներգրավված է ՓԼ/ԱՖ հետ կապված քրեական հետապնդման կամ որևէ այլ վարույթի մեջ, 
13.1.2 գնահատի թղթակից հաստատության կողմից իրականացվող` ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
ընթացակարգերը, հավաստիանալու համար, որ դրանք բավարար են և արդյունավետ, 
13.1.3 թղթակցային և համանման այլ հարաբերություն հաստատելուց առաջ ստանա  ավագ 
ղեկավարության հավանությունը, 
13.1.4 հասկանա, ինչպես նաև փաստաթղթավորի թղթակից հաստատություններից 
յուրաքանչյուրի ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համապատասխան պարտականությունները, եթե դրանք 
հստակորեն հայտնի չեն. 
13.1.5 հավաստիանա, որ թղթակից հաստատությունը՝ 

1) տարանցիկ հաշիվների դեպքում իրականացրել է ֆինանսական հաստատության 
հաշիվներին ուղղակի հասանելիություն ունեցող հաճախորդների պատշաճ 
ուսումնասիրություն և հարցման դեպքում կարող է տրամադրել այդ հաճախորդների 
պատշաճ ուսումնասիրության վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկությունները, 
2) թույլ չի տալիս կեղծ բանկերի կողմից իր հաշիվների օգտագործումը: 

13.2. Բանկին արգելվում է թղթակցային կամ համանման այլ հարաբերություններ հաստատել կամ 
շարունակել կեղծ բանկերի հետ: 
 
14. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
14.1. Բանկը դրամական փոխանցումներ իրականացնելիս պետք է ձեռք բերի և պահպանի 
հետևյալ տեղեկությունները՝ 

14.1.1 փոխանցում կատարողի և փոխանցումն ստացողի անունը, ազգանունը կամ անվանումը, 
14.1.2 փոխանցում կատարողի և փոխանցումն ստացողի հաշիվների համարները 
(բացակայության դեպքում` փոխանցումն ուղեկցող եզակի հղման համարը), 
14.1.3 փոխանցում կատարողի կամ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, կամ հասցեն, 
կամ ծննդյան ամսաթիվը և վայրը՝ ֆիզիկական անձի համար, կամ անհատականացման 
համարը (պետական գրանցման, հաշվառման համարը և այլն), կամ գտնվելու վայրի հասցեն՝ 
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իրավաբանական անձի համար: 
14.2. Բանկը, դրամական փոխանցման ուղարկման դեպքում, պետք է սույն Քաղաքականության 
14.1 կետով նախատեսված տեղեկությունները ներառի փոխանցմանն ուղեկցող վճարման 
հանձնարարականում: Մեկից ավելի դրամական փոխանցումների խմբավորման դեպքում Բանկը 
կարող է յուրաքանչյուր առանձին փոխանցման մեջ նշել միայն փոխանցում կատարողի 
վերաբերյալ սույն Քաղաքականության 14.1.1 և 14.1.2 կետերով նախատեսված տեղեկությունները, 
եթե խմբավորված փոխանցումը պարունակում է սույն Քաղաքականության 14.1 կետով 
նախատեսված բոլոր տեղեկությունները: 
14.3. Դրամական փոխանցման մեջ ներգրավված բոլոր միջնորդ ֆինանսական 
հաստատությունները պետք է ապահովեն, որ սույն Քաղաքականության 14.1 կետով 
նախատեսված տեղեկությունների հաղորդումն իրականացվի փոխանցման հետ միասին: Այն 
դեպքում, երբ տեխնիկական պատճառներով հնարավոր չէ միջնորդ ֆինանսական 
հաստատության կողմից անդրսահմանային դրամական փոխանցմանն ուղեկցող` սույն 
Քաղաքականության 14.1 կետով մասով նախատեսված տեղեկությունների հաղորդումը հարակից 
ներպետական դրամական փոխանցման հետ միասին, միջնորդ ֆինանսական հաստատությունը 
պետք է Օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետում պահպանի այդ տեղեկությունները:   
14.4. Սույն Քաղաքականության 14-րդ գլխով նախատեսված պարտականությունները չեն 
կիրառվում` 

14.4.1 ֆինանսական հաստատությունների միջև իրենց անունից կատարվող փոխանցումների և 
փոխհաշվարկների նկատմամբ. 
14.4.2 կրեդիտային, դեբետային կամ կանխավճարային քարտերով իրականացվող գործարքների 
նկատմամբ, եթե գործարքի կատարման և ձևակերպման (հաշվառման) համար հիմք 
հանդիսացող բոլոր հաղորդագրություններում (ուղեկցող գրագրությունում) առկա է այդ 
քարտերի համարների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Սույն կետով սահմանված 
բացառությունը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ գործարքը կապված է ավտոմատ գանձման 
սարքերի միջոցով գումարների կանխիկացման, ապրանքների և ծառայությունների դիմաց 
վճարման հետ, և չի վերաբերում այն դեպքերին, երբ կրեդիտային, դեբետային կամ 
կանխավճարային քարտերն օգտագործվում են վճարումների որևէ համակարգում դրամական 
փոխանցումներ կատարելու համար: 

14.5. Դրամական փոխանցման մեջ ներգրավված միջնորդ ֆինանսական հաստատությունը և 
դրամական փոխանցումը ստացող ֆինանսական հաստատությունը պետք է սահմանեն ռիսկերի 
վրա հիմնված արդյունավետ քաղաքականություն և ընթացակարգեր` բացահայտելու և համարժեք 
միջոցներ (այդ թվում` գործարքի մերժում կամ կասեցում) ձեռնարկելու այն դրամական 
փոխանցումների նկատմամբ, որոնք չեն ներառում սույն Քաղաքականության 14.1 կետով 
նախատեսված տեղեկությունները: Սույն Քաղաքականության 14.1 կետով նախատեսվող 
տեղեկությունները չներառող դրամական փոխանցման դեպքում Բանկը պետք է դիտարկի 
դրամական փոխանցման մեջ ներգրավված ֆինանսական հաստատությունների հետ 
թղթակցային կամ համանման այլ հարաբերությունները դադարեցնելու հարցը:   

 
15. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ 
 
15.1. Բանկը պետք է պահպանի Օրենքով պահանջվող, ներառյալ՝ հաճախորդի պատշաճ 
ուսումնասիրության ընթացքում ձեռք բերված տեղեկությունները (ներառյալ` փաստաթղթերը)՝ 
անկախ նրանից, թե գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը շարունակվում է, թե 
դադարեցվել է, այդ թվում` 

15.1.1 Հաճախորդի նույնականացման տվյալները, այդ թվում` հաշվեհամարի և հաշվի շարժի 
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վերաբերյալ տվյալները, ինչպես նաև գործարար թղթակցության տվյալները, 
15.1.2 ներպետական և միջազգային գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների 
վերաբերյալ բոլոր անհրաժեշտ տվյալները (ներառյալ՝ հաճախորդի (և գործարքի մյուս կողմի) 
անունը, հաշվառման հասցեն (առկայության դեպքում) և բնակության (գտնվելու) վայրը, 
գործարքի բնույթը, կատարման ժամկետը, գումարը և արժույթը, առկայության դեպքում նաև՝ 
հաշվի տեսակը և հաշվեհամարը), որոնք բավարար կլինեն տվյալ գործարքի կամ գործարար 
հարաբերության ամբողջական պատկերը վերականգնելու համար. 
15.1.3 Կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ 
տեղեկությունները, ինչպես նաև կասկածելի չորակված գործարքների կամ գործարար 
հարաբերությունների դիտարկման ընթացքի (կատարված վերլուծության) և արդյունքների 
վերաբերյալ տեղեկությունները, 
15.1.4 ՓԼ/ԱՖ հնարավոր և առկա ռիսկերի գնահատման արդյունքները, 
15.1.5 Դրամական փոխանցումների հետ կապված տեղեկությունները, 
15.1.6 Օրենքով սահմանված այլ տեղեկություններ: 

15.2. Սույն Քաղաքականության 15.1 սահմանված տեղեկությունները (ներառյալ՝ փաստաթղթերը) 
պետք է պահպանվեն գործարար հարաբերության ավարտից կամ գործարքի կատարումից հետո՝ 
առնվազն 5 (հինգ) տարվա ընթացքում, իսկ Օրենքով նախատեսված լինելու դեպքում` ավելի 
երկար ժամկետով: 
15.3. Օրենքով պահանջվող և Բանկի կողմից պահպանվող տեղեկությունները (ներառյալ՝ 
փաստաթղթերը) պետք է բավարար լինեն Լիազոր մարմնի կամ, Օրենքով սահմանված 
դեպքերում, քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինների կողմից հարցվող 
հաճախորդների, գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ յուրաքանչյուր 
դեպքում ամբողջական ու լիարժեք տեղեկությունների տրամադրման համար: 
15.4. Սույն Քաղաքականության 15-րդ գլխում սահմանված տեղեկությունները (ներառյալ՝ 
փաստաթղթերը) պետք է ժամանակին և օրենքով սահմանված կարգով հասանելի լինեն 
իրավասու վերահսկող և քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինների, ինչպես նաև 
աուդիտորների համար: 
 
16. ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՈՒԴԻՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 

 
16.1. Բանկը Լիազոր մարմնի սահմանած դեպքերում և հաճախականությամբ պետք է 
իրականացնի ներքին աուդիտ՝ Օրենքով նախատեսված պարտականությունների և 
գործառույթների պատշաճ իրականացումը վերստուգելու համար: 
16.2. Բանկը Լիազոր մարմնի սահմանված կարգով, Լիազոր մարմնի պահանջով կամ իր 
նախաձեռնությամբ հրավիրում է արտաքին աուդիտ` վերստուգելու ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
օրենսդրության, սույն Քաղաքականության և այլ պահանջների ներդրման և արդյունավետության 
մակարդակը: 
 
17. ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ 

 
17.1 Կազմակերպություըն ՓԼ/ԱՖ կասկածի առկայության դեպքում իրավունք ունի մինչև                    
5 (հինգ) օրով, իսկ ՀՀ ԿԲ կողմից հանձնարարականի ստացման դեպքերում պարտավոր է 5 
(հինգ) օրով կասեցնել գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը և այդ մասին անմիջապես ՀՀ 
ԿԲ ՖԴԿ ներակայցնի կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ 
հաշվետվություն: 
17.2 Լիազոր մարմինն իրավասու է գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը մինչև                      
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15 (տասնհինգ) օրով կասեցնելու՝ տրամադրված հաշվետվությունների, ֆինանսական 
հետախուզության օտարերկրյա մարմինների հարցումների, վերահսկող և քրեական հետապնդում 
իրականացնող մարմինների ներկայացրած կամ այլ տեղեկությունների վերլուծությունների հիման 
վրա: Գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու մասին լիազոր մարմնի որոշումը 
պետք է կատարվի անմիջապես` այն Բանկի կողմից ստանալու պահից: 
17.3 Այն դեպքում, երբ Լիազոր մարմինը Քաղաքականության 17.1 կամ 17.2 կետով կասեցված 
գործարքի կամ գործարար հարաբերության առնչությամբ ծանուցում է տրամադրում քրեական 
հետապնդում իրականացնող մարմնին, կասեցման ժամկետը համարվում է երկարաձգված 
ծանուցման տրամադրման պահից 15 (տասնհինգ) օրով, որի մասին Լիազոր մարմինը 
տեղեկացնում է Բանկին: Կասեցման ժամկետը երկարաձգելու հիմնավոր անհրաժեշտության 
դեպքում քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինը 15 (տասնհինգ) օրվա ընթացքում 
տեղեկացնում է Լիազոր մարմնին: Կասեցման ժամկետը երկարաձգելու անհրաժեշտության 
մասին Լիազոր մարմնին չտեղեկացնելու դեպքում կասեցումը վերանում է:  
17.4 Սույն Քաղաքականության 17.3 կետով սահմանված կասեցման ժամկետը Լիազոր մարմնի 
հիմնավոր կարծիքով երկարաձգելու անհրաժեշտության դեպքում լիազոր մարմինը որոշում է 
կայացնում կասեցման ժամկետը մինչև 30 (երեսուն) օրով երկարաձգելու մասին: Սույն մասում 
նշված ժամկետում Լիազոր մարմնի որոշումը Բանկին չտրամադրվելու դեպքում կասեցման 
մասին որոշումը համարվում է ուժը կորցրած: 
17.5 Բանկի կամ Լիազոր մարմնի՝ գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու 
մասին որոշումը, մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը կարող է ուժը կորցրած ճանաչել միայն 
Լիազոր մարմինը՝ իր նախաձեռնությամբ կամ Բանկի միջնորդությամբ, եթե առկա չէ գործարքի 
կամ գործարար հարաբերության կասեցման հետագա անհրաժեշտությունը: 
 
18. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԵՐԺՈՒՄԸ 
ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ 
 
18.1. Այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ իրականացնել Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն, 
կամ Լիազոր մարմնից ստանում է գործարքի կատարման կամ գործարար հարաբերության 
հաստատման մերժման հանձնարարական, ապա Բանկը պետք է մերժի գործարքի կատարումը 
կամ գործարար հարաբերության հաստատումը և դիտարկի դրա կասկածելի որակելու հարցը: 
18.2. Այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ նույնականացնել Հաճախորդին կամ պատշաճ 
ուսումնասիրել, ինչպես նաև գործարար հարաբերության ընթացիկ պատշաճ ուսումնասիրություն 
կամ Լիազոր մարմնից ստանում է գործարար հարաբերության դադարեցման հանձնարարական, 
Բանկը պետք է դադարեցնի գործարար հարաբերությունը և դիտարկի դրա՝ կասկածելի որակելու 
հարցը: 
18.3. Բանկը պետք է մերժի նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկին (400.000 ՀՀ 
դրամ) հավասար կամ դրան գերազանցող դրամական փոխանցման ցանկացած պահանջ, եթե 
բացակայում է սույն Քաղաքականության 14.1.1-14.1.3 կետերով սահմանված տեղեկատվությունը, 
ինչպես նաև նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկը (400.000 ՀՀ դրամ)  
չգերազանցող դրամական փոխանցման ցանկացած պահանջ, եթե բացակայում են սույն 
Քաղաքականության 14.1.1-14.1.2 կետերով սահմանված տեղեկությունները և դիտարկի դրանք՝ 
կասկածելի որակելու հարցը:  
 
19. ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԶԵՆՔԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՀԵՏ 
ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ՍԱՌԵՑՈՒՄԸ 
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19.1. ՄԱԿ ԱԽ բանաձևերով կամ դրանց համաձայն հրապարակված ցանկերում, ինչպես նաև 
սույն Քաղաքականության 19.3 կետում նշված ցանկերում ներառված անձանց ուղղակիորեն կամ 
անուղղակիորեն պատկանող կամ նրանց կողմից վերահսկվող գույքը անմիջապես և առանց 
նշված անձանց նախապես տեղեկացնելու ենթակա է սառեցման, այդ թվում՝ մաքսային 
մարմինների և Բանկի կողմից: Այն պետական մարմինները կամ անձինք, որոնք ունեն սույն 
կետում, ինչպես նաև սույն Քաղաքականության 19.2 կետով նախատեսված գույքի տիրապետման, 
օգտագործման և (կամ) տնօրինման սահմանափակման (կալանքի, արգելանքի, սառեցման, 
կասեցման)՝ Օրենքով սահմանված իրավասություն, այդ գույքի հայտնաբերման դեպքում 
կիրառում են իրենց այդ իրավասությունը՝ Օրենքով սահմանված կարգով: 
19.2. Ահաբեկչության հետ կապված անձանց կամ ի շահ նրանց ուղղակի կամ անուղղակի կերպով, 
ամբողջությամբ կամ համատեղ կարգով գույք, տնտեսական ռեսուրսներ կամ ֆինանսական կամ 
այլ հարակից ծառայություններ հասանելի դարձնելն արգելվում է։ 
19.3. Լիազոր մարմինն իր նախաձեռնությամբ կամ օտարերկրյա իրավասու մարմինների 
խնդրանքի հիման վրա կազմում, վերանայում և հրապարակում է ահաբեկչության հետ կապված 
անձանց ցանկեր: Ահաբեկչության հետ կապված անձանց ցանկերի հրապարակում է համարվում 
Լիազոր մարմնի ինտերնետային կայքում դրանց տեղադրումը: Սույն Քաղաքականության 19.4 
կետով սահմանված` ահաբեկչության հետ կապված անձանց հասկացությանը 
համապատասխանող անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ ունենալու դեպքում պետական, այդ 
թվում` վերահսկող և քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինները, ինչպես նաև 
հաշվետվություն տրամադրող անձինք Լիազոր մարմնին հայտնում են այդ մասին` սույն մասով 
սահմանված ցանկերում ներառելու համար: 
19.4. ՄԱԿ ԱԽ բանաձևերով հրապարակված ցանկերում ներառված ցանկացած անձ կարող է 
դիմել ՄԱԿ` իրեն ցանկերից հանելու խնդրանքով: Լիազոր մարմնի հրապարակած` 
ահաբեկչության հետ կապված անձանց ցանկերում ներառված ցանկացած անձ կարող է դիմել 
Լիազոր մարմնին` իրեն ցանկից հանելու խնդրանքով, որը քննարկվում է Լիազոր մարմնի 
սահմանած կարգով: 
19.5. Սառեցումը վերացվում է միայն Լիազոր մարմինը` գույքը սխալմամբ սառեցվելու, ինչպես 
նաև քրեական հետապնդում իրականացնող մարմնի կողմից սառեցված գույքի վրա կալանք 
դնելու դեպքում: Սույն Քաղաքականության 19.3 կետով նշված անձանց գույքի սառեցումը նաև 
վերացվում է, եթե բացահայտվում է, որ այն անձը, որի միջոցները սառեցվել են, հանվել է 
ահաբեկչության հետ կապված անձանց ցանկից:  
19.6. Անձն իրավունք ունի Լիազոր մարմնից պահանջելու սառեցված գույքի հաշվին իր 
ընտանեկան, բժշկական, ինչպես նաև ՄԱԿ ԱԽ բանաձևերով սահմանված այլ նպատակներով 
վճարումների կատարումը: Այդպիսի վճարումների վերաբերյալ որոշում կայացվում է ՄԱԿ ԱԽ 
բանաձևերին համապատասխան, եթե տվյալ անձի անունն ընդգրկված է ՄԱԿ ԱԽ բանաձևերով 
հրապարակված ցանկերում: 
19.7. Բանկը ահաբեկչության հետ կապված անձանց գույքը սառեցնելու դեպքում գործարքը կամ 
գործարար հարաբերությունը անմիջապես որակում է կասկածելի և ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ տրամադրում է 
կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվություն: Սույն 
Քաղաքականության 19.1 կետով նախատեսված պետական մարմինները և անձինք 
ահաբեկչության հետ կապված անձանց գույքը սառեցնելու (դրանց վրա կալանք կամ արգելանք 
դնելու կամ կասեցնելու) դեպքում դրա մասին անմիջապես տեղեկացնում են Լիազոր մարմնին: 
19.8. Ֆինանսական հետախուզության օտարերկրյա մարմիններից կամ օտարերկրյա այլ 
մարմիններից գույքի սառեցման խնդրանք ստանալու դեպքում Լիազոր մարմինը նույն օրվա 
ընթացքում քննարկում է սառեցման հիմնավորվածությունը: Սառեցման հիմնավորվածությունը 
հաստատվելու դեպքում Լիազոր մարմինը սույն կետով սահմանված կարգով որոշում է կայացնում 
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գույքի սառեցման մասին: 
19.9. Սառեցման մասին Լիազոր մարմնի տեղեկանալու պահից 5 (հինգ) օրվա ընթացքում Լիազոր 
մարմինը այդ մասին քրեական հետապնդման մարմիններին տրամադրում է ծանուցում, 
բացառությամբ Լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգով սառեցումը վերացնելու մասին 
որոշում կայացնելու դեպքերի: 
19.10. Սառեցման առարկա չի կարող լինել այն գույքը, որը պատկանում է բարեխիղճ երրորդ 
անձին, այսինքն` այն անձին, որը գույքը այլ անձի հանձնելիս չգիտեր կամ չէր կարող իմանալ, որ 
դրանք օգտագործվելու են կամ նախատեսվում են օգտագործել հանցավոր, ներառյալ` 
ահաբեկչության կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման նպատակներով, ինչպես նաև այն անձին, 
որը գույքը ձեռք բերելիս չգիտեր կամ չէր կարող իմանալ, որ դրանք ստացվել են հանցավոր 
ճանապարհով: 
 
20. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍԱՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ  
 
20.1. Բանկում միջազգային սանկցիաների պահանջների պահպանման, դրանց հետ կապված 
գործընթացների, կարգավորողների ու թղթակիցների միջազգային սանկցիաների գծով 
հարցադրումների պատասխանների պատրաստման համակարգումը կատարվում է ՆԴԾ-ի 
կողմից: 
20.2. Բանկը ձեռնարկում է միջազգային սանկցիաների պահանջների (մասնավորապես` ՄԱԿ-ի, 
Եվրամիության և ԱՄՆ կողմից կիրառված) պահպանման համապատասխան միջոցառումները` 
համբավի ռիսկ չկրելու նպատակով:  
20.3. Բանկը պահպանում է միջազգային սանկցիաների հետևյալ տեսակները`  

20.3.1 երկրների հանդեպ կիրառված էմբարգոները,  
20.3.2 երկրների կամ տարածքների ապրանքատեսակների և (կամ) գործունեության ոլորտների 
հանդեպ կիրառված էմբարգոները,  
20.3.3 անձերի հանդեպ կիրառված էմբարգոները,  
20.3.4 գույքի սառեցման պահանջները:  

20.4. Բանկում ԱՄՆ անձանց, ԱՄՆ դոլարով կատարվող գործարքները պետք է 
համապատասխանեն ԱՄՆ կողմից կիրառված սանկցիաների պահանջներին: Որոշ դեպքերում 
Բանկը կարող է կիրառել ԱՄՆ կողմից կիրառված սանկցիաների պահանջները ոչ միայն ԱՄՆ 
անձանց և ԱՄՆ դոլարով կատարվող գործարքների նկատմամբ՝ համբավի ռիսկ չկրելու 
նպատակով:  
20.5. Բանկի որևէ ստորաբաժանում չի կարող մեկնաբանել միջազգային սանկցիաների 
պահանջներն այլ կամ իրենց հարմար ձևով:  
20.6. Բանկը միջազգային սանկցիաների պահանջների պահպանումն իրականացնում է բոլոր 
տեսակի երրորդ անձանց (հաճախորդներ, թղթակիցներ, վճարահաշվարկային համակարգեր, 
մատակարարներ և այլն) նկատմամբ: 
 
21. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍԱՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳԾՈՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 
21.1. Բանկի Խորհուրդը սահմանում և հաստատում է սույն Քաղաքականությունը և միջազգային 
սանկցիաների պահանջների պահպանման գծով ներքին իրավական ակտերը: 
21.2. Բանկի Գործադիր տնօրեն-տնօրինության նախագահը՝ 

21.2.1 ապահովում է միջազգային սանկցիաների պահպանման ոլորտի պահանջների և ներքին 
իրավական ակտերի ամբողջական և արդյունավետ կիրառումը և հսկողություն է իրականացնում 
դրա նկատմամբ,  
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21.2.2 ապահովում է Բանկի աշխատակիցների` միջազգային սանկցիաների պահանջների 
ոլորտում պատշաճ ուսուցումը, նպաստում է համապատասխանության մշակույթի ձևավորմանը,  
21.2.3 ապահովում է միջազգային սանկցիաների պահանջների պահպանման գծով ՆԴԾ-ի 
ուսումնասիրությունների, աուդիտի արդյունքում բացահայտված թերությունների վերացմանն 
ուղղված միջոցառումների իրականացումը:  

21.3. Բանկում միջազգային սանկցիաների պահանջների տեսակետից գործարքների (գործարար 
հարաբերությունների) դիտարկումը ընդգրկում է, սակայն չի սահմանափակվում հետևյալ 
տվյալների վերլուծությամբ՝ երրորդ անձինք, թղթակիցներ, ներգրավված երկրներ, արժույթ, 
ծագման աղբյուր, նպատակ, ապրանքների ու ծառայությունների բնույթ, գործունեություն և 
տնտեսական նպատակ:  
21.4. Բանկը ներքին իրավական ակտերով սահմանում է էմբարգոների տակ գտնվող երկրների, 
երկրների կամ տարածքների ապրանքատեսակների և (կամ) գործունեության ոլորտների 
նկատմամբ Բանկի կողմից կիրառվող մոտեցումները և սահմանափակումների շրջանակը:  
21.5. Բանկը իրականացնում է հաճախորդների և փոխանցումների տվյալների միջազգային 
սանկցիաների տակ գտնվող անձանց ցանկերով ստուգում:  
21.6. Բանկում կիրառվում են միջազգային սանկցիաների տակ գտնվող անձանց հետևյալ 
ցանկերը`  

21.6.1 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերով սահմանված ցանկեր.  
21.6.2 Եվրամիության կողմից սահմանված ցանկեր.  
21.6.3 ԱՄՆ «US Department of the Treasury» պետական մարմնի կողմից սահմանված «OFAC» 
ցանկեր.  
21.6.4 Բանկի կողմից սահմանված ցանկ:  

21.7. Բանկը միջազգային սանկցիաների տակ գտնվող անձանց ցանկերով ստուգման համար 
կիրառում է հատուկ ծրագրային ապահովում:  
21.8. Բանկը հետևում է միջազգային սանկցիաների տակ գտնվող անձանց ցանկերում 
կատարվող փոփոխություններին և դրանք թարմացնում խելամիտ ժամկետում:  
21.9. Բանկում միջազգային սանկցիաների տակ գտնվող անձանց սպասարկումը և վերջիններիս 
գործարքները կատարվում են` հաշվի առնելով միջազգային սանկցիաների պահանջները:  
21.10. Եթե գործող հաճախորդի կամ նրա գործարքների նկատմամբ որևէ պահից կիրառվում են 
միջազգային սանկցիաներ, ապա Բանկը խելամիտ ժամկետում կիրառում է միջազգային 
սանկցիաների պահանջները՝ անհրաժեշտության դեպքում դադարեցնելով հաճախորդի հետ 
գործարար հարաբերությունները և/կամ մերժելով գործարքները, ինչն իրականացվում է նաև ՀՀ-
ում գործող ՓԼ/ԱՖ դեպ պայքարի օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:  
21.11. Բանկը միջազգային սանկցիաների պահպանման շրջանակում հավաքագրված 
տեղեկատվությունը պահպանում է` համաձայն սույն Քաղաքականության 15-րդ գլխի կանոնների: 
 
 
22. «FATCA» ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ  
 
22.1. Բանկում «FATCA» պահանջների պահպանման, դրանց հետ կապված գործընթացների, 
կարգավորողների ու թղթակիցների հարցադրումների պատասխանների պատրաստման 
համակարգումը կատարվում է ՆԴԾ-ի կողմից:  
22.2. Բանկը գրանցվել է ԱՄՆ հարկային ծառայության (IRS) պորտալում և ստացել 
համապատասխան նույնականացման համարը (GIIN):  
22.3. Բանկը ԱՄՆ հարկային ծառայությանը (IRS) «FATCA» պահանջների շրջանակում 
ներկայացնում է հաշվետվություններ: 
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23. FATCA» ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳԾՈՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ  
 
23.1. Բանկում «FATCA» պահանջների կիրառման մոտեցումները սահմանված են Օտարերկրյա 
Հաշիվների Հարկային Համապատասխանության Ակտի (FATCA) Ընթացակարգով 
23.2. «FATCA» պահանջների գծով հաճախորդների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը 
հավաքագրվում է համաձայն սույն Քաղաքականությամբ սահմանված մոտեցումների և 
շրջանակի:  
23.3. Բանկը չի հաստատում գործարար հարաբերություններ նոր հաճախորդների հետ և կարող 
է դադարեցնել գործարար հարաբերությունները գործող հաճախորդների հետ, եթե վերջիններս 
հրաժարվում են ներկայացնել «FATCA» պահանջներով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը 
և տեղեկությունները:  
23.4. Բանկը չի հաստատում գործարար հարաբերություններ ԱՄՆ հարկատու չհանդիսացող 
հաշվետեր ԱՄՆ տեսանկյունից օտարերկրյա ֆինանսական հաստատությունների հետ (FFI), 
որոնք համարվում են FATCA պահանջները չկիրառող ֆինանսական հաստատություններ (Non 
participating FFI)։  
23.5. Բանկը «FATCA» պահանջների պահպանման շրջանակում հավաքագրված 
տեղեկատվությունը պահպանում է համաձայն սույն քաղաքականության 15-րդ գլխի կանոնների: 
 
24. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
24.1. Սույն Քաղաքականության այն դրույթները, որոնց կիրառումը ենթադրում է Բանկի 
համապատասխան ներքին իրավական ակտերի ընդունում, ուժի մեջ են մտնում այդ ակտերը 
գործողության մեջ դնելու օրվանից: 
24.2. Գործող օրենսդրության մեջ հետագայում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ 
կատարվելու դեպքում Բանկը առաջնորդվում է այդ փոփոխություններով և (կամ) լրացումներով` 
մինչև սույն Քաղաքականության օրենսդրության նոր պահանջներին համապատասխանեցնելը: 
24.3. Սույն Քաղաքականությունն ուժի մեջ է մտնում բանկային գործունեության լիցենզիայի 
ստացման պահից։ 
24.4. Սույն Քաղաքականության ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Խորհրդի 
2022թ․-ի ապրիլի 29-ի թիվ FC0003DEC#22/04/29-01-01 որոշմամբ հաստատված «Փողերի 
լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի և համապատասխանության 
քաղաքականությունը»։  
24.5. Սույն քաղաքականության տիրապետողը հանդիսանում է Ռիսների կառավարման և 
համապատասխանության տնօրենը։ 
24.6. Քաղաքականությամբ սահմանվող գործընթացի համակարգող է հանդիսանում և այդ 
գործընթացի ապահովման համար պատասխանատվություն է կրում ՆԴԾ-ն:  
24.7. Սույն Քաղաքականությունը հաստատմանը հաջորդող մեկշաբաթյա ժամկետում 
Ռազմավարության, Նախագծերի կառավարման և մեթոդաբանության բաժինը CBANet 
համակարգով ներկայացնում է ՀՀ կենտրոնական բանկ։  
24.8. Բանկը կամ նրա աշխատակիցները (ղեկավարները) չեն կարող ենթարկվել գույքային 
պատասխանատվության Օրենքով նախատեսված իրենց պարտականությունների պատշաճ 
կատարման համար, ինչպես նաև քրեական, վարչական կամ այլ պատասխանատվության 
Օրենքով իրենց պարտականությունների պատշաճ կատարման համար:  
24.9. Բանկի կողմից Օրենքի կամ դրա հիման վրա ընդունված իրավական ակտերի պահանջները 
չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելն առաջացնում է Բանկի գործունեությունը կարգավորող 
օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության միջոցներ՝ այդ օրենսդրությամբ 
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սահմանված կարգով: 
24.10. Սույն փաստաթղթին պարտադիր կերպով պետք է ծանոթանան Բանկի բոլոր 
աշխատակիցները: 
 
ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
 

Խմբագրության 
հերթական համար 

Խմբագրության ամսաթիվ և որոշման 
համար 

Խմբագրության բովանդակություն 

 Խորհրդի 2022թ.-ի հուլիսի  22-ի թիվ  
FC0003DEC#22/07/22-01/08  որոշում 

 

 
 
 
 
  



 
 

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ 
պայքարի քաղաքականություն 

FC1006POL#02 

INTERNAL 

 

22/07/2022 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Հաստատեց 

Խորհրդի նախագահ 

 

 

 

 

 

Վահե Բադալյան 

Ներկայացրեց 

Գործադիր տնօրեն/Տնօրինության 
նախագահի  

 

 

 

 

Դանիել Ազատյան 

Տիրապետող 

Ռիսկերի կառավարման և 
համապատասխանության տնօրեն 

 

 

 

 


