ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Հոդված 35.

Բանկերի և Կենտրոնական բանկից լիցենզիա ստացած այլ անձանց հետ
փոխհարաբերությունները

1. Կենտրոնական բանկը նպաստում է բանկերի և Կենտրոնական բանկից լիցենզիա
ստացած այլ անձանց գործունեությանը, կայուն զարգացմանը և դրանց համար ազատ
մրցակցության հավասար պայմանների ստեղծմանը ձեռնարկելով օրենքով նախատեսված
միջոցները:
2. Կենտրոնական բանկը չի կարող միջամտել բանկերի և իրենից լիցենզիա ստացած այլ
անձանց ընթացիկ գործունեությանը` բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:
3. Կենտրոնական բանկի սահմանած կարգով և պայմաններով Կենտրոնական բանկում
ֆինանսական կայունության ապահովման, վիճակագրության, պատշաճ վերահսկողության
իրականացման նպատակով ստեղծվում է բանկերի և վարկային կազմակերպությունների
հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգ` վարկային ռեգիստր,
որին պարտադիր մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող
բոլոր բանկերը և վարկային կազմակերպությունները:

(35-րդ հոդվածը լրաց. 23.10.01 ՀՕ-243, 03.03.04 ՀՕ-45-Ն, խմբ. 13.12.17 ՀՕ-313-Ն)
«Հոդված 35.1 Բանկային հաշիվների կենտրոնացված ռեեստր
1. Կենտրոնական բանկը սույն օրենքով սահմանված իր նպատակների և
գործառույթների իրականացման, ինչպես նաև «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված կարգով ներպետական իրավասու մարմինների հետ համագործակցության
արդյունավետության բարձրացման նպատակով վարում է բանկային հաշիվների
կենտրոնացված
ռեեստր,
որին
պարտադիր
մասնակցում
են
Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր առևտրային բանկերը:
2. Բանկային հաշիվների կենտրոնացված ռեեստրը ներառում է բացված, փակված
(այդ թվում՝ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու օրվան նախորդող 5 տարիների ընթացքում
փակված) բանկային հաշիվների, ինչպես նաև տրամադրված, օգտագործումը
դադարեցված (այդ թվում՝ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու օրվան նախորդող 5 տարիների
ընթացքում օգտագործումը դադարեցված) բանկային պահատուփերի վերաբերյալ
տեղեկություններ, մասնավորապես՝ բանկի հաճախորդի բանկային հաշվի համարը,
բանկային հաշվի բացման և փակման, բանկային պահատուփի տրամադրման և
օգտագործման դադարեցման ամսաթվերը, հաճախորդի և հաճախորդի կողմից լիազորված
անձի նույնականացման՝ պետական իրավասու մարմնի կողմից տրված փաստաթղթի
տվյալները, ինչպես նաև բանկի վերաբերյալ տեղեկությունները:
3. Բանկային հաշիվների կենտրոնացված ռեեստրի վարման կարգը, ներառման
ենթակա նույնականացման՝ պետական իրավասու մարմնի կողմից տրված փաստաթղթի
տվյալների և բանկի վերաբերյալ տեղեկությունների ցանկը, ինչպես նաև սույն հոդվածի 2-րդ
մասով նախատեսված տեղեկությունների (այդ թվում՝ հաշվետվությունների) տրամադրման
ձևը և ժամկետները սահմանվում են Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ:»

Հոդված 36.

Բանկային գործունեության կարգավորումը և լիցենզավորումը: Այլ
անձանց լիցենզավորումը

1. Կենտրոնական բանկը, օրենքին համապատասխան, սահմանում է բանկերի
ֆինանսական խմբերի գործունեության հիմնական և այլ տնտեսական նորմատիվները,
դրանց հաշվարկման կարգը և կապիտալի հաշվարկման կանոնները:
2. Կենտրոնական բանկն օրենքով սահմանված կարգով լիցենզավորում է բանկային
գործունեությունը, վերահսկում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող
բանկերի ֆինանսական խմբերի գործունեությունը, սահմանում է դրանց կողմից
Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների և տեղեկանքների ձևերը և դրանք
ներկայացնելու կարգը: Բանկերի գործունեության վերահսկողությունը Կենտրոնական
բանկի բացառիկ իրավասությունն է: Կենտրոնական բանկն օրենքով նախատեսված
դեպքերում կարող է բանկերի ֆինանսական խմբերի նկատմամբ պատժամիջոցներ
կիրառել:
3. Կենտրոնական բանկն այլ անձանց լիցենզիա է տրամադրում օրենքով սահմանված
կարգով:
4. Բանկերից, վարկային կազմակերպություններից և Կենտրոնական բանկի կողմից
լիցենզավորվող ու վերահսկվող այլ անձանցից հաշվետվություններ պահանջելու և
ստանալու բացառիկ իրավասությունը, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի,
պատկանում է Կենտրոնական բանկին:

(36-րդ հոդվածը լրաց. 23.10.01 ՀՕ-243, 03.03.04 ՀՕ-45-Ն, 12.11.15 ՀՕ-133-Ն)

