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1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ
1.1.
êáõÛÝ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ
»Ý
§Ալֆասեքյուրիթիզ¦
ՍՊÀ–Ç
(³ÛëáõÑ»ï`Ընկերություն) հաճախորդներին փոխառությունների ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÝ áõ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ՝ արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար, պայմանով, որ փոխատուն
հանդիսանում է նման գործարքի կողմ:
1.2. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ÇÙ³ëïáí փոխառություններ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Հաճախորդներին
ïñ³Ù³¹ñíáÕ փոխառություններÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ս, եթե կնքված գործարքի գծով
վերջնահաշվարկի իրականացման ժամանակ Հաճախորդի դրամական միջոցները չեն
բավարարում գործարքներից բխող պարտավորությունների ամբողջական կատարման համար,
ապա Հաճախորդի մոտ առաջանում է դրամական միջոցների գծով պարտավորություն
Ընկերության նկատմամբ այն արժույթով, որով արտահայտված են Հաճախորդի կողմից գնված
արժեթղթերը:
1.3. êáõÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ÇÙ³ëïáí Հաճախորդներ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ այն ֆիզիկական և
իրավաբանական անձինք, ովքեր û·ïíáõÙ են ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó,
Ï³Ù ¹ÇÙ»É են ÀÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ` Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
2. Փոխառությունների ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý չափերը, ëÏ½µáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
2.1. Ընկերությունը Հաճախորդի հետ կնքում է փոխառության պայմանագիր, եթե
Ընկերության կարծիքով ներդրումային գործունեության բնագավառում Հաճախորդի գիտելիքներն
ու փորձը, ինչպես նաև համբավն ու հեղինակությունը բավարար են, և նման ծառայությունը
համապատասխանում է Հաճախորդի պահանջներին:
2.2.Դրամական միջոցների գծով պարտավորությունների առաջացման դեպքում
Ընկերությունը Հաճախորդին տրամադրում է Փոխառություն Հաճախորդի կողմից
համապատասխան ապահովվածության տրամադրման պայմանով, որը սահմանվում է
Ընկերության և Հաճախորդի միջև կնքված փոխառության պայմանագրով:
2.3. Փոխառու միջոցների օգտագործման վճարի չափը սահմանվում է Ընկերության և
Հաճախորդի միջև կնքված փոխառության պայմանագրով:
2.4.
Հաճախորդներին
(ներառյալ
Ընկերության
աշխատակից
հանդիսացող
Հաճախորդներին) փոխառու միջոցների տրամադրումը իրականացվում է հաշվի առնելով ՀՀ ԿԲ
համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերով ամրագրված պահանջները:
2.5. Հաճախորդին (ներառյալ Ընկերության աշխատակից հանդիսացող Հաճախորդներին
առանձին և/կամ բոլորին միասին) տրամադրման ենթակա փոխառության առավելագույն
սահմանաչափը սահմանվում է գործադիր տնօրենի որոշմամբ:
2.6. Ընկերության աշխատակից հանդիսացող Հաճախորդներին փոխառության
տրամադրման ժամանակ հաշվի են առնվում §Ալֆասեքյուրիթիզ¦ ՍՊÀ կողմից
աշխատակիցներին և քաղաքացիաիրավական պայմանագրով աշխատող անձանց տրամադրվող
փոխառությունների կանոնակարգով սահմանված դրույթները: Ընկերության աշխատակից
հանդիսացող Հաճախորդներին Ընկերության վերոնշյալ կանոնակարգով և սույն կանոնակարգով
սահմանված կարգով միաժամանակ տրամադրված փոխառությունների առավելագույն չափերը և
ժամկետները չեն կարող գերազանցել վերոնշյալ կանոնակարգի Հավելված 1-ով և 2 -ով
սահմանված չափերն ու ժամկետները:
3. Փոխառությունների ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Á
3.1. ²րժեթղթերով գործարքների իրականացման համար փոխառություն ëï³Ý³Éáõ
Ýå³ï³Ïáí Հաճախորդը Արժեթղթերի µ³ÅÇÝ է Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ՝
 փոխառության ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¹ÇÙáõÙ-Ñ³Ûï/Հավելված 1/,
 Ընկերության Բրոքերային/դիլերային/ գործարքները կարգավորող կանոնների
Կանոն 3-ով սահմանված տեղեկատվությունը/Ձև 1/,

 Օտարերկրյա Հաշիվների Հարկային Համապատասխանության Ակտի /այսուհետև`
FATCA (Foreing Account Tax Compliance Act)/ պահանջների ներդրման
ընթացակարգի Հավելված 1-ը կամ Հավելված 2-ը կամ Հավելված 3-ը,
 Անհրաժեշտության դեպքում կամ Ընկերության պահանջով ՀՀ օրենսդրությամբ և
ՀՀ ԿԲ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ տեղեկատվությունը:
3.2. Ընկերության Արժեթղթերի µ³ÅÇÝÁ, ÑÇÙÝí»Éáí սույն կանոնակարգի 3.1. կետով

սահմանված տեղեկատվության վրա, զեկուցագիր/Հավելված 2/ է ներկայացնում Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éÙ³Ý µ³Åնին,որն էլ ³å³ÑáíáõÙ է փոխառության å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëå³ë³ñÏáõÙÁ:
3.3. ՀաճախորդÇ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý ¹»åùáõÙ
Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý µ³ÅիÝÝ իրականացնում ¿ ՀաճախորդÇ փոխառության
å³ñï³íáñáõÃÛաÝ Ù³ñումը փոխառության պայմանագրով սահմանված համապատասխան
ապահովության Ñ³ßíÇÝ:

4. º½ñ³÷³ÏÇã ¹ñáõÛÃÝ»ñ
4.1.
Ընկերությունը Çñ³íáõÝù áõÝÇ ëáõÛÝ Î³ÝáÝակարգÇ Ù»ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙïóÝ»É
³é³Ýó Ð³×³Ëáñ¹Ç Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý:
4.2.
êáõÛÝ Î³ÝáÝակարգÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ընկերությունը å»ïù ¿ ï»ÕÛ³Ï å³ÑÇ
Ð³×³Ëáñ¹ÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõó ³éÝí³½Ý 15 ûñ ³é³ç:
4.3.
êáõÛÝ Ï³ÝáÝակարգÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý միակ մասնակցի ÏáÕÙÇó (»Ã» ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ µ³Ý
ë³ÑÙ³Ýí³Í ã¿) ¨ áõÅÇ Ù»ç են ÙïÝáõÙ Ñ³ëï³ïí»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá:
4.4.
êáõÛÝ Ï³ÝáÝակարգÁ áõÅÇ Ù»ç է ÙïÝáõÙ §²Èü²êºøÚàôðÆÂÆ¼¦ êäÀ միակ
մասնակցի ÏáÕÙÇó հաստատման å³ÑÇó:

Հավելված 1
Ալֆասեքյուրիթիզ ՍՊԸ
գործադիր տնօրեն Գոհար Գրիգորյանին

______________________________________-ից

/հաճախորդի անունը, ազգանունը հայրանունը կամ անվանումը/

Դիմում-Հայտ
Համաձայն ___________թ. թիվ ____ ___________________________ պայմանագրի
խնդրում եմ տրամադրել ինձ փոխառություն _________________ __________ ժամկետով` գործարքից
բխող պարտավորությունների ամբողջական կատարման նպատակով:

§

¦ _______________ 20

Ã.

¸ÇÙáÕ` __________________________________________

/հաճախորդի անունը, ազգանունը հայրանունը կամ անվանումը/

Հավելված 2

Ալֆասեքյուրիթիզ ՍՊԸ
Հաշվապահական հաշվառման բաժին

______________________________________

Զեկուցագիր
Հիմք

ընդունելով

Հաճախորդի

կողմից

___________թ.

-ին

ներկայացված

Ալֆասեքյուրիթիզ ՍՊԸ կողմից արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար հաճախորդներին
տրամադրվող փոխառությունների կանոնակարգի 3.1. կետով սահմանված տեղեկատվությունները,
ինչպես նաև ___________թ. թիվ ____ ___________________________ պայմանագիրը խնդրում ենք
ձևակերպել փոխառություն _________________

__________ ժամկետով` գործարքից բխող

պարտավորությունների ամբողջական կատարման նպատակով:

§

¦ _______________ 20

Ã.

Արժեթղթերի բաժնի պետ/աշխատակից`
__________________________________________
/ անունը, ազգանունը հայրանունը/

