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1. Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոն (այսուհետ՝ Բյուրո) ամսական 
պարբերականությամբ Բյուրոյի պաշտոնական ինտերնետային կայքումՀայաստանի 
Ավտոապահովագրողների Բյուրոն (այսուհետ՝ Բյուրո) ստեղծում և վարում է  ԱՊՊԱ 
համակարգում հրապարակվող և ապահովագրական ընկերությունների և (կամ) ՀՀ 
կենտրոնական բանկի ներքին օգտագործման համար տրամադրվող վիճակագրության 
մատրիցա (այսուհետ՝ մատրիցա)՝ սույն կանոնների Հավելված 1-ով սահմանված ձևով և 
բովանդակությամբ, որը հրապարակվում է Բյուրոյի պաշտոնական ինտերնետային կայքի 
«Իրավական ակտեր» բաժնի «Բյուրոյի կանոններ» ենթաբաժնում։ Ընդ որում՝ մատրիցայի 
«Ընթացիկ հասանելիություն» անվանումով սյունյակներում արտացոլված 
տեղեկատվությունն ըստ անհրաժեշտության պարբերաբար թարմացվում են Բյուրոյի 
կողմից՝ հիմք ընդունելով տվյալ պահին Բյուրոյի կողմից համապատասխան տվյալի 
ստացման տեխնիկական հնարավորություները, և մատրիցայի թարմացված տարբերակը 
փոփոխության նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղադրվում է Բյուրոյի կայքի՝ 
սույն կետում նշված միևնույն մասում: 

1.2. Բյուրոն ամսական պարբերականությամբ՝ մինչև յուրաքանչյուր ամսվանը 
հաջորդող ամսվա 10-րդ աշխատանքային օրը իր ինտերնետային կայքի 
«Վիճակագրություն» բաժնում հրապարակում է տվյալ տարվա հունվարի 1-ից մինչև 
հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրն ընկած ժամանակահատվածի ընթացքում 
ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ վիճակագրական 
հաշվետվություն՝ ամբողջական և ըստ ապահովագրական ընկերությունների (նաև, 
կիրառելիության դեպքում, ըստ Բյուրոյի)՝ սույն կանոնների համապատասխանաբար 
Հավելված 12-ով և, Հավելված 23-ով և Հավելված 4-ով սահմանված ձևերով և 
բովանդակությամբ (այսուհետ՝ հրապարակվող հաշվետվություններ)։  

2. Հրապարակվող հաշվետվությունները հրապարակվում են հաշվետու 
ժամանակահատվածին հաջորդող տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

3. Հրապարկվող հաշվետվություններում արտացոլվող տեղեկատվության ստացման 
համար Բյուրոն առաջնահերթ օգտվում է իր օգտագործման իրավասության ներքո 
գտնվողԱՊՊԱ միասնական տեղեկատվական համակարգիցհամակարգում և այլ 
էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգերիցհամակարգերում (այսուհետ՝ 
Միասնական տեղեկատվական համակարգ):) առկա համապատասխան 
տեղեկատվության աղբյուրներից, եթե դրանք ամբողջապես արտացոլում են 
(կարգավորումների համաձայն պետք է արտացոլեն) հրապարակվող տվյալի համար հիմք 
հանդիսացող տեղեկությունները: Հրապարակվող հաշվետվությունների մեջ ներառված, 
սակայն Միասնական տեղեկատվական համակարգում բացակայող տվյալները Բյուրոն 
ստանում է իր անդամ ապահովագրական ընկերություններից (այսուհետ՝ ընկերություններ) 
սույն կանոնների 4-րդ կետով սահմանված կարգով։  )՝ համապատասխան 
հաշվետվությունների ստացման միջոցով։ Ընդ որում՝ 

4. Հրապարակվող հաշվետվությունների մեջ ներառված, սակայն Միասնական 
տեղեկատվական համակարգում բացակայող տվյալների շրջանակներում և դրանց 
ստացման նպատակով ընկերությունները Բյուրոյին ներկայացնում են  հաշվետվություն՝ 
համաձայն սույն կանոնների Հավելված 3-ի՝ սույն կանոնների Հավելված 3.1-ով 



սահմանված լրացման հրահանգին համապատասխան: Ընդ որում՝ Բյուրոյի կողմից սույն 
կանոնների Հավելված 3-ում նշված հաշվետվության ձևը ինքնաշխատ կրճատվում է այն 
տեղեկատվությանը վերաբերող սյունակների կամ տողերի մասով, որոնց վերաբերյալ 
տեղեկատվությունն համապատասխան ժամանակահատվածի կտրվածքով առկա է 
Միասնական տեղեկատվական համակարգում: Սույն կետի համաձայն՝ կրճատված 
հաշվետվության ձևը՝ իր լրացման հրահանգով Բյուրոյի կողմից ընկերություններին է 
ուղարկվում նախապես: 

1) Սույն կանոնների 4-րդ կետով նախատեսված հաշվետվությունները Բյուրո են 
ներկայացվում հաշվետու ժամանակահատվածին հաջորդող յոթ աշխատանքային օրվա 
ընթացքումայդ հաշվետվությունների ձևը, ինչպես նաև դրանց լրացման հրահանգը 
հաստատվում և պարբերաբար փոփոխվում է Բյուրոյի գործադիր տնօրենի կողմից՝ հաշվի 
առնելով սույն կետով նախատեսված Միասնական տեղեկատվական համակարգից 
տվյալների ստացման ընթացիկ հնարավորությունները,  

2) ապահովագրական ընկերությունների համար հաշվետվությունների ձևերը 
կիրառելի են (գործողության մեջ են մտնում) Բյուրոյի գործադիր տնօրենի կողմից 
ապահովագրական ընկերություններին ուղարկված ծանուցման մեջ նշված 
ժամկետներում, 

1)3) ապահովագրական ընկերությունները պարտավոր են յուրաքանչյուր ամսվա 
համար հաշվետվությունը Բյուրոյին ուղարկել մինչև տվյալ ամսվանը հաջորդող ամսվա 7-
րդ աշխատանքային օրը՝ «xls» կամ «xlsx» ձևաչափով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով 
կամ ընկերության իրավասու էլեկտրոնային հասցեից Բյուրոյի իրավասու էլեկտրոնային 
հասցեին ուղարկելու միջոցով։ Ընդ որում, ներկայացվող ֆայլերի անունները պետք 
կազմված լինեն հետևյալ սկզբունքով՝ «APPA01XXYYMM», որտեղ` XX-ը ապահովագրական 
ընկերության ԱՊՊԱ վկայագրերի սերիան է, YY-ը` հաշվետու տարին (երկուական 
սիմվոլով), MM-ը` հաշվետու ամիսը (երկուական սիմվոլով):      

4. Մատրիցայում արտացոլված տեղեկատվության՝ ապահովագրական 
ընկերություններին և (կամ) ՀՀ կենտրոնական բանկին մեկանգամյա տրամադրման 
համար (համապատասխան պահանջը կամ անհրաժեշտությունն առաջանալու դեպքերում) 
Բյուրոյի գործադիր տնօրենը կարող է հաստատել նաև մեկանգամյա հաշվետվությունների 
ձևեր, որոնցում արտացոլված տեղեկությունները Բյուրոյին ներկայացվում են Բյուրոյի 
գործադիր տօրենի կողմից ապահովագրական ընկերություններին ուղարկված ծանուցման 
մեջ նշված ժամկետներում։ Ընդ որում, մեկանգամյա հաշվետվությունների ձևը 
սահմանելիս նույնպես հաշվի են առնվում սույն կանոնների 3-րդ կետում նշված՝ 
Միասնական տեղեկատվական համակարգից տվյալների ստացման ընթացիկ 
հնարավորությունները:    

 



Կարգավիճակ
(կիրառելի 

է/կիրառելի չէ)

Տրամադրման 
պարբերականությունը

Տրամադրման 
եղանակը

Ընթացիկ 
հասանելիություն

Կարգավիճակ
(կիրառելի 

է/կիրառելի չէ)

Տրամադրման 
պարբերականությունը Տրամադրման եղանակը Ընթացիկ 

հասանելիություն

Կարգավիճակ
(կիրառելի 

է/կիրառելի չէ)

Տրամադրման 
պարբերականությունը

Տրամադրման 
եղանակը

Ընթացիկ 
հասանելիություն

Կարգավիճակ
(կիրառելի է/կիրառելի չէ)

Տրամադրման 
պարբերականությունը Տրամադրման եղանակը Ընթացիկ 

հասանելիություն

Ընդամենը Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի

Տրամադրվում է 
հաշվետվության 

միջոցով
Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի

Տրամադրվում է 
հաշվետվության 

միջոցով
Դեռևս հասանելի չէ

առցանց եղանակով կնքված պայմանագրերի քանակ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի

Տրամադրվում է 
հաշվետվության 

միջոցով
Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի

Տրամադրվում է 
հաշվետվության 

միջոցով
Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի

Տրամադրվում է 
հաշվետվության 

միջոցով
Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի

Տրամադրվում է 
հաշվետվության 

միջոցով
Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի 
քանակ

Կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի գծով 
ապահովագրավճար (ՀՀ դրամ)

Հավելված 1
«ԱՊՊԱ ոլորտում հրապարակվող և ապահովագրական ընկերությունների ներքին օգտագործման համար տրամադրվող վիճակագրության» RL 1-011 կանոնների

ՄԱՏՐԻՑԱ
ԱՊՊԱ համակարգում հրապարակվող և ապահովագրական ընկերությունների ներքին օգտագործման համար տրամադրվող վիճակագրության

Ըստ առանձին ապահովագրական ընկերությունների 

Ներքին օգտագործման համար ապահովագրական ընկերություններին տրամադրվող Հրապարակվող Ներքին օգտագործման համար ապահովագրական ընկերություններին տրամադրվող 

Գործողության մեջ մտած ԱՊՊԱ 
պայմանագրերի գծով 

ապահովագրավճար (ՀՀ դրամ)

ԱՊՊԱ համակարգի ցուցանիշներ

Գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր ունեցող 
տրանսպորտային միջոցների քանակ

ԱՊՊԱ պայմանագրերի վերաբերյալ

Գործողության մեջ մտած ԱՊՊԱ 
պայմանագրերի քանակ

Ամփոփ 

Հրապարակվող

Դադարեցված ԱՊՊԱ պայմանագրերի 
քանակ



Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի

Տրամադրվում է 
հաշվետվության 

միջոցով
Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ըստ պահանջի

Տրամադրվում է 
հաշվետվության 

միջոցով
Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է յուրաքանչյուր 

ընկերության համար իր մասով Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ

ԱՊՊԱ հատուցումների  և պատահարների վերաբերյալ վերաբերյալ

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է

Ընդամենը Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ներկայացված հատուցման դիմումների քանակ

Կարգավորված  հատուցման 
դիմումների քանակ

Կարգավորված անձնական 
հատուցման դիմումների քանակ

Կարգավորված գույքային 
հատուցման դիմումների քանակ

Կարգավորված  հատուցման 
դիմումների գծով հատուցման 
գումարի չափ

Միջին ապահովագրավճար
(ՀՀ դրամ)

   

Դադարեցված ԱՊՊԱ պայմանագրերի 
գծով ապահովագրավճար (ՀՀ դրամ)



Ընդամենը Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է

Ընդամենը Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Մինչև 100,000 ՀՀ դրամը ներառյալ 
գույքային հատուցումներ

Մինչև 100,000 ՀՀ դրամը ներառյալ 
անձնական հատուցումներ

Պատահարների պարզեցված գրանցման միջոցով հատուցումներ

Կարգավորված անձնական 
հատուցման դիմումների  գծով 
հատուցման գումարի չափ

Հատուցումից հրաժարված դիմումների քանակ

ԱՊՊԱ համարգում համաձայնեցված հայտարարագրով գրանցված պատահարների քանակ 

ԱՊՊԱ համարգում առանց համաձայնեցված հայտարարագրի գրանցված պատահարների քանակ 

Կարգավորված գույքային 
հատուցման դիմումների  գծով 
հատուցման գումարի չափ

Մերժված դիմումների քանակ

Ոչ պարզեցված եղանակով պատահարների գրանցման միջոցով հատուցումներ

ԱՊՊԱ համակարգում գրանցված պատահարների քանակ

100,000 -ից մինչև 200,000 ՀՀ դրամը 
ներառյալ գույքային հատուցումներ

100,000 -ից մինչև 200,000 ՀՀ դրամը 
ներառյալ անձնական հատուցումներ



Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ
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Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

 1,000,000 -ից մինչև 1,500,000 ՀՀ դրամը 
ներառյալ գույքային հատուցումներ

500,000 -ից մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամը 
ներառյալ գույքային հատուցումներ

500,000 -ից մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամը 
ներառյալ գույքային հատուցումներ

 1,000,000 -ից մինչև 1,500,000 ՀՀ դրամը 
ներառյալ գույքային հատուցումներ

      
  

200,000 -ից մինչև 500,000 ՀՀ դրամը 
ներառյալ գույքային հատուցումներ

200,000 -ից մինչև 500,000 ՀՀ դրամը 
ներառյալ անձնական հատուցումներ



Ընդամենը Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ընդամենը Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

Ըստ ձիաուժի (թեթև մարդատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ձիաուժի (Բեռնատար ՏՄ-ների համար) Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ տեսակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ ՏՄ շահագործման նպատակի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ըստ Ապահովադրի գրանցման մարզի Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Անձի տիպ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ըստ պահանջի Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Մինչև 100,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

100,000 -ից մինչև 200,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

200,000 -ից մինչև 500,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

500,000 -ից մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

1,000,000 -ից մինչև 1,800,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

1,800,000 ՀՀ դրամից ավել Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

Մինչև 100,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

100,000 -ից մինչև 200,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

200,000 -ից մինչև 500,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

500,000 -ից մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

1,000,000 -ից մինչև 1,800,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

1,800,000 ՀՀ դրամից ավել Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

Մինչև 100,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

100,000 -ից մինչև 200,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

200,000 -ից մինչև 500,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

500,000 -ից մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

 1,500,000 -ից մինչև 1,800,000 ՀՀ դրամը 
ներառյալ գույքային հատուցումներ

 1,500,000 -ից մինչև 1,800,000 ՀՀ դրամը 
ներառյալ գույքային հատուցումներ

Անձնական հատուցումների քանակ, 
որտեղ ընկերությունը ՀՊԱ է

Գույքային հատուցումներ, որտեղ 
ընկերությունը ԴՍԱ է

1,800,000 ՀՀ դրամից ավել գույքային 
հատուցումներ

1,800,000 ՀՀ դրամից ավել անձնական 
հատուցումներ

Գույքային հատուցումների քանակ, 
որտեղ ընկերությունը ՀՊԱ է



1,000,000 -ից մինչև 1,800,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

1,800,000 ՀՀ դրամից ավել Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

Մինչև 100,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

100,000 -ից մինչև 200,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

200,000 -ից մինչև 500,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

500,000 -ից մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

1,000,000 -ից մինչև 1,800,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հատուցումներ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

1,800,000 ՀՀ դրամից ավել Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով Հասանելի է

Մինչև 100,000 ՀՀ դրամ գույքային հատուցումներով վթարներով Կիրառելի է Տարեկան Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

100,000 ՀՀ դրամից բարձր հատուցումներով վթարներով Կիրառելի է Տարեկան Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Վճարված բոլոր հատուցումների վթարներով Կիրառելի է Տարեկան Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ուղիղ հատուցումներով պայամանավորված վիճակագրական տվյալներ

Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով

Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով

Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով

Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով

Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով

Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 
հաշվետվության միջոցով Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Տրամադրվում է 

հաշվետվության միջոցով

Պահուստներ

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ

Մասնաբաժիններ

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ

Կիրառելի է Տարեկան Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Կիրառելի է Տարեկան Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Կիրառելի է Տարեկան Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Ընդամենը, 
որից ըստ թեմաների՝ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ

Ապահովագրական պայմանագրերի կնքման ընթացակարգեր Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ

Մեղավորության որոշման ընթացակարգեր Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ

Վնասների գնահատում Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ

Հետադարձ պահանջի իրավունք Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ

Հատուցման մերժում Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ

Տույժ ու տուգանքներ (հատուցման և փորձաքնության գործընթացների 
ժամկետների չպահպանման համար)

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ

Միջնորդավճարներ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ

Ապահովագրավճար/սակագին/բոնուս-մալուս Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ

Հաղորդակցման և տրամադրվող տեղեկատվության թափանցիկություն Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ

Սպասարկման որակի այլ խնդիրներ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ

Անձնական տվյալների պաշտպանություն Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ

Խաբեություն, խարդախություն Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Դեռևս հասանելի չէ Կիրառելի չէ

Ընդամենը, 
որից ըստ փորձաքննության տեսակի՝ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ

Ապահովագրական ընկերության կողմից նշանակված մեղավորության 
որոշման փորձաքննության արդյունքների բողոքարկում կրկնակի 
փորձաքննություն պահանջելու միջոցով

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ

Ապահովագրական ընկերության կողմից նշանակված վնասի որոշման 
փորձաքննության արդյունքների բողոքարկում կրկնակի փորձաքննություն 
պահանջելու միջոցով

Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 
կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ Կիրառելի է Ամսական Հրապարակվում է 

կայքում Հասանելի է Կիրառելի չէ

Բոնուսային դասերում գտնվող ապահովադիրների քանակ

Բոնուս-Մալուս

Հատուցումներ, որտեղ ընկերությունը ԴՍԱ է

Մալուսային դասերում գտնվող ապահովադիրների քանակ

Բազիսային դասերում գտնվող ապահովադիրների քանակ

Գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր ունեցող
 տրանսպորտային միջոցների քանակի տեսակարար կշիռը գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր ունեցող 
տրանսպորտային միջոցների ընդհանուրի թվաքանակի մեջ (%)

Տեղի ունեցած, սակայն դեռևս Ապահովագրողին չներկայացված պահանջների պահուստ

Չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստ

Ներկայացված, սակայն դեռևս չկարգավորված պահանջների պահուստ

   
  

Որպես ՀՊԱ  վճարված միջիններ

Փոխհաշվարկի արդյունք, որպես ՀՊԱ

Որպես ԴՍԱ ստացված միջիններ

Փոխհաշվարկի արդյունք, 
որպես ԴՍԱ

Հատուցումներ, որտեղ ընկերությունը ՀՊԱ է

Վթարների տարեկան 
հաճախականությունը

(ՀՀ-ում տարեկան յուրաքանչյուր 
որերորդ

ավտոմեքենան է ունենում 
պատահար)

Անձնական հատուցումներ, որտեղ 
ընկերությունը ԴՍԱ է

Մերժված դիմումների քանակի տեսակարար կշիռն ԱՊՊԱ համակարգում մերժված դիմումների 
ընդհանուր քանակում (%)
Հատուցումից հրաժարված դիմումների քանակի տեսակարար կշիռն ԱՊՊԱ համակարգում 
հատուցումներից հրաժարված դիմումների ընդհանուր քանակում (%)

Պայմանագրերի քանակի տեսակարար կշիռն պայմանագրերի ընդհանուր քանակի մեջ (%)

Ապահովագրավճարների տեսակարար կշիռն ընդհանուր ապահովագրավճարների մեջ (%)

Առցանց եղանակով կնքված  ԱՊՊԱ պայմանագրերի տեսակարար կշիռն ԱՊՊԱ համակարգում առցանց 
եղանակով կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի ընդհանուր թվաքանակում (%)
Հատուցումների քանակի տեսակարար կշիռն ԱՊՊԱ համակարգոմ կատարված հատուցումների 
ընդհանուր քանակում (%)

Հատուցումների գումարի տեսակարար կշիռն ԱՊՊԱ համակարգում կատարված հատուցումների 
ընդհանուր գումարում (%)

Միջին հատուցում

Բյուրո ներկայացված բողոքների 
քանակ

Բյուրոյի կողմից նշանակված 
կրկնակի փորձաքննությունների 
քանակ

Բողոքներ, կրկնակի փորձաքննություններ



Նախորդ տարվա նույն 
ժամանակահատվածում

Հաշվետու 
ժամանակահատ-

վածում

        ԱՃ
        Նվազում 1 2 ...

1

1.1

Քանակ

Ընդհանուր քանակում 
տեսակարար կշիռ

2

2.1

Ընդհանուր
Անձնական
Գույքային
Ընդհանուր
Անձնական
Գույքային
Ընդհանուր
Անձնական
Գույքային
Քանակ
Գումար
Միջին հատուցում

3

4
4.1

20__ թ. 20__ թ.
        ԱՃ
        Նվազում

Բոնուսային դասերում գտնվող 
Ապահովադիրների քանակ

Մալուսային դասերում գտվող 
Ապահովադիրների քանակ

Բազիսային դասում գտնվող 
Ապահովադիրների քանակ

Մինչև 100,000 ՀՀ դրամ 
գույքային հատուցումներով 
վթարներով
100,000 ՀՀ դրամից բարձր 
հատուցումներով վթարներով
Վճարված բոլոր 
հատուցումների վթարներով

Մեկ պայմանագրի գծով միջին ապահովագրավճար (ՀՀ 
դրամ)

Քանակ

Հաշվետու ժամանակահատված՝ 20__ թ. հունվարի 1-ից մինչև 20__ թ. ______)

Գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր ունեցող տրանսպորտային միջոցների քանակ 
(Հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ)

Գործողության մեջ մտած 
ԱՊՊԱ պայմանագրեր1.3

Ապահովագրավճար (ՀՀ դրամ)

Քանակ
Ապահովագրավճար (ՀՀ դրամ)

Այդ թվում՝ առցանց 
եղանակով
կնքված 

Կնքված ԱՊՊԱ 
պայմանագրեր1.2

Ցուցանիշ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՊՊԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստ
Ներկայացված, սակայն դեռևս չկարգավորված 
պահանջների պահուստ

Դադարեցված ԱՊՊԱ 
պայմանագրեր

2.2
Միջին հատուցում
(ՀՀ դրամ)

1.4

Քանակ
Վերադարձված կամ վերադարձման ենթակա 
ապահովագրավճարներ 
(ՀՀ դրամ)

ԱՊՊԱ համակարգ ներկայացված հատուցման դիմումների քանակ

Պատահարների 
պարզեցված 
գրանցման միջոցով

ԱՊՊԱ համակարգում 
կարգավորված 
հատուցման դիմումներ

Վթարների տարեկան հաճախականությունը 
(ՀՀ-ում տարեկան յուրաքանչյուր որերորդ 
ավտոմեքենան է ունենում պատահար)

Տարեվերջի դրությամբ գործող ԱՊՊԱ 
պայմանագրերով Ապահովադիրների
դասերի բաշխվածքը 

Ցուցանիշ

5.2

5

Այլ ցուցանիշներ (Ներկայացվում է տարեկան կտրվածքով)
Վնասաբերություն

Ներկայացված, սակայն դեռևս չկարգավորված 
պահանջների պահուստ

Տեղի ունեցած, սակայն դեռևս Ապահովագրողին 
չներկայացված պահանջների պահուստ

Տեխնիկական 
պահուստների 
փոփոխությունները 
նախորդ տարվա վերջին 
օրվա համեմատությամբ

5.1

Չվաստակած ապահովագրավճարների պահուստ

3.2

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՊՊԱ ոլորտի մի շարք ցուցանիշների վերաբերյալ

Հավելված 2
«ԱՊՊԱ ոլորտում հրապարակվող և ապահովագրական ընկերությունների ներքին օգտագործման համար տրամադրվող վիճակագրության» RL 1-011 կանոնների

ԸՍՏ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԱՊՊԱ ոլորտի վնասաբերությունը  (Հատուցումների մակարդակը) (%)

ԱՊՊԱ ոլորտում ստանձնած պարտավորությունները կատարելու նպատակով ձևավորված պահուստները (ՀՀ դրամ)
(Հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ)

ԱՊՊԱ ոլորտում կատարված հատուցումների գործընթաց

ԱՊՊԱ պայմանագրերի կնքման գործընթաց

Տեղի ունեցած, սակայն դեռևս Ապահովագրողին 
չներկայացված պահանջների պահուստ

Քանակ

Գումար (ՀՀ դրամ)

Հատուցումից հրաժարված դիմումների քանակ

ԱՊՊԱ համակարգում 
չբավարարված 
պահանջներ

2.3
Մերժված դիմումների քանակ

3.1
Տեխնիկական 
պահուստները



Նախորդ տարվա 
նույն ժամանա-
կահատվածում

Հաշվետու 
ժամանակա-
հատվածում

        ԱՃ
        Նվազում

Նախորդ տարվա 
նույն ժամանա-
կահատվածում

Հաշվետու 
ժամանակա-
հատվածում

        ԱՃ
        Նվազում

Նախորդ տարվա 
նույն ժամանա-
կահատվածում

Հաշվետու 
ժամանակա-
հատվածում

        ԱՃ
        Նվազում

Նախորդ տարվա 
նույն ժամանա-
կահատվածում

Հաշվետու 
ժամանակա-
հատվածում

        ԱՃ
        Նվազում

Նախորդ տարվա 
նույն ժամանա-
կահատվածում

Հաշվետու 
ժամանակա-
հատվածում

        ԱՃ
        Նվազում

Նախորդ տարվա 
նույն ժամանա-
կահատվածում

Հաշվետու 
ժամանակա-
հատվածում

        ԱՃ
        Նվազում

Նախորդ տարվա 
նույն ժամանա-
կահատվածում

Հաշվետու 
ժամանակա-
հատվածում

        ԱՃ
        Նվազում

Նախորդ տարվա 
նույն ժամանա-
կահատվածում

Հաշվետու 
ժամանակա-
հատվածում

        ԱՃ
        Նվազում

Ընկերության անվանումը

Ընկերության անվանումը

Կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրեր

ԱՊՊԱ համակարգում կարգավորված հատուցումներ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՊՊԱ ոլորտում մի շարք ցուցանիշներում ապահովագրական ընկերությունների մասնաբաժինների վերաբերյալ

Հաշվետու ժամանակահատված՝ 20__ թ. հունվարի 1-ից մինչև 20__ թ. ______

Չբավարարված պահանջներ

Մերժված դիմումների քանակի տեսակարար 
կշիռն ԱՊՊԱ համակարգում մերժված 
դիմումների ընդհանուր քանակում (%)

Հատուցումից հրաժարված դիմումների 
քանակի տեսակարար կշիռն ԱՊՊԱ 

համակարգում հատուցումներից հրաժարված 
դիմումների ընդհանուր քանակում (%)

Հատուցումների քանակի տեսակարար 
կշիռն ԱՊՊԱ համակարգոմ կատարված 

հատուցումների ընդհանուր քանակում (%)

Հատուցումների գումարի տեսակարար 
կշիռն ԱՊՊԱ համակարգում կատարված 
հատուցումների ընդհանուր գումարում (%)

Հավելված 3
«ԱՊՊԱ ոլորտում հրապարակվող և ապահովագրական ընկերությունների ներքին օգտագործման համար տրամադրվող վիճակագրության» RL 1-011 կանոնների

ԱՊՊԱ պայմանագրերի կնքման գործընթաց

ԱՊՊԱ ոլորտում կատարված հատուցումների գործընթաց

Պայմանագրերի քանակի տեսակարար կշիռն 
պայմանագրերի ընդհանուր քանակի մեջ (%)

Առցանց եղանակով
կնքված  ԱՊՊԱ պայմանագրերի տեսակարար 

կշիռն ԱՊՊԱ համակարգում առցանց 
եղանակով կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի 

ընդհանուր թվաքանակում (%)

Գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր ունեցող
 տրանսպորտային միջոցների քանակի 
տեսակարար կշիռը գործող ԱՊՊԱ 

պայմանագիր ունեցող տրանսպորտային 
միջոցների ընդհանուրի թվաքանակի մեջ 

(%)

Ապահովագրավճարների տեսակարար կշիռն 
ընդհանուր ապահովագրավճարների մեջ (%)
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