
Հավելված 1 
 

 ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԻՄՈՒՄ 

Դիմումի հասցեատերը Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո 

1. ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
Անուն, ազգանուն, հայրանուն (անվանում)   
Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ 
(ՀՎՀՀ) 

  

Պաշտոնական նամակագրության էլեկտրոնային 
փոստի հասցե 

 

2. ԴԻՄՈՒՄՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋԸ 
Խնդրում եմ ուսումնասիրել սույն դիմումով ներկայացված տվյալները և տրամադրել որակավորում, 
որպես՝ 
☐ Շարժական գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ 
☐ Անշարժ գույքի վնասներ գնահատող փորձագետ 
☐ Պատճառների իրավաբանական անձ փորձագետ 

☐ Պատճառների ֆիզիկական անձ փորձագետ՝ ավտոտեխնիկ մասնագիտացմամբ  

☐ Պատճառների ֆիզիկական անձ փորձագետ՝ նյութագետ մասնագիտացմամբ  

☐ Պատճառների ֆիզիկական անձ փորձագետ՝ հետքաբան մասնագիտացմամբ   
☐ Վերանորոգող կազմակերպություն 

3. ԴԻՄՈՒՄԻՆ ԿՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ 
հ/հ Փաստաթղթի անվանումը էջերի քանակը 

1     
2     
…     

4. ՀԱՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐ, ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Սույն դիմումի ստորագրմամբ դիմումատուն` 

4.1. 

Հավաստում է, որ սույն դիմումով և կից փաստաթղթերով ներկայացված տվյալները և 
տեղեկությունները ճիշտ են և արժանահավատ, համապատասխանում են իրականությանը, և 
գիտակցում է, որ կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր 
ներկայացնելու դեպքում սույն դիմումը կարող է մերժվել։ 

4.2. 

Հավաստում է, որ բավարարում է դիմումով հայցվող որակավորում ստանալու համար 
Բյուրոյի կանոններով սահմանված պահանջներին՝ ներառյալ. 
1) անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ չէ, 
2) դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար չունի օրենքով սահմանված 
կարգով չմարված կամ չհանված դատվածություն, 
3) օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով զրկված չէ ֆինանսական ոլորտում կամ 
փորձաքննության (դրա որևէ տեսակի) ոլորտում որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ 
տրանսպորտային միջոցների վերանորոգման գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից, 
4) քրեական գործով ներգրավված չէ, որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ, 
5) ճանաչված չէ սնանկ և չունի ժամկետանց պարտավորություններ։ 



4.3. 

Թույլատրում է, որպեսզի Բյուրոյի կանոններով սահմանված պահանջներին իր 
համապատասխանությունը՝ ներառյալ սույն դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերի և 
տեղեկությունների հավաստիությունը, իսկ որակավորում ստանալուց հետո՝ նաև իր կողմից 
Բյուրոյի կանոններով սահմանված պարտականությունների պահպանումն ստուգելու 
նպատակով Բյուրոն կամ ՀՀ կենտրոնական բանկն իրականացնի համապատասխան 
վերահսկողական միջոցառումներ՝ ներառյալ իր մոտ ստուգումներ և ուսումնասիրություններ 
և այլ անձանցից ու մարմիններից ստանա իր վերաբերյալ տեղեկություններ և 
փաստաթղթեր:  

4.4. 
Պարտավորվում է սույն դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերում և (կամ) 
տեղեկություններում ցանկացած փոփոխության կամ լրացման դեպքում 10-օրյա ժամկետում 
այդ մասին տեղեկացնել Բյուրոյին։ 

4.5. 

Համաձայնություն է տրամադրում առ այն, որպեսզի Բյուրոյի կանոններով նախատեսված 
դեպքերում և կարգով իր նկատմամբ կիրառվեն կարգապահական պատասխանատվության 
(ներառյալ ֆինանսական բնույթի) միջոցներ՝ պարտավորվելով սահմանված կարգով կրել 
դրանք: 

4.6. 

Ծանոթացել է Բյուրոյի «ԱՊՊԱ  ոլորտում փորձագետների և վերանորոգող 
կազմակերպությունների որակավորման» RL 1-003 կանոնների Հավելված 4.3-ով 
սահմանված՝ ԱՊՊԱ ոլորտում պատճառների փորձագետի լրացուցիչ իրավունքներին և 
պարտականություններին, ինչպես նաև Բյուրոյի կանոններով նախատեսված բոլոր 
պահանջներին և համաձայն է դրանց հետ, որակավորումն ստանալու պահից 
անվերապահորեն ձեռք է բերում (ստանձնում է) վերը նշված լրացուցիչ իրավունքները և 
պարտականությունները, Բյուրոյի կանոններով սահմանված բոլոր պահանջները կատարելու 
պարտականությունը՝ որպես իր իրավունքներ, իր պարտականություններ և իր կողմից 
կատարման ենթակա պահանջներ՝ լիակատար պատասխանատվություն կրելով դրանց 
չպահպանման արդյունքում պատճառված վնասների հատուցման համար: 

4.7. 

Տեղեկացված է, որ իր գործունեության ընթացքում պետք է առաջնորդվի Բյուրոյի 
կանոններով՝ ներառյալ Բյուրոյի «ԱՊՊԱ  ոլորտում փորձագետների և վերանորոգող 
կազմակերպությունների որակավորման» RL 1-003 կանոններով, այդ թվում՝ դրանցում 
կատարված փոփոխություններով և լրացումներով, որոնք մշտապես հրապարակվում են 
Բյուրոյի www.appa.am ինտերնետային կայքում և համաձայն (հաստատում) է, որ կանոնները 
(փոփոխությունները, լրացումները) նշված կայքում հրապարակման պահից համարվում են 
իրեն ծանուցված։ 

5. Այլ նշումներ   

6. Դիմումատուի 
անունից 

    
(անունը և ազգանունը, անձը հաստատող 

փաստաթղթի տվյալները) (ստորագրությունը)  

7. Դիմում ընդունող 
      

 (զբաղեցրած պաշտոնը)            
(անունը և 

ազգանունը) (ստորագրությունը)   

8. Դիմումի լրացման ամսաթիվը       
օր ամիս տարի 

 


