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Նշումներ
Անվանումը

Վարկային հայտի ուսումնասիրման և որոշման կայացման համար անհրաժեշտ
փաստաթղթեր
Ծրագրի հիմնադիր և ֆինանսական փաստաթղթերի ցանկ
1.

Վարկի հայտ-դիմում*

2.

Հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր` այն դեպքում երբ
հաճախորդը հաշվետեր չէ
Որպես գրավ առաջարկվող միջոցների (անշարժ և/կամ շարժական գույք,
ապրանքանյութական պաշարներ և այլն) սեփականությունը հաստատող
փաստաթղթեր (վկայական կամ այլ սեփականությունը հավաստող
փաստաթղթեր)
Տեղեկանք ՀՀ Կառավարությանն առընթեր Պետական եկամուտների կոմիտեի
համապատասխան տարածքային հարկային տեսչությունից պարտք ու
պահանջի վերաբերյալ
Այլ բանկերում հաշիվների շարժը (նախորդ տարվա և ընթացիկ
ժամանակաշրջանի համար)` բանկի քաղվածքի տեսքով
Այլ բանկերում աշխատող վարկերի, ինչպես նաև փոխառությունների
պայմանագրերի պատճեները, մնացորդը տվյալ պահին /առկայության
դեպքում/
Գրավի առարկայի գնահատման նախնական հաշվետվություն (ըստ
անհրաժեշտության)
 Ֆինանսական հաշվետվությունները /Հաշվեկշիռ, Հաշվետվություն
եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ, Հաշվետվություն կանխիկ
դրամի շարժի վերաբերյալ/` վերջին հաշվետու ժամանակահատվածի
համար
 Շահութահարկի հաշվարկ
 Պետական
եկամուտների
կոմիտե
ներկայացվող
այլ
հաշվետվություններ
Ծրագրի
շրջանակներում
կատարված
ներդրումները
հիմնավորող
փաստաթղթեր
Անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ փաստաթղթեր
Ծրագրի տեխնիկական փաստաթղթերի ցանկ
Կայանի/համակարգի (արևային, հիդրո, հողմային էներգիայով շահագործվող)
կառուցման լիցենզիա
Օրենքով սահմանված այլ թույլտվություններ և լիցենզիաներ
Կայանի/համակարգի աշխատանքային նախագիծ
Ներդրումների ժամանակացույց
Կայանի/համակարգի
շինարարությունն
իրականացնող
ընկերության
շինարարական լիցենզիա
Շինարարական կապալի պայմանագիր (առկայության դեպքում)
Հողահատկացման փաստաթղթեր
Պայմանագրեր մատակարարների հետ /առկայության դեպքում/
Պայմանագրեր տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ
Այլ փաստաթղթեր ըստ պահանջի
Տեղեկատվություններ վարկառուի այլ գործունեությունների վերաբերյալ
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Վարկառուի այլ ընկերությունների հիմնադիր փաստաթղթեր
Այլ բանկերում հաշիվների շարժը (նախորդ տարվա և ընթացիկ
ժամանակաշրջանի համար)` բանկի քաղվածքի տեսքով
Այլ բանկերում աշխատող վարկերի, ինչպես նաև փոխառությունների
պայմանագրերի պատճեները, մնացորդը տվյալ պահին /առկայության
դեպքում/
Արտադրությունների իրացման և/կամ ծառայության մատուցման տարեկան
ծավալները ըստ ամիսների (նախորդ տարվա և ընթացիկ ժամանակաշրջանի
համար)
Ընկերության ծախսերն ըստ հոդվածների ըստ ամիսների //նախորդ տարվա և
ընթացիկ ժամանակաշրջանի համար
Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքի մնացորդը, ըստ դեբիտորների և
կրեդիտորների անվանացանկի, մարման ժամկետները և գրաֆիկը
Իրացման/մատակարարման պայմանագրեր, հայտ պատվերներ, հաշիվ
ապրանքնագրեր, վաճառքի կանոնավոր գործընթաց հաստատող այլ
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
Կանխատեսվող մուտքերն ու հնարավոր ծախսերը
Այլ փաստաթղթեր ըստ պահանջի

Վարկի տրամադրման վերբերյալ դրական որոշումից հետո վարկի ձևակերպման և
պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
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Իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով
իրավասու մարմնի (Բաժնետերերի/մասնակիցների/ հիմնդիրների ժողովի
և/կամ խորհրդի) որոշումը` բանկից վարկի և դրա ապահովման համար
առաջարկվող ապահովման միջոցի (գրավ, երաշխավորություն և այլն)
վերաբերյալ գործարքներ կնքելու մասին,

Գրավի ձևակերպման համար`
 Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ միասնական տեղեկանք տրված
ՀՀ
պետական
Կադաստրի
համապատասխան
տարածքային
ստուրաբաժանման կողմից
 Շարժական գույքի գրավադրման դեպքում` տեղեկանք տրված ՀՀ
պետական
Կադաստրի
շարժական
գույքի
հաշվարման
ստուրաբաժանման կողմից
 Բաժնեմասի գրավադրման դեպքում՝ բաժնեմասի վկայագիր,
 Կայանի գույքի գրավադրման դեպքում՝ թույլտվություն Հանրային
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից
Տեղեկանք հիմնադիրների վերաբերյալ ԲԲԸ-ի և ՓԲԸ-ի դեպքում
Գրավի առարկայի ծագումն ու դրա նկատմամբ սեփականության, ինչպես նաև
այլ իրավունքներ հաստատող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)
 Անշարժ գույքի դեպքում` սեփականության վկայականի մեջ նշված
սեփականության իրավունքի հիմքը հավաստող փաստաթղթեր:
 Շարժական գույքի սեփականության իրավունքի ծագման հիմքը
հավաստող փաստաթղթեր:
 Գրավատուների մասին տվյալներ (եթե միաժամանակ վարկառու չեն)`
o ֆիզիկական անձանց դեպքում`
 անձնագրերի պատճեները,
 Ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայական և
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ամուսնու անձնագիր, վերջինիս մահացած լինելու դեպքում`
ամուսնու մահվան վկայական,
 Ամուսնացած չլինելու դեպքում`
 տեղեկանք`
ՔԿԱԳԳ-ի
արխիվից
կամ
համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման
կողմից ամուսնության բացակայության մասին, կամ
հայտարարություն վավերացված նոտարի կողմից
ամուսնության բացակայության մասին
 ամուսնալուծված
լինելու
դեպքում`
ամուսնալուծության վկայական
իրավաբանական
անձ
հանդիսացող
գրավատուի`
կանոնադրությունը, ռեգիստրի վկայականը, տնօրենի անձնագրի
պատճենը, ինչպես նաև սույն բաժնի 1-ին և 2-րդ կետերով
նախատեսված փաստաթղթերը:

Գրավի առարկայի գնահատման հաշվետվություն (ըստ անհրաժեշտության)
Գրավի առարկայի ապահովագրության վկայագիր/պայմանագիր (ըստ
պահանջի)
*

Եթե Վարկի դիմում-հայտում դաշտերը բավարար չեն, տեղեկատվությունը կարող եք ներկայացնել
առանձին տեղեկանքներով:

