
 
 
Վարկային դիմում-հայտն ուսումնասիրելու համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ* 
 
Ֆիզիկական անձանց համար 
 

Ð³í»Éí³Í 6 
N 1.Ընդհանուր փաստաթղթեր Նշումներ  
1.  Դիմում-հայտ  Բանկի կողմից սահմանված ձև պ 
2.  Անձնագիր և սոցիալական քարտ պատճեն պ 
3.  Վարկառուի կնոջ/ամուսնու անձնագիր պատճեն պ 
4.  Վարկառուի ամուսնության վկայական պատճեն պ 
5.  

Տեղեկանք աշխատավայրից` աշխատավարձի մեծության և 
զբաղեցրած պաշտոնի/հաստիքի վերաբերյալ  

բնօրինակ, /կնքված և ստորագրված 
կազմակերպության ղեկավարի 
կողմից/  

ը 
6.  Այլ բանկերում ունեցած հաշիվների շարժեր (վերջին 12 

ամիսների համար) 
բնօրինակ  
 ը 

7.  Գործող վարկային, գրավի և այլ պայմանագրեր պատճեն ը 
8.  Վարձակալության պայմանագրեր պատճեն ը 
9.  Վարկառուի սեփականությունը հանդիսացող այլ 

գույքի սեփականության վկայական/ներ 
պատճեն ը 

10.  Վարկառուի հետ փոխկապակցված ընկերության 
փաստաթղթերի փաթեթ 

պատճեն ը 

11.  
Վարկառուի հետ փոխկապակցված ընկերության 
կողմից ՊԵԿ ներկայացվող հաշվարկներ և 
հաշվետվություններ  

պատճեն 
ը 

12.  Տեղեկանք բնակչության պետական կոմիտեից  պատճեն ը 
13.  Այլ փաստաթղթեր (վարկային հաշիվների շարժեր, 

լիազորագրեր և այլն) 
բնօրինակ / պատճեն ը 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
N 2. Գրավադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր Նշումներ  
1. Գրավադրվող գույքի սեփականության վկայական պատճեն պ 
2. Գրավադրվող գույքի սեփականատիրոջ և/կամ 

երաշխավորի (ների) անձնագիր և սոց քարտ 
պատճեն պ 

3. Գրավադրվող գույքի սեփականատիրոջ (ների)  
կնոջ/ամուսնու անձնագիր և սոց քարտ 

պատճեն պ 
4. Գրավադրվող գույքի սեփականատիրոջ (ների) 

ամուսնության վկայական   
պատճեն պ 

5. Գրավադրվող գույքի սեփականատեր կազմակերպության 
իրավաբանական փաթեթ և տնօրենի անձնագիր 

պատճեն պ 
6. Տեղեկանք պետ. ռեգիստրից/դեպոզիտարիայից 

գրավադրվող գույքի սեփականատեր կազմակերպության 
կանոնադրությունում, մասնակիցների ու տնօրենի կազմում 
փոփոխությունների վերաբերյալ 

բնօրինակ /ներկայացվում է 
Վարկային կոմիտեի կողմից 
վարկը հաստատվելուց հետո/ 
 

ը 

7. Գրավադրվող գույքի սեփականատեր կազմակերպության 
վերադաս մարմնի որոշում գրավադրման վերաբերյալ 

բնօրինակ /ներկայացվում է 
Վարկային կոմիտեի կողմից 
վարկը հաստատվելուց հետո/ 
 

պ 
8. Գրավադրվող գույքի գնահատման հաշվետվություն Սկզբնական փուլում հնարավոր է 

ներկայացնել տեղեկանքի ձևով  պ 
9. Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից 

տրվող միասնական տեղեկանք  
բնօրինակ /ներկայացվում է 
Վարկային կոմիտեի կողմից 
վարկը հաստատվելուց հետո/ 

պ 
10. Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիր/ տեխ. 

անձնագիր  
պատճեն պ 

11. Տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի 
պետական գրանցման վկայական  

պատճեն /ներկայացվում է 
Վարկային կոմիտեի կողմից 
վարկը հաստատվելուց հետո/ 

պ 
12. Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ 

սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք  
բնօրինակ /ներկայացվում է 
Վարկային կոմիտեի կողմից 
վարկը հաստատվելուց հետո/ 

պ 
13. Համաձայնություն գրավի առարկայի վարձակալներից բնօրինակ /ներկայացվում է 

Վարկային կոմիտեի կողմից 
վարկը հաստատվելուց հետո/ 

ը 
14. Համաձայնություն այլ Բանկերից հաջորդող գրավադրման 

վերաբերյալ ը 
15. Գրավադրվող գույքի ապահովագրման վկայագիր/գրեր պատճեն /ներկայացվում է 

Վարկային կոմիտեի կողմից 
վարկը հաստատվելուց հետո/ 

ը 
16. Այլ փաստաթղթեր (գրավադրվող գույքի ձեռք բերման 

հիմքեր, գրավատուների կողմից տրված լիազորագրեր, 
կնոջ/ ամուսնու կողմից նոտարական կարգով հաստատված 
համաձայնություններ) 

բնօրինակ /պատճեն 
ը 

* Առաջնակարգ ապահովվածության դեպքում Բանկի կողմից կարող են մի շարք փաստաթղթեր չպահանջվել: 
- Բանկը կարող է  պահանջել հաճախորդից ապահովագրելու գրավադրվող գույքը և/կամ կյանքը` դժբախտ 
պատահարներից: 
-Բանկի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը լինում են պարտադիր /պ/  և ըստ պահանջի /ը/: 
-10-12 կետերով նախատեսված փաստաթղթերը պահանջվում են տրանսպորտային միջոցի գրավադրման դեպքում: 


