
Ուժի մեջ է` 

Գրավատուի(երաշխավորի) իրավական 
կարգավիճակ 

Ապահովման միջոցի տեսակը

Պարտադիր փաստաթղթերի ցանկ` անկախ 
առաջարկվող ապահովման միջոցի տեսակից **

1.Հիմնադիր փաստաթղթերը (կանոնադրություն` գործարքը ձևակերպելու համար անհրաժեշտ բոլոր փոփոխություններով, 
իսկ նոր խմբագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում` նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը  և  գործարքը 
ձևակերպելու համար անհրաժեշտ դրանից հետո կատարված փոփոխությունները),
2.Տեղեկանք պետ.ռեգիստրից կամ այլ իրավասու մարմնից*** մասնակիցների, գործադիր մարմնի ղեկավարի  և 
կանոնադրության փոփոխությունների վերաբերյալ (վաղ.ժամկետ` 1 ամիս)/բնօրինակը/       
3. Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական և գործադիր մարմնի նշանակման վերաբերյալ ներդիր (պահանջվում է 
միայն նոտարական գործարքների դեպքում)
4.Գործադիր մարմնի ղեկավարի  անձը հաստատող փաստաթուղթ
5. վարկային կոմիտեի որոշման օրվա դրությամբ զուտ ակտիվների (ՍՊԸ-ների դեպքում) կամ ակտիվների հաշվեկշռային 
արժեքի( բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում) վերաբերյալ տեղեկանք, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 
ներկայացվել է ընկերության մասնակիցների(բաժնետերերի)  ժողովի աձանագրություն կամ միակ մասնակցի 
(բաժնետիրոջը)  որոշում  գույքը գրավ դնելու/երաշխավորություն տրամադրելու վերաբերյալ,  (վաղ.ժամկետ`1 ամիս) ընդ 
որում,   եթե ՍՊԸ-ն ունի մեկ մասնակից , որը նաև գործադիր մարմնի ղեկավար է, ապա սույն կետում նշված տեղեկանքը և 
որոշումը  չեն պահանջվում
6.խոշոր գործարքի դեպքում` 
6.1 իրավասու մարմնի որոշում/քաղվածք իրավասու մարմնի որոշումից գույքը գրավ դնելու/երաշխավորություն 
տրամադրելու վերաբերյալ (վաղ.ժամկետ`1 ամիս)/բնօրինակ/, ընդ որում, եթե ՍՊԸ-ն ունի մեկ մասնակից, որը նաև 
գործադիր մարմնի ղեկավարն է, ապա սույն կետում նշված որոշումը անհրաժեշտ չէ,  
6.2 Արժեթղթերի գրանցված սեփականատերերի ցուցակ  մասնագիտացված կազմակերպությունից`  (վաղ.ժամկետ`1 ամիս)  
(բաժնետիրական ընկերության դեպքում),
6.3 Իրավաբանական անձ մասնակցի (բաժնետիրոջ)  դեպքում`պետական ռեգիստրի կամ այլ իրավասու մարմնի*** 
կողմից տրված տեղեկանք կանոնադրության փոփոխության, գործադիր մարմնի ղեկավարի վերաբերյալ` (վաղ.ժամկետ`1 
ամիս) /բնօրինակը/   և գործադիր մարմնի ղեկավարի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, 
6.4 Ֆիզիկական անձ մասնակցի(բաժնետիրոջ) դեպքում`  անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը:

՝

1.Սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճենը
2.Ամուսացած լինելու դեպքում`ամուսնության վկայական,  ամուսնու մահվան դեպքում` 
մահվան վկայականի, ամուսնալուծության դեպքում` ամուսնալուծության վկայականի 
պատճենը  (չի պահանջվում երաշխավորության դեպքում)
3.Անչափահաս գրավատուի դեպքում` անչափահասի բնակության վայրի 
խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի թույտվություն` խնամարկյալի գույքը 
(բաժինը) գրավ դնելու և գրավ դրված գույքի (բաժնի) վրա առանց դատարան դիմելու 
բռնագանձում տարածելու մասին: (անհրաժեշտության դեպքում)     
4. ԱՁ-ի դեպքում` պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական (պահանջվում է միայն
նոտարական գործարքների դեպքում)         

1 Անշարժ գույք 

2 Տրանսպորտային միջոց

3 Գյուղատնտեսական տեխնիկա

4
Ճանապարհաշինարարական, շինարարական 
տեխնիկա

5 Շարժական գույք****

6 Շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ

10 Այլ գրավ

**

Ապահովման միջոցի գործարքի  ձևակերպման ինչպես նաև գրանցված գործարքներում փոփոխության կատարելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
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Խմբագրություն

` 01

1.Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագրի /պատճենը/,/բնօրինակը պահանջվում է գործարքի համար/
2.Տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետ.գրանցման վկայական/բնօրինակը/

Ի/Ա*
ֆ/Ա*(համասեփականատերերի առկայության դեպքում ստորև 

նշված փաստաթղթերը պահանջվում են նաև վերջիններիս համար)

1.Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը հավաստող վկայական, անհրաժեշտության դեպքում` նաև սեփականության վկայականի տրման հիմքերի(սեփականաշնորհման որոշումներ, առքուվաճառքի, 
նվիրատվության պայմանագիր,ժառանգության իրավունքի վկայագրիր, դատարանի վճիռներ և այլն) պատճենները,/բնօրինակը պահանջվում է գործարքի համար/
2.Միասնական տեղեկանք կադաստրից գույքի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ/բնօրինակը/
3.Անչափահաս սեփականատիրոջ օրինական ներկայացուցիչների (ծնողներ, խնամակալներ, հոգաբարձուներ) անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները                                                          4. 
Վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման պայմանագրի պատճենը, եթե անշարժ գույքը հանձնված է վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման, կամ գտնվում է վարձակալված հողամասի վրա:    

Գյուղ. տեխնիկայի հաշվառման վկայագիր/պատճենը/

Ճանապարհաշինարարական,շինարարական տեխնիկայի հաշվառման տեխնիկական վկայագիր/պատճենը/

Սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր (պայմանագրեր, գնման ակտեր և այլն) և/ կամ շարժական գույքի տեխնիկական անձնագրեր      

Սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր (պայմանագրեր, գնման ակտեր և այլն)   

7 Իրավունքի գրավ

"Արդշինինվեստբանկ" ՓԲԸ  նկատմամբ պահանջի իրավունքի գրավի դեպքում՝
"Արդշինինվեստբանկ" ՓԲԸ-ի հետ կնքված բանկային հաշվի կամ ավանդի (դեպոզիտի) պայմանագրի պատճենը` անհրաժեշտության դեպքում, 

Կառուցապատման իրավունքի գրավի դեպքում՝ Հողամասի 
կառուցապատման իրավունքի վերաբերյալ պայմանագրի և դրանից բխող իրավունքների նկատմամբ պետական գրանցման վկայականի պատճենները        

Վարձակալության իրավունքի գրավի դեպքում՝
1.Վարձակալված հողամասի վրա գտնվող անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում` վարձակության իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, պայմանագիր:    2.Վարձակալության 
պայմանագրով նախատեսված լինելու դեպքում` վարձատուի գրավոր համաձայնությունը` վարձակալության իրավունքը գրավ դնելու համար

Բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության իրավունի (բաժնետոմսի) գրավի դեպքում`
1. Բաժնետոմսերի սեփականատերերի ռեեստրը վարող մասնագիտացված կազմակերպությունից տրված քաղվածք` բաժնետոմսերի սահմանափակումների վերաբերյալ գրառմամբ/բնօրինակը/ (վաղ. Ժամկետ՝ 1
ամիս)

*** ՖԿ դեպքում ԿԲ գրություն կամ էլեկտրոնային տեղեկանք կանոնադրության փոփոխության և գործադիր մարմնի մասին: Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց դեպքում  պահանջվում է  գործադիր մարմնի ղեկավարի նշանակման մասին  փաստաթուղթ
**** Ինքնագնաց մեքենաների, հաստոցների, սարքավորումների, թռչող և լողացող ապարատների ու սարքավորումների և թվարկվածի բաղկացուցիչ մասերի, որոնք կարող են որակվել որպես անհատապես որոշվող գույք, շրջանառությունից չհանված  ցանկացած այլ 
շարժական գույքի, հանքային իրավունքների նկատմամբ` օրենքով սահմանված կարգով կնքված գրավի կամ գրավի պայման պարունակող պայմանագրերից ծագող գրավի իրավունքները, ինչպես նաև անհատապես որոշվող` օրենքով սահմանված կարգով լիզինգի 
պայմանագրի առարկա հանդիսացող շարժական գույքի նկատմամբ լիզինգի պայմանագրերի ծագող վարձակալության իրավունքները:
 Գործարքի առանձնահատկություններով պայմանավորված` հաճախորդից կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր:

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ  ընկերության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության իրավունի (բաժնեմասի) գրավի դեպքում`
1. Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից տեղեկանք/բնօրինակը/,(վաղ.ժամկետ` 1 ամիս)

Այլ անձանց հանդեպ ունեցած պահանջի իրավունքի գրավի դեպքում`
Պահանջի իրավունքը հաստատող պայմանագրերը ու այդ պահանջը հաստատող պարտապանի կողմից տրված տեղեկանքը/բնօրինակը/,(վաղ.ժամկետ` 3 օր)

Գյուղ.վարկերի դեպքում կենդանիներ գրավադրելիս` տեղեկանք համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմնից (գյուղապետարան և այլն) հաշվառված կենդանիների 
վերաբերյալ/բնօրինակը/,(վաղ.ժամկետ` 1 ամիս)

* ա)Եթե գործարքի կողմերից (գրավատու, երաշխավոր, պարտապան և այլն) որևէ մեկի փախարեն հանդես է գալիս լիազորված անձ, ապա պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներառում է նաև նոտարական վավերացմամբ (կամ նոտարական վավերացմանը հավասարեցված) 
լիազորագիր և լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ: Լիազորագիրը պետք է համապատասխանի Բանկի պահանջներին, այն Բանկի համար ընդունելի է լիազորագրում նշված ժամկետում, սակայն ոչ ավելի քան լիազորագրի տրման օրվանից 3 տարվա ընթացքում, իսկ 
լիազորագրով ժամկետ սահմանված չլինելու դեպքում` լիազորագրի տրման օրվանից մեկ տարվա ընթացքում: Իրավաբանական անձի կողմից տրամադրված լիազորագիրը նոտարական վավերացում չի պահանջում: բ)Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար պահանջվում են 
իրավաբանական անձի գրանցված լինելը և գործելը հաստատող (օրինակ`certificate of good standing  և այլն),ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի նշանակման մասին  փաստաթուղթ: Հաճախորդի կողմից ներկայացված փաստաթղթերում Բանկին անհրաժեշտ 
տեղեկատվությունը պարունակելու փաստը Բանկը որոշում է իր բացառիկ հայեցողությամբ: գ) Օտարալեզու փաստաթղթերը (բացառությամբ անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով տրվածներից) պետք է թարգմանված լինեն հայերեն և վավերացվեն նոտարական կարգով (բանկի 
պահանջով պարտադիր է նաև ապոստիլացումը):

Գրավադրվող գույքը վարձակալված լինելու և վարձակալության պայմանագրով գրավադրման սահմանափակում նախատեսված լինելու դեպքում պահանջվում է գույքը գրավ դնելու վերաբերյալ վարձակալի  գրավոր համաձայնություն:


