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Մասնաճյուղ

Ֆիզիկական անձանց անշարժ գույքի գրավով ապահովված էքսպրես վերանորոգման վարկ

Վարկատեսակ

Հաճախորդի վերաբերյալ տվյալներ

Անուն*

Ազգանուն*

Հայրանուն*

Ծննդյան ամսաթիվ*

Ընտանեկան կարգավիճակ*

Անձը հաստատող փաստաթղթի համար*

Տրման ամսաթիվ*

Հանրային ծառայության համարանիշ

Ռեզիդենտություն

Վավերականության վերջնաժամկետ*

Ում կողմից է տրամադրվել*

Հեռ. բջջ.*

Գրանցման հասցե*

Հեռ. քաղ.

Փաստացի բնակության հասցե*

Անուն

Ամուսին*

Էլ. Հասցե

Ազգանուն

Անձը հաստատող
փաստաթղթի համար*

Հայրանուն

Հանրային ծառայության
համարանիշ

Ծննդյան ամսաթիվ*

Պահանջվող վարկի տվյալներ *

Խնդրում եմ կատարել

հետևյալ պայմաններով՝

ՀՀ դրամ
Գումար

Սահմանաչափ

Արժույթ

Ժամկետ(ամիսներով)

Տարեկան տոկոսադրույք

Արտոնյալ
ժամանակահատված
(ամիսներով)

Ամսական մարման նախընտրելի օր

Մեկնաբանություն

Վարկի ապահովություն*

1. Գրավի առարկայի հասցե

2.Գրավի առարկայի տեսակը

3.Գրավի առարկայի սեփականության ձևը

4.Ծանրաբեռնվածություն

5.Անշարժ գույքն ունի քարե, պանելային կամ երկաթբետոնե կառուցվածք (բացառությամբ միջնապատերի և միջհարկային ծածկերի):
6.Անհրաժեշտ կոմունիկացիաների առկայություն` Գազ

Ջուր

Կոյուղի

Հոսանք

7. Անշարժ գույքը հասարակական կացարան է կամ գտնվում է մեկ այլ շինության՝ հանրակացարանի կամ հյուրանոցի տարածքում
8.Գրավի առարկայի տարածքի 50%-ից ավելին հանդիսանում է ինքնակամ շինություն
9. Անշարժ գույքը գտնվում է 3-րդ և ավելի աստիճանի վթարային շենքում և/կամ ունի 3-րդ և ավելի վթարայնության աստիճան
10. Անշարժ գույքի նկատմամբ գրավատուի սեփականության իրավունքը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրացված է լիազոր պետական մարմնում
11. Հողամասի առկայության դեպքում, հողի կադաստրային արժեքի գծով պարտքի առկայություն
12. Անշարժ գույքի միջհարկային ծածկի` առաստաղի բարձրությունը պակաս է 2.5 մ -ի
13. Բնակելի անշարժ գույքը գտնվում է ցոկոլային, նկուղային, տեխնիկական, մանսարդային հարկերում կամ ձեղնահարկում:
14. Անշաժ գույքը մեկ այլ սեփականատիրոջ հետ ունի ընդհանուր բակային տարածք
15. Բնակելի տան դեպքում հողամասը (դրա մի մասը) սեփականատիրոջը պատկանում է վարձակալության իրավունքով, անհատույց օգտագործմամբ կամ սերվիտուտով:
16. Բնակելի տան դեպքում, անշարժ գույքը ունի 2 և ավել ընդհանուր պատեր այլ սեփականատերերի գույքերի հետ:
17. Գրավի առարկան կամ դրա մի մասը դատարանի որոշմամբ տրամադրված է անհատույց օգտագործման:
18.Անշարժ գույքը գտնվում է գերակա հանրային շահ հայտարարված տարածքում:
19. Եթե գրավադրվող անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ծագման հիմքը (առքուվաճառք/նվիրատվություն) հանդիսացող գործարքը կատարվել է ոչ ավել, քան 2 ամիս առաջ և
տվյալ գործարքը կատարվել է ընտանիքի անդամների միջև, հաճախորդը հավաստում է, որ վերը նշված գործարքը չի կատարվել Բանկին շփոթեցնելու միջոցով վարկ ստանալու նպատակով:
Սեփականատիրոջ ԱԱՀ*
Սեփականատիրոջ կապը
հաճախորդի հետ*

Անձը հաստատող փաստաթղթի Հանրային ծառայության
համար/ՀՎՀՀ/*
համարանիշ
Անուն

Ազգանուն

Ծննդյան
ամսաթիվ*

Հայրանուն

Սույնով տալիս եմ համաձայնություն
տվյալ վարկային հայտի
շրջանակներում վարկային բյուրո
հարցում կատարելու համար
/գրավատուի ստորագրություն/

վարկառու

20. Սույնով տալիս ենք մեր համաձայնությունը առ այն, որ կնքվելիք պայմանագրերից բխող վեճերի առաջացման դեպքում դրանց լուծումը հանձնվի`
Գրավատուների ստորագրություն, ԱԱՀ
(Լրացվում է գրավատուների կողմից)

Գրավատուների ստորագրություն, ԱԱՀ

Համապատասխանաբար ՀՀ կամ ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության դատարաններին,
Հայաստանի Բանկերի Միության «ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺ» դատարանին,
«Կրեդիտ Կոմպրոմիս» ՓԲԸ-ում մշտապես գործող արբիտրաժային դատարանին,
«Օպտիմուս Լեքս» ՍՊԸ-ում մշտապես գործող արբիտրաժային դատարանին:

Հավաստում ենք, որ վեճերի լուծման կարգի ընտրության հետևանքները մեզ բացատրվել են:
21. Սույնով տալիս ենք մեր համաձայնությունը առ այն, որ կնքվելիք պայմանագրերից բխող վեճերի առաջացման դեպքում դրանց լուծումը հանձնվի`

(Լրացվում է վարկառուի և ամուսնու (առկայության դեպքում) կողմից)
Համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության դատարաններին,
Հայաստանի Բանկերի Միության «ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺ» դատարանին,
«Կրեդիտ Կոմպրոմիս» ՓԲԸ-ում մշտապես գործող արբիտրաժային դատարանին,
«Օպտիմուս Լեքս» ՍՊԸ-ում մշտապես գործող արբիտրաժային դատարանին:

Հավաստում ենք, որ վեճերի լուծման կարգի ընտրության հետևանքները մեզ բացատրվել են:
Խնդրում ենք անհրաժեշտության դեպքում ապահովագրության վճարը գանձել՝
Վարկի տրամադրման պահին` տրամադրվող վարկային միջոցների հաշվին

Մինչև վարկի տրամադրումը` հաշվին առկա սեփական (ոչ վարկային) միջոցներից

Հաճախորդի ստորագրություն

Ամուսնու ստորագրություն

Հաճախորդը, նրա ամուսինը (առկայության դեպքում) և գրավատուները տալիս են համաձայնությունը, որպեսզի Բանկը վարկային պատմության ուսումնասիրության նպատակով կատարի հարցում վարկային բյուրո:
«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված` վարկի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման ինձ համար նախընտրելի եղանակն է`

Ստանալ Բանկի տարածքում

Էլ.փոստով

Փոստային կապի միջոցով

Այլ եղանակով`(նշել)

Փոստային կապի միջոցով

Այլ եղանակով`(նշել)

Վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկի ստացման նախընտրելի եղանակն է`

Ստանալ Բանկի տարածքում

Էլ.փոստով

Սույնով հավաստում ենք, որ.
- ծանոթացել ենք անշարժ գույքի գրավադրմամբ ֆիզիկական անձանց վարկերի տրամադրման Բանկի պայմաններին և համաձայն ենք.
- տեղեկացված ենք, որ դիմումի ներկայացման ամսաթիվ է համարվում Բանկի կողմից դիմումի ընդունման օրը:
- գիտակցում ենք, որ Բանկի կողմից մեր վարկարժանության գնահատման արդյունքում, մեր կողմից պահանջված վարկավորման պայմանները կարող են փոփոխվել,
- տալիս ենք մեր համաձայնությունը առ այն, որ Բանկի համար որպես վարկառու դիտարկվի սույն դիմումը ստորագրած անձանցից այն անձը, ով վարկարժանության գնահատման արդյունքում կբավարարի
Բանկի պահանջներին, իսկ վերջիններիս՝ վարկարժանության գնահատման արդյունքում Բանկի պահանջներին միաժամանակ բավարարելու դեպքում՝ վարկառու կհանդիսանա հաճախորդը,
- պարտավորվում ենք Բանկին տեղեկացնել սույն դիմումում ներառված տվյալների փոփոխությունների մասին` մինչև վարկի տրամադրումը,
- սույն դիմումում ներառված տվյալները ճիշտ են և արժանահավատ,
- հանդիսանում ենք Արդշինբանկ ՓԲԸ-ի աշխատակից
Նշել կոնկրետ, թե ով
Հաճախորդ
ԱԱՀ

Ստորագրություն

ԱԱՀ

Ստորագրություն

ԱԱՀ

Ստորագրություն

Հաճախորդի ամուսին

Վարկային մասնագետ

Ամսաթիվ*

Հայտի կարգավիճակ

Հայտը լիարժեք լրացված չէ

*ով նշածները ենթակա են պարտադիր լրացման

adz dz

Վարկատեսակով սահմանված նվազագույն պայմանները խախտված
են

