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Հիփոթեքային վարկի էլեկտրոնային դիմում-հայտ

Խմբագրություն: 01

Տվյալ ձևը նախատեսված է հիփոթեքային վարկի դիմում-հայտի էլեկտրոնային եղանակով լրացման համար` առանց Բանկ
այցելելու, սակայն ցանկության դեպքում կարող եք լրացնել այն, տպել, ստորագրել անձը հաստատող փաստաթղթի հետ ներկայացնել
Բանկի` Ձեզ համար նախընտրելի մասնաճյուղ: Համավարկառու(ներ)ի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է լրացնել վերջինիս
անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը և յուրաքանչյուր համավարկառուի անունով անհրաժեշտ է
լրացնել առանձին դիմում հայտ` միևնույն հիփոթեքի վերաբերյալ: Դիմում-հայտին անհրաժեշտ է կցել նաև Ձեր, իսկ առկայության
դեպքում` նաև համավարկառու(ներ)ի անձը հաստատող փաստաթղթի էլեկտրոնային պատճենը: Անհրաժեշտ փաստաթղթերը
կցված չլինելու դեպքում Բանկը Ձեր հայտը չի ընդունի:

Վարկառուի (համավարկառուի) անձնական տվյալները
Ազգանուն

Վարկառու

Ծնված`

Անուն

Հայրանուն

Սեռը`

Քաղաքացիությունը

Անձը հաստ. փաստաթուղթ

սերիա, համար

տրման օրը

ում կողմից

արական

իգական

վավեր է մինչև

Համավարկառուների թիվը`
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Հաղորդակցման տվյալներ
Գրանցման հասցե`

Երկիր

Քաղաք/Համայնք

հասցե (փողոց, շենք, տուն)

փ. ինդեքս

Բնակության հասցե`

Երկիր

Քաղաք/Համայնք

հասցե (փողոց, շենք, տուն)

փ. ինդեքս

բջջային

քաղաքային

Հեռախոսահամարներ`

աշխատանքային

Էլեկտրոնային փոստ`

Ընտանեկան դրություն
Ամուսնացած լինելու դեպքում ամուսնու (կնոջ) տվյալները`

Կարգավիճակը

Ազգանուն

Ընտանիքի անդամների թիվը`
Երեխաների թիվը`

Անուն

Ծնված`
սերիա, համար

Հայրանուն

Անձը հաստ. փաստաթուղթ
տրման օրը

ում կողմից

վավեր է մինչև

Զբաղվածություն և կրթություն
Աշխատանքի վայր (գործատու)`
Գործատուի գործունեության տեսակը (ոլորտը)
Զբաղեցրած պաշտոնը`
Տվյալ աշխատավայրում աշխատանքի տևողությունը`
Կրթությունը

աﬕս

Աշխատանքային ստաժը`

տարի
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Հիփոթեքային վարկի էլեկտրոնային դիմում-հայտ

Խմբագրություն: 01

Ֆինանսական վիճակի մասին տեղեկություններ
Ընտանեկան ծախսեր (ամսական)

Եկամուտներ (ամսական` հարկումից հետո)
Հիմնական աշխատավարձ`

ՀՀ դրամ

Կոմունալ վճարներ`

ՀՀ դրամ

Վարձակալությունից եկամուտ`

ՀՀ դրամ

Կրթավճար`

ՀՀ դրամ

Բիզնեսից եկամուտ`

ՀՀ դրամ

Ապահովագրություն`

ՀՀ դրամ

Այլ (նշել)

ՀՀ դրամ

Վարձակալություն`

ՀՀ դրամ

Ընդամենը`

ՀՀ դրամ

Ալիմենտներ`

ՀՀ դրամ

Ընտանիքի մյուս անդամների
ընդհանուր եկամուտը`

Պարտավորություններ`

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Այլ`

ՀՀ դրամ

Համընդհանուր եկամուտը`

ՀՀ դրամ

Ընդամենը`

ՀՀ դրամ

Սեփականության մասին տեղեկություններ
Անշարժ գույքի սեփականության ձևը`
Բաժնեմասը`

սեփականություն

Ընդհանուր մակերես (ք.մ.)`

ընդհանուր բաժնային

ընդհանուր համատեղ

Սենյակների թիվը`

Անշարժ գույքի հասցեն`
Ավտոմեքենա

Հողատարածք

Այլ (նշել)`

Պահանջվող հիփոթեքային վարկի նկարագիր
(լրացնում է ﬕայն վարկառուն)

Վարկի արժույթը`

Հիփոթեքի տեսակը`

Սպասարկման ժամկետը`

Վարկի մեծությունը`

Նախընտրելի տոկոսադրույք (տարեկան)`
Նպատակը`

բնակություն

ներդրում

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

աﬕս

Կանխավճար արժեքից`
հանձնում վարձակալության

Այլ (նշել)`

Անշարժ գույքի նկարագիր
(լրացնում է ﬕայն վարկառուն)

Անշարժ գույքի սեփականության ձևը`
Ինքնակամ շինության առկայություն

սեփականություն

Տեսակը`

ընդհանուր բաժնային
բնակարան

ընդհանուր համատեղ

առանձնատուն

ամառանոց

Գտնվելու վայրի հասցեն`
Ընդհանուր մակերես (ք.մ.)`

Շուկայական մոտավոր գինը`

ՀՀ դրամ
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Խմբագրություն: 01

Այլ տեղեկություններ
Արդշինինվեստբանկի կողմից տրամադրվող հիփոթեքային վարկի տրամադրման մասին տեղեկացել եմ
(լրացնում է ﬕայն վարկառուն)`
Ծանոթներից` նրանց խորհրդով

հեռուստառադիո գովազդից

Բանկի ինտերնետային կայքից

Այլ կայքերից

գովազդային այլ կրիչներից

Այլ աղբյուրներից`

Լրացուցիչ այլ տեղեկություններ, որոնք կցանկանայիք նշել

Համաձայնություն
Բանկի նախընտրելի մասնաճյուղը
«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված` վարկի վերաբերյալ
տեղեկատվությունը նախընտրում եմ ստանալ (լրացնում է ﬕայն վարկառուն)`
Բանկի տարածքում

փոստային կապի միջոցով

Էլ. փոստի միջոցով

այլ եղանակով (նշել)`

Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և
ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը կարող է հանգեցնել հայտի
մերժմանը:
Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որ Արդշինինվեստբանկը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է
ստուգել սույն դիմում-հայտում իմ կողմից լրացված տեղեկատվության իսկությունը, կատարել հարցումներ
համապատասխան իրավասու մարմիններ (ՀՀ կենտրոնական բանկ, վարկային բյուրոներ և այլն), և ստանալ
պատասխան և դրանք օգտագործել վարկունակության գնահատման համար:
Գիտակցում եմ, որ տվյալ դիմում-հայտի լրացումը չի ենթադրում, որ Արդշինինվեստբանկը կբավարարի իմ
(վարկառուի) հայտը:
Դիմող

Անուն Ազգանուն
ստորագրություն

Ամսաթիվ

Տպել դիմում-հայտը

կամ ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեներով` 0

Լրացվում է Բանկի կողմից
Դիմումն ընդունեց.
մասնաճյուղի
աշխատակցի պաշտոնը

Անունը

Ազգանունը

