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LI 75-17-01-01

Խմբագրություն` 03

Հիփոթեքային վարկավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկատվության ցանկ

I. Հայտի ուսումնասիրության (վերլուծության) համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր

1.

Հաճախորդի (համավարկառու(ներ)ի) հետ միասին ապրող և նրա
խնամքի տակ գտվող անձանց թվաքանակի մասին պաշտոնական
տեղեկանք տրված բնակության վայրի համատիրությունից

բնօրինակ, 15 օր

2.

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային բաժնի կողմից տեղեկանք (3-րդ
ձև)*

բնօրինակ, 15 օր

3.
4.

5.

Ամուսնության վկայական, կնոջ (ամուսնու) անձնագիրը, եթե
վարկառուն ամուսնացած է
Երեխաների (առկայության դեպքում) ծննդյան վկայականներ և
(կամ) անձնագրեր
Զբաղվածության մասին տվյալներ (տեղեկանք, որը պարունակում է
տվյալներ ներկայում զբաղեցրած պաշտոնի, տվյալ գործատուի մոտ
անընդմեջ աշխատանքային ստաժի, աշխատավարձի չափի
վերաբերյալ) և (կամ) թոշակի վերաբերյալ տեղեկանք` տրված
սոցալիական ապահովության ծառայության կողմից**

բնօրինակ
բնօրինակ

բնօրինակ, 10 օր

**Այլ կազմակերպությունների կողմից տրամադրված հիփոթեքային
վարկերի վերաֆինանսավորման դեպքում վերը նշված տվյալները կարող է
պահանջվել ըստ անհրաժեշտության

6.

Վերջին 12 ամիսների փաստացի եկամտի և վճարված
եկամտահարկի ու սոցիալական ապահովության վճարումերի չափի
վերաբերյալ տեղեկանք` ամսական կտրվածքով) կամ 12 ամիսների
վերաբերյալ աշխատավարձային հաշվի քաղվածք

7.

Երկրորդային եկամուտ
փաստաթղթեր

(առկայության

դեպքում)

հիմնավորող

բնօրինակ, 10 օր

բնօրինակ

Բանկի սեփական
ռեսուրսներ

«Ազգային
հիփոթեքային
ընկերություն»

Բանկի սեփական
ռեսուրսներ

«Ազգային
հիփոթեքային
ընկերություն»

Բանկի սեփական
ռեսուրսներ

«Բնակարան երիտասարդներին»

Բնակելի տան
Կառուցվող (անակառուցում կամ
վարտ) բնակելի
Վերանորոգում/
կառուցապատտուն և բնակարանի վերակառուցում
ման
ձեռքբերում
շարունակում
«Ազգային
հիփոթեքային
ընկերություն»

Բանկի սեփական
ռեսուրսներ

«Բնակարան երիտասարդներին»

«Ազգային
հիփոթեքային
ընկերություն»

Վարկառուից (համավարկառուներից) պահանջվող փաստաթղթերի
ցանկ և դիմում-հայտի ուսումնասիրության (վերլուծության) համար
անհրաժեշտ տեղեկատվություն

Փաստաթղթի
տեղեկատվության
ներկայացման ձևը
և վաղեմության
(գործողության)
ժամկետը

Կառուցապատման
աշխատանքները
ավարտված բնակելի
տուն և բնակարանի
ձեռքբերում

Ուժի մեջ է` 11.08.16թ.

Ձեռնարկատիրական կամ գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվածների համար

Եթե հաշվարկում ներառվում է հարկային հաշվետվություններում
արտացոլված տվյալներ ապա,
1) Ձև1 և Ձև2 (նախորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար
Պետական եկամուտների կոմիտեին ներկայացված տարբերակ),
2) Շահույթահարկի/եկամտահարկի հաշվետվություն (վերջին հաշվետու

8.

ժամանակահատվածի համար Պետական եկամուտների կոմիտեին
պատճեն
(էլեկտրոնային
կամ
3) ԱԱՀ հաշվետվություն (վերջին հաշվետու ժամանակահատվածից
թղթային)
հետո Պետական եկամուտների կոմիտեին ներկայացված տարբերակներ),եթե տվյալ կազմակերպությունը համարվում է ԱԱՀ վճարող.
ներկայացված տարբերակ

4) Վերջին կատարված աուդիտորական ստուգման եզրակացություն
(առկայության դեպքում),
8.1

նոտար հանդիսացող հաճախորդների դեպքում՝ ՀՀ Արդարադատության
Նախախարություն ներկայացվող եռամսյակային հաշվետվություն

Այլ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկերի վերաֆինանսավորում
9.

Գործող վարկային պայմանագրեր (անհրաժեշտության դեպքում)

պատճեն
(էլ. կամ թղթ.)

Այլ փաստաթղթեր
10.

ՀՀ ԿԱ Կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն կողմից տրված
տեղեկանք, որը հավստում է ՀՀ-ում երիտասարդ ամուսինների
անվամբ որևէ անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի
գրանցման փաստը*

պատճեն
(էլեկտրոնային
կամ թղթային)
պատճեն
(էլեկտրոնային
կամ թղթային)

12.

Կառուցման
(կառուցապատման)
նպատակով
տրամադրվող
վարկերի համար նաև կառուցման` օրենքով սահմանված կարգով
հաստատված նախագիծ
Շինարարության թույտվություն

13.

Հաճախորդի և կառուցապատողի միջև կնքված պայմանագիր

պատճեն
(էլ. կամ թղթ.)

14.

Շինարարական աշխատանքների նախահաշվի ձև (FO 75-17-01-03),
որին պարտադիր կերպով պետք է կցված լինեն համապատասխան
լուսանկարներ, նախագծեր

պատճեն
(էլեկտրոնային
կամ թղթային)

11.

II.

պատճեն
(էլ. կամ թղթ.)

Վարկի ձևակերպման համար հաճախորդից պահանջվող փաստաթղթեր

Գրավի փաստաթղթերի ցանկ
1.
2.

Անշարժ գույք(եր)ի սեփականության վկայական(ներ)
Անշարժ
գույք(երի)ի
սեփականության
վկայական(ներ)ի

բնօրինակ
բնօրինակ

սեփականատերերի անձնագրերը*
3.

4.

5.

Սեփականության
վկայականի
տրման
հիմքեր
(սեփականաշնորհման որոշումներ, առքուվաճառքի, նվիրատվության
պայմանագիր, ժառանգության իրավունքի վկայագրիր, դատարանի
վճիռներ և այլ) պատճեն,*

էլեկտրոնային
կամ թղթային

Եթե սեփականատերը/համասեփականատերը ամուսնացած է,
ապա ամուսնության վկայական, ամուսնու անձը հաստատող
փաստաթուղթ, ամուսնու մահվան դեպքում` մահվան վկայական,
ամուսնալուծության դեպքում` ամուսնալուծության վկայական,
հայտարարություն
ամուսնացած
չլինելու
վերաբերյալ
(անհրաժեշտության դեպքում)

բնօրինակ

Անչափահաս սեփականատիրոջ ծննդյան վկայական կամ անձը
հաստատող փաստաթուղթ (անհրաժեշտության դեպքում)

6.

Անչափահաս սեփականատիրոջ օրինական ներկայացուցիչների
(ծնողներ, խնամակալներ, հոգաբարձուներ) անձը հաստատող
փաստաթուղթ

7.

Ուժը կորցրած է ճանաչվել Բանկի վարչության՝ 04
օգոստոսի 2016թ. թիվ 01/080-264 Լ որոշմամբ

Եթե Բանկի հետ կնքվող գործարքի կողﬔրից ﬔկի փոխարեն
7.1 հանդես է գալիս լիազորված անձ, ապա պարտադիր պետք է
ներկայացվի Բանկի և ՀՀ օրենսդրության պահանջներին
համապատասխան լիազորագիր և լիազորված անձի անձը
հաստատող փաստաթուղթ:
8.

9.

10.

բնօրինակ

բնօրինակ

Անչափահաս սեփականատիրոջ դեպքում նաև խնամակալության և
հոգաբարձության մարմնից թույլտվություն` խնամարկյալի գույքը
(բաժինը) գրավ դնելու մասին

բնօրինակ

Տեղեկանք ՀՀ ԿԱ Կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից
անշարժ գույքի գրավադրված կամ այլ տիպի արգելանքի տակ
չլինելու մասին (Միասնական տեղեկանք)

բնօրինակ, 30 օր

Անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրամադրված
անշարժ գույքի գնահատման ակտ*

բնօրինակ, 30 օր

Այլ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկերի վերաֆինանսավորում
11.

Գործող գրավի պայմանագրեր և հաջորդող գրավի ձևակերպման
թույլտվություն

բնօրինակ

* նշված փաստաթղթերը չեն պահանջվում «Մատչելի բնակարան երիտասարդ մասնագետներին» բնակարանային ապահովության սոցիալական ծրագրի
շրջանակներում հիփոթեքայի վարկերի տրամադրման դեպքում:

