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Ստորագրություն

Սույնով տվյալ դիմումը ստորագրող անձիք տալիս են իրենց թույլտվությունը, որ Բանկը վարկային պատմության ուսումնասիրության նպատակով ինչպես վարկի տրամադրման համար, 

այնպես էլ տրամադրման դեպքում վարկի հետագա սպասարկման ընթացքում կատարի հարցում   վարկային բյուրո:

Սույնով հաճախորդը հավաստում  է, որ դիմումում և դրան կից փաստաթղթերում պարունակվող, ինչպես նաև բանավոր ներկայացված ողջ տեղեկատվությունն արժանահավատ է և 

ամբողջական   և պարտավորվում է տեղեկացնել Բանկին սույն դիմումում ներառված տվյալների փոփոխության մասին, ինչպես նաև հաճախորդը հավաստում է, որ տեղյակ է, որ կեղծ 

ինֆորամացիայի տրամադրումը կարող է ծառայել սույն հայտի մերժման պատճառ: Հաճախորդը նաև  հավաստում է, որ վարկի նպատակային օգտագործումը չունի էական բացասական 

ազդեցություն շրջակա միջավայրի, մարդկանց առողջության և անվտանգության վրա:

Հաճախորդը նաև իր համաձայնությունն է տալիս և ընդունում է, որ §Արդշինբանկ¦ ՓԲԸ-ն իրավունք ունի երրորդ անձանցից տեղեկացվել իր գործունեության մասին և օգտագործել ձեռք 

բերված տեղեկությունները՝ բացառապես իր վարկունակությունը գնահատելու նպատակով:

Ինչպես նաև հաճախորդը հավաստում է, որ ծանոթացել է §Արդշինբանկ¦ ՓԲԸ վարկավորման պայմաններին և անվերապահորեն ընդունում է  դրանք:
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