Մասնաճյուղ

Հաճախորդի վերաբերյալ տվյալներ

Անուն*

Ազգանուն*

Հայրանուն*

Անձը հաստատող փաստաթղթ*

Անձը հաստատող փաստաթղթի համար*

Հանրային ծառայության համարանիշ

Ծննդյան ամսաթիվ*

Տրման ամսաթիվ*

Ում կողմից է տրամադրվել

Ընտանեկան կարգավիճակ*

Հեռ. բջջ.*

Գրանցման հասցե*

Հեռ. քաղ.

Փաստացի բնակության հասցե*

ՀՎՀՀ*

Էլ. Հասցե

Պետ. Հաշվառման համար*

Փաստացի գործունեության ժամանակահատված (ամիսներով)*

Գրանցման ամսաթիվ*

Փաստացի գործունեության հասցե*

Անձը հաստատող
փաստաթղթի համար*

ԱԱՀ*

Ամուսին*

Հանրային ծառայության
համարանիշ

Ծննդյան ամսաթիվ*

Փաստացի ամուսնական
հարաբերություններ

Վարկի ապահովություն

Սեփականատիրոջ կապը
հաճախորդի հետ*

Գույքի ծանրաբեռնվածություն*

Սեփականատիրոջ ԱԱՀ*

Անձը հաստատող
փաստաթղթի
համար/ՀՎՀՀ/*

Գրավի հասցե*

Հանրային
ծառայության
համարանիշ

Ծննդյան
ամսաթիվ*

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

Պահանջվող վարկի տվյալներ*

Խնդրում եմ կատարել

հետևյալ պայմաններով՝

FALSE
Գումար

Սահմանաչափ

Արժույթ

Արտոնյալ ժամանակահատված

Ժամկետ(ամիսներով)

Տարեկան տոկոսադրույք

Նպատակ

Մեկնաբանություն

Խնդրում ենք անհրաժեշտության դեպքում ապահովագրության վճարը գանձել ՝

Լրացուցիչ տեղեկություն գործունեության վերաբերյալ*

Աշխատակիցների քանակ

Սեփականատերերի քանակ

Տարեկան հասույթ (ՀՀ դրամ)

Ընդհանուր ակտիվներ (ՀՀդր)

Դաս*

Ենթադաս*

Տնտեսության հատված*

Տնտեսության ճյուղ*

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:

Հաճախորդ
ԱԱՀ
Հաճախորդի ամուսին

Ստորագրություն

Երաշխավոր

ԱԱՀ

Ստորագրություն

0
ԱԱՀ

Ստորագրություն

ԱԱՀ

Ստորագրություն

Վարկային մասնագետ

Ամսաթիվ*

Հայտի կարգավիճակ

Հայտը լիարժեք լրացված
չէ
adz dz

*ով նշածները ենթակա են պարտադիր լրացման

պարզ

