
 

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 
8OD FO 72-26-16 Էջ 1/3 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ  

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 

Խմբագրություն 2 

Ուժի մեջ է՝ 24.01.2017թ.-ից 

 

 

Գրավատու կողմ Հաշվետիրոջ 

Հաշվի Օպերատոր 

□  ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 

□  Այլ (նշել)____________________________________________________ 

Գրավառու կողմ Հաշվետիրոջ 

Հաշվի Օպերատոր 

□  ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 

□  Այլ (նշել)____________________________________________________ 

ԳՐԱՎԱՏՈՒ  ԿՈՂՄ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԱՇՎԵՏԵՐ 

ԱԱՀ (Անվանում)  

 
Արժեթղթերիհաշվիհամարը 

                

Անձը հաստատող (պետ. 

գրանցումը հավաստող) 

փաստաթուղթ 

 Սերիա  Համար  

Տրման ամսաթիվը  

Կարգավիճակը      □ Սեփականատեր            □ Անվանատեր             □ Այլ 

Գրավատուի լիազորված ներկայացուցիչ  (լրացնել, եթե սույն հանձնարարականը ստորագրվում և ներկայացվում 
է լիազորված ներկայացուցչի կողմից)1 

ԱԱՀ/Անվանում  
 

Անձը հաստատող (պետ. 

գրանցումը հավաստող) 

փաստաթուղթ 

 Սերիա  Համար  

ԱԱՀ  

(իրավաբանական անձի դեպքում, 

վերջինիս լիազորված 

ներկայացուցիչ) 

Անձը հաստատող 

փաստաթղթի 

սերիա, համար 

 Տրման ամսաթիվ 

Հեռախոս  

ԳՐԱՎԱՌՈՒ  ԿՈՂՄ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԱՇՎԵՏԵՐ 
ԱԱՀ/Անվանում  

 
Արժեթղթերի հաշվի համարը 

                

Անձը հաստատող (պետ. 

գրանցումը հավաստող) 

փաստաթուղթ 

 Սերիա  Համար  

Տրման ամսաթիվը      

Հասցե (մշտական և 

փաստացի, եթե տարբեր 

են) 

Մշտական հասցե Փաստացի հասցե 

Հասցե (գտնվելու վայր և 

փոստային, եթե տարբեր 

են) 

Գտնվելու վայր Փոստային հասցե 
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ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ  

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 

Խմբագրություն 2 

Ուժի մեջ է՝ 24.01.2017թ.-ից 

 
Գրավառուի լիազորված ներկայացուցիչ  (լրացնել, եթե սույն հանձնարարականը ստորագրվում և ներկայացվում 
է լիազորված ներկայացուցչի կողմից)1 

ԱԱՀ/Անվանում  

Անձը հաստատող (պետ. 

գրանցումը հավաստող) 

փաստաթուղթ 

 Սերիա  Համար  

ԱԱՀ  

(իրավաբանական անձի դեպքում, 

վերջինիս լիազորված 

ներկայացուցիչ) 

Անձը հաստատող 

փաստաթղթի 

սերիա, համար 

  

Հեռախոս  

ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ 

Թողարկողի անվանում 

 
 

Գրավադրման ենթակա արժեթղթերի  ԱՄՏԾ/ԱՆԾ             
Գրավադրման ենթակա արժեթղթերի 

քանակ 

Թվերով  
Տառերով  

Գրավադրման ենթակա արժեթղթերի 

միավորի անվանական արժեքը 

Թվերով  
Տառերով  

Քվեարկության իրավունքը  □ Սահմանափակվում   է                                   □ Չի սահմանափակվում 
Գրավադրման համար հիմք 

հանդիսացող փաստաթղթի 

վավերապայմանները 

 

Գրավադրման դադարեցման հիմքը □ Գրավառուի կողմից տրված գրավադրման դադարեցման 

հանձնարարական 

Գրավադրման ժամկետը () 

□ Այլ (նշել) 

Կից ներկայացվող փաստաթղթեր (նշել)  

 

 
Այլ նշումներ   

Վավերացում Գրավատու կողմ հանդիսացող անձի կողմից  

□ Հաշվետիրոջ կողմից 

 

□Հաշվետիրոջ լիազորված 

ներկայացուցչի կողմից 

 

□ Այլ 

Ստորագրություն 

 
Կ.Տ.  

 

 

Հանձնարարականի ստորագրման 

ամսաթիվ 

 

Վավերացում Գրավառու կողմ հանդիսացող անձի կողմից (լրացվում է գրավառուի փոփոխության  կամ 

գրավի իրավունքի գրավադրման դեպքում) 
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ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ  

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 

Խմբագրություն 2 

Ուժի մեջ է՝ 24.01.2017թ.-ից 

 
□ Հաշվետիրոջկողմից 

 

□Հաշվետիրոջ լիազորված 

ներկայացուցչի կողմից 

 

□ Այլ 

Ստորագրություն 

 

Կ.Տ.  

 

Հանձնարարականի ստորագրման 

ամսաթիվ 

 

 

Տեղեկացնում ենք, որ ներկայացված տեղեկատվությունից և/կամ փաստաթղթերից բացի չենք 

տիրապետում որևէ այլ տեղեկատվության և/կամ փաստաթղթի, որն անհրաժեշտ ենք համարում տվյալ 

գործառնությունը գրանցելու համար: Ամբողջությամբ կրում ենք նման տեղեկատվության առկայության 

և չտրամադրման ռիսկն ու պատասխանատվությունը: 

Միաժամանակ հավաստիացնում ենք, որ սույն հանձնարարականին կից փոխանցվող 

փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունները ստույգ են և լիովին գիտակցում ենք, որ նրանում 

որևէ էական փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը կարող է հանգեցնել ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված պատասխանատվության միջոցների կիրառմանը: 

  

 

 

 

 


