
Ընկերության անվանում և 
կազմակերպաիրավական ձև

ՀՎՀՀ 

Պետ. ռեգիստրի գրանցման համարը, 
ամսաթիվ

Փաստացի 

գործունեության

Իրավաբանական

Ընկերության էլեկտրոնային հասցե

Ընկերության պաշտոնական կայք 
(առկայության դեպքում)

Ընկերության տնօրենի անուն,ազգանուն, 
անձնագրային տվյալներ

Ընկերության հաշվապահի/ֆինանսական 
տնօրենի կամ համապատասխան 

գործառույթներ իրականացնող այլ 
աշխատակցի անուն, ազգանուն, 

անձնագրային տվյալներ

Կոնտակտային հեռախոսահամար

Փաստացի

Պլանավորվող

Ֆինանսավորման սահմանաչափ/ 
(թվերով)

Արժույթ

Կանխավճարի չափ

Տարեկան տոկոսադրույք (%)

Ամենամսյա վճարման նախընտրելի օր

Մարման ժամկետ

Այլ պայմաններ

Ձեռք բերվող գույքի տեսակը
Ձեռք բերվող գույքի 

քանակ

Ձեռք բերվող գույքի 

արժեք

Մատակարար 

(Վաճառող) 

ընկերության 

անվանում

Վճարման պայմաններ

0.00

Մասնակցի անուն ազգանուն
/անվանում*

Մասնակցի 
փաստաթուղթ

(անձը հաստատող 
փաստաթուղթ/

պետ. ռեգ. վկայական)

Իրավաբանական անձ 
մասնակցի դեպքում 

նշել տվյալ մասնակցի 
գործունեության 

ոլորտը (բիզնեսի 
տեսակը) և 

մասնակիցների 
վերաբերյալ 
տվյալները:

0%

Ընկերության անվանում Մասնակից

5. Տեղեկություններ Ընկերության մասնակիցների/բաժնետերերի մասին

Մեկնաբանություն/Կապը

Ընդհանուր տեսակարար կշիռ

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 11CB.10 FO 72-10-03

ԼԻԶԻՆԳԻ ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏ
Խմբագրություն 1

Ուժի մեջ է` 09.10.2018թ.
1. Տեղեկություններ լիզինգառուի վերաբերյալ

Ընկերության հասցե

Ընկերության գործունեության տեսակ, 
ոլորտ 

6. Տեղեկություններ փոխկապակցված ընկերությունների (այլ ընկերություններում ունեցած բաժնեմասերի) մասին

Մասնակցության չափը (%)

2. Տեղեկություններ լիզինգի նախընտրելի պայմանների վերաբերյալ

3. Տեղեկություններ ձեռք բերվող գույքի վերաբերյալ

Ընդամենը

4. Լիզինգի առարկայի ձեռք բերման նպատակը /օգտագործման ուղղությունները/



Գույքի  տեսակ

Գույքի նկարագիր

Գույքի արժեք (ըստ 

լիզինգառուի)

ֆիզիկական անձ 

երաշխավորի 

տվյալներ/Անուն 

ազգանուն, 

անձնագրային 

տվյալներ/

Իրավաբանական անձ 

երաշխավորի 

տվյալներ /Անվանում, 

ՀՎՀՀ/

թ. դրությամբ

Հաշվեկշռային արժեք,  

ՀՀ դրամ

Դրամական միջոցների մնացորդ

Ապրանքանյութական պաշարներ

Դեբիտորական պարտավորություններ

Հիմնական միջոցներ

Կրեդիտորական պարտավորություններ

Սկզբնական կապիտալ և ներդրումներ

Միջին ամսական զուտ շահույթ

Միջին ամսական զուտ հասույթ

Այլ

7. Առաջարկվող այլ ապահովություն

Երաշխավորություն

Ապահովության տեսակ

Գրավ

8. Ընկերության ֆինանսական տվյալներ

Տվյալները լրացված են

Մեկնաբանություն

Գնվող գույքի վերաբերյալ հաշիվ-ապրանքագիր կամ մատակարարման 

նախնական պայմանագիր /հայերեն, կամ ռուսերեն կամ անգլերեն 

լեզուներով/

Դեբիտորների/կրեդիտորների անվանացանկը, պարտքի 

մնացորդը,մարման ժամկետները

Մատակար կազմակերպությունների և սպառողների ցանկ

Համաձայնագիր

Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում ռեեստրից 

քաղվածք/տեղեկանք դեպոզիտարիայից

Ընկերության Ֆինանսական հաշվետվությունները  վերջին հաշվետու 

ժամանակահատվածի համար  

Տեղեկանք հարկային ծառայությունից պարտք ու պահանջի վերաբերյալ

Հաստատում և երաշխավորում ենք, որ սույն Լիզիգի 

դիմում-հայտում շարադրված տեղեկատվությունը և 

կից փաստաթղթերը (ներառյալ ֆինանսական 

հաշվետվությունները և այլ ֆինանասական 

փաստաթղթերը) վստահելի և արժանահավատ են, 

ամբողջական են և արտահայտում են ընկերության 

գործունեության փաստացի նկարագիրը: 

Տեղեկացված ենք և համաձայն ենք, որ Բանկն 

իրավունք ունի բացի ներկայացվող փաստաթղթերից 

պահանջել ցանկացած այլ տեղեկատվություն և/կամ 

փաստաթուղթ, որը Բանկի կարծիքով կարող է 

նպաստել լիզինգի գումարը տրամադրելու 

վերաբերյալ որոշում կայացնելուն, ինչպես նաև 

ճշգրտել ստացված տեղեկատվությունը:

 Սույնով Ընկերությունը/ԱՁ-ն տալիս է 

համաձայնություն առ այն, որ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն 

/այսուհետ` Բանկ/ առանց Ընկերությանը/ԱՁ-ին 

տեղեկացնելու հարցումներ կատարի և ստանա 

տեղեկություններ.

1. ՀՀ ԿԲ Վարկային Ռեգիստրից և/կամ «ԱՔՌԱ 

Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ից, Ընկերության/ԱՁ-ի  

ներկա և անցյալ դրամական 

պարտավորությունների մասին՝ Բանկում  

դրամական պարտավորություններ 

ստանձնելու/ունենալու, երրորդ անձի/անձանց 

պարտավորությունների երաշխավոր լինելու, 

նախկինում Ընկերության/ԱՁ-ի մասին ստացված 

վարկային զեկույցի տեղեկատվությունը 

թարմացնելու նպատակներով:

2. «Նորք» սոցիալական ծառայությունների 

տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն 

հիմնադրամից` Ընկերությանը/ԱՁ-ին վերաբերելի 

տվյալների մասին:

Միաժամանակ Ընկերությունը տալիս է 

համաձայնություն, որպեսզի Բանկը  փոխանցի 

Ընկերության/ԱՁ-ի  դրամական 

պարտավորությունների մասին իր ունեցած 

տեղեկատվությունը ՀՀ ԿԲ Վարկային Ռեգիստր և 

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ: 

 

Սույն համաձայնությունը կարդացել եմ,  այն 

Ընկերության/ԱՁ-ի  համար  ամբողջությամբ 

հասկանալի և ընդունելի է, նաև հավաստում եմ, որ 

սույն համաձայնությունը կիրառելի է վերը նշված 

նպատակներով, Ընկերության/ԱՁ-ի  և Բանկի միջև  

հարաբերությունների ամբողջ ժամանակահատվածի 

համար:

Հայտին կից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տվյալների ցանկ

Լրացուցիչ ապահովության դեպքում գրավի գնահատման ակտ` բանկի 

հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից և գույքին 

առնչվող սեփականության իրավունքի փաստաթղթեր

Հիմնական միջոցների ցանկ

Ընկերության գործունեության բնույթից կախված` Արտադրանքի, 

ծառայության,ապրանքանյութական պաշարների վերաբերյալ 

ինֆորմացիա



Կախված ընկերության գործունեության տեսակից` ՀՀ օրենսդրական 

ակտերով պահանջվող լիցենզիաներ, վկայագրեր, թույլտվություններ և 

այլ փաստաթղթեր

Ստորագրություն, Կ.Տ.

Հայտի ներկայացման օր/ամիս/տարի

Հայտը ներկայացնող անձի անուն ազգանուն

Հաստատում և երաշխավորում ենք, որ սույն Լիզիգի 

դիմում-հայտում շարադրված տեղեկատվությունը և 

կից փաստաթղթերը (ներառյալ ֆինանսական 

հաշվետվությունները և այլ ֆինանասական 

փաստաթղթերը) վստահելի և արժանահավատ են, 

ամբողջական են և արտահայտում են ընկերության 

գործունեության փաստացի նկարագիրը: 

Տեղեկացված ենք և համաձայն ենք, որ Բանկն 

իրավունք ունի բացի ներկայացվող փաստաթղթերից 

պահանջել ցանկացած այլ տեղեկատվություն և/կամ 

փաստաթուղթ, որը Բանկի կարծիքով կարող է 

նպաստել լիզինգի գումարը տրամադրելու 

վերաբերյալ որոշում կայացնելուն, ինչպես նաև 

ճշգրտել ստացված տեղեկատվությունը:

 Սույնով Ընկերությունը/ԱՁ-ն տալիս է 

համաձայնություն առ այն, որ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն 

/այսուհետ` Բանկ/ առանց Ընկերությանը/ԱՁ-ին 

տեղեկացնելու հարցումներ կատարի և ստանա 

տեղեկություններ.

1. ՀՀ ԿԲ Վարկային Ռեգիստրից և/կամ «ԱՔՌԱ 

Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ից, Ընկերության/ԱՁ-ի  

ներկա և անցյալ դրամական 

պարտավորությունների մասին՝ Բանկում  

դրամական պարտավորություններ 

ստանձնելու/ունենալու, երրորդ անձի/անձանց 

պարտավորությունների երաշխավոր լինելու, 

նախկինում Ընկերության/ԱՁ-ի մասին ստացված 

վարկային զեկույցի տեղեկատվությունը 

թարմացնելու նպատակներով:

2. «Նորք» սոցիալական ծառայությունների 

տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն 

հիմնադրամից` Ընկերությանը/ԱՁ-ին վերաբերելի 

տվյալների մասին:

Միաժամանակ Ընկերությունը տալիս է 

համաձայնություն, որպեսզի Բանկը  փոխանցի 

Ընկերության/ԱՁ-ի  դրամական 

պարտավորությունների մասին իր ունեցած 

տեղեկատվությունը ՀՀ ԿԲ Վարկային Ռեգիստր և 

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ: 

 

Սույն համաձայնությունը կարդացել եմ,  այն 

Ընկերության/ԱՁ-ի  համար  ամբողջությամբ 

հասկանալի և ընդունելի է, նաև հավաստում եմ, որ 

սույն համաձայնությունը կիրառելի է վերը նշված 

նպատակներով, Ընկերության/ԱՁ-ի  և Բանկի միջև  

հարաբերությունների ամբողջ ժամանակահատվածի 

համար:

Այլ փաստաթղթեր ըստ Բանկի պահանջի


