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Պոտենցիալ լիզինգառուի կողմից ներկայացվող 

փաստաթղթերի և տվյալների ցանկ 

Խմբագրություն 2 

Ուժի մեջ է` 25.10.2016թ.-ից 

Հ/հ Անվանումը Նշումներ 

Հիմնադիր փաստաթղթերի ցանկ 

1. Լիզինգի դիմում - հայտ 

2. Կանոնադրության պատճեն` բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով*** 

3. Պետռեգիստրի վկայականի պատճեն*** 

4. ՀՎՀՀ (հարկային կոդ)*** 

5. 

Կանոնադրական կապիտալում 10% և ավելի մասնակցություն ունեցող 

ֆիզիկական անձանց, տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի անձնագրերի 

պատճեները, իրավաբանական անձ հանդիսացող մասնակիցների 

կանոնադրությունը, ռեգիստրի վկայականը, տնօրենի անձնագրի պատճեն*** 

6. 

ՍՊԸ-ի դեպքում` Բաժնեմասի սեփականության և կանոնադրության 

փոփոխության վերաբերյալ պետ. ռեգիստրի կողմից տրված տեղեկանքը, 

ԲԲԸ-ի դեպքում` տեղեկանք պետական դեպոզիտարիայից, ՓԲԸ-ի դեպքում` 

քաղվածք ռեեստրից**** 

7. 
Ընդհանուր ժողովի որոշումը բանկից լիզինգով հիմնական միջոց ձեռք 

բերելու վերաբերյալ 

8. 
Մատակարար կազմակերպության կողմից փոխանցման հաշիվ կամ 

կոմերցիոն առաջարկություն, մատակարարման պայմանագրի պատճեն 

9. 
Գործունեության վայրի օգտագործման իրավունքը հաստատող 

փաստաթուղթ (սեփականության վկայական կամ վարձակալության 

վկայական, պայմանագիր) 

10. Արտոնագրեր (արտոնագրված գործունեության համար) 

11. 

Ֆինանսական հաշվետվությունները` համաձայն ՀՀ Ֆինանսների և 

էկոնոմիկայի նախարարության կողմից հաստասված ձևերի, վերջին 

հաշվետու ժամանակահատվածի համար` հաստատված հարկային 

տեսչության կողմից  

12. 
Հարկային պետական ծառայությունից տեղեկանքներ պարտք ու պահանջի 

վերաբերյալ 

13. 

Գործունեության հետ կապված ՀՀ օրենսդրական ակտերով և/կամ բանկի 

(ռիսկային բնապահպանական գործունեության դեպքում) կողմից 

պահանջվող բնապահպանական` շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության, տեխնիկական անվտանգության և այլ փորձաքննարկան 

եզրակացություններ, ակտեր; տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ 

14. 

Գործունեության հետ կապված ՀՀ օրենսդրական ակտերով պահանջվող 

բնական ռեսուրսների օգտագործման և այլ բնապահպանական 

պայմանագրեր, թույլտվություններ, վկայականներ, վկայագրեր, 

լիցենզիաներ և նմանատիպ փաստաթղթեր 

15. Անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ փաստաթղթեր 

Տեղեկություններ  լիզինգառուի գործունեւթյան վերաբերյալ 

Վերահաստատվել է 

Տնօրինության 19.10.2016թ.-ի 
թիվ 02/33/16 որոշմամբ 
Տնօրինության նախագահ –  
Գլխավոր տնօրեն 
ԱրտակՀանեսյան_______________ 
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Պոտենցիալ լիզինգառուի կողմից ներկայացվող 

փաստաթղթերի և տվյալների ցանկ 

Խմբագրություն 2 

Ուժի մեջ է` 25.10.2016թ.-ից 

1. 
Այլ բանկերում հաշիվների շարժը (նախորդ տարվա և ընթացիկ 

ժամանակաշրջանի համար)` բանկի քաղվածքի տեսքով 

2. 
Այլ բանկերում աշխատող վարկերի, ինչպես նաև փոխառությունների 

պայմանագրերի պատճեները, մնացորդը տվյալ պահին 

3. 
Արտադրանքի իրացման և/կամ ծառայության մատուցման տարեկան 

ծավալները ըստ ամիսների (նախորդ տարվա և ընթացիկ 

ժամանակաշրջանի համար) 

4. 
Ընկերության ծախսերը ըստ հոդվածների ըստ ամիսների (նախորդ տարվա 

և ընթացիկ ժամանակաշրջանի համար) 

5. 
Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքի մնացորդը, ըստ դեբիտորների և 

կրեդիտորների անվանացանկի, մարման ժամկետները և գրաֆիկը 

6. 
Իրացման / մատակարարաման պայմանագրեր, հայտ-պատվերներ, հաշիվ-

ապրաքագրեր, վաճառքների կանոնավոր գործընթաց հաստատող այլ 

փաստաթղթեր 

7. Կանխատեսվող մուտքերը և հնարավոր ծախսերը 

8. Այլ փաստաթղթեր ըստ պահանջի 

* Տվյալները, որոնք ներառված են Լիզինգի դիմում-հայտում, կարող են առանձին տեղեկանքով չներկայացվել 

** Եթե Լիզինգի դիմում-հայտում դաշտերը բավարար չեն, տեղեկատվությունը կարող եք ներկայացնել առանձին 

տեղեկանքներով: 

*** Եթե բանկում արդեն ներկայացվել է տվյալ փաստաթուղթը վերջին փոփոխությամբ, ապա կարելի է 

չներկայացնել: 

**** Կարող է ներկայացվել լիզինգի հաստատումից հետո: 


