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Ակրեդիտիվի տրամադրման համար պահանջվող 

փաստաթղթերի և տվյալների ցանկ 

Խմբագրություն 2 

Ուժի մեջ է` 25.09.2019 թ-ից 

 

 

 

I. Դրամական միջոցներով ապահովվածության դեպքում. 

Գլուխ 1. Իրավաբանական անձանց համար* Նշումներ 

1. Ակրեդիտիվի դիմում 1.  

2. Մատակարարման պայմանագիր/ծառայությունների մատուցման պայմանագիր/նախնական 

հաշիվ ապրանքագիր 

2.  

3. Պետ. ռեգիստրի վկայականի (բոլոր ներդիրներով) և ՀՎՀՀ-ի (հարկային կոդ) պատճեններ, 3.  

4. Կանոնադրության պատճեն 4.  

5. Պետ. ռեգիստրից և/կամ դեպոզիտարիայից (բաժնետիրական ընկերության դեպքում) 

տեղեկանքներ/քաղվածքներ բաժնետերերի/մասնակիցների կազմի, տնօրենի և 

կանոնադրության վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ, բաժնեմասերը գրավադրված 

լինելու կամ չլինելու, ընկերության` լուծարման գործընթացում գտնվելու կամ չգտնվելու 

վերաբերյալ 

5.  

6. Արտոնագրի/լիցենզիայի պատճեն (արտոնագրված գործունեության համար) 6.  

7. Տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի անձնագրերի պատճեններ 7.  

8. Ֆիզիկական անձ մասնակիցների անձնագրերի պատճենները, իսկ իրավաբանական անձանց 

դեպքում` գրանցման վկայականի պատճեններ` բոլոր վկայականներով 

8.  

9. Ընդհանուր ժողովի (իսկ կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ Խորհրդի) որոշումը 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ից ակրեդիտիվ ստանալու և դրամական միջոցները գրավադրելու 

վերաբերյալ` ըստ անհրաժեշտության   

9.  

Կախված գործի առանձնահատկություններից՝ նաև այլ փաստաթղթեր  10.  

Գլուխ 2. Անհատ ձեռնարկատերերի համար*  

1. Ակրեդիտիվի դիմում 1.  

2. Մատակարարման պայմանագիր/ծառայությունների մատուցման պայմանագիր/նախնական 

հաշիվ ապրանքագիր 

2.  

3. Պետ. ռեգիստրի վկայականի (բոլոր ներդիրներով) և ՀՎՀՀ-ի (հարկային կոդ) պատճեններ,  3.  

4. ԱՁ-ի անձնագրի պատճենը 4.  

5. Արտոնագրի/լիցենզիայի պատճենը (արտոնագրված գործունեության համար) 5.  

Կախված գործի առանձնահատկություններից` նաև այլ փաստաթղթեր 6.  

  

*Եթե գրավադրվում է այլ իրավաբանական անձի պատկանող դրամական միջոցներ, ապա պետք է 
ներկայացվեն նաև վերջինիս 

 

 Պետ. ռեգիստրի վկայականի (բոլոր ներդիրներով) և ՀՎՀՀ-ի (հարկային կոդ) պատճեններ,   

 Կանոնադրության պատճեն   

 Պետ. ռեգիստրից և/կամ դեպոզիտարիայից (բաժնետիրական ընկերության դեպքում) 

տեղեկանքներ/քաղվածքներ բաժնետերերի/մասնակիցների կազմի, տնօրենի և 

կանոնադրության վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ, բաժնեմասերը գրավադրված 

լինելու կամ չլինելու, ընկերության` լուծարման գործընթացում գտնվելու կամ չգտնվելու 

վերաբերյալ 

  

 Տնօրենի անձնագրի պատճենը   

 Ֆիզիկական անձ մասնակիցների անձնագրերի պատճենները, իսկ իրավաբանական 

անձանց դեպքում` գրանցման վկայականի պատճեններ` բոլոր վկայականներով` ըստ 

անհրաժեշտության 

  

 Ընդհանուր ժողովի որոշումը դրամական միջոցները հօգուտ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի 

գրավադրելու վերաբերյալ` ըստ անհրաժեշտության 

  

Եթե գրավադրվում է այլ ֆիզիկական անձի պատկանող դրամական միջոցներ, ապա պետք է 
ներկայացվեն նաև գրավատուի 

 

 Անձնագրի պատճենը   

 Ամուսնացած լինելու դեպքում` ամուսնության վկայականի և ամուսնու անձնագրի   
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պատճենները, վերջինիս մահացած լինելու դեպքում` ամուսնու մահվան վկայականի 

պատճենը 

Կախված գործի առանձնահատկություններից` նաև այլ փաստաթղթեր   

 

II. Այլ ապահովվածության դեպքում անհրաժեշտ է լրացնել առևտրային վարկավորման համար պահանջվող 

«Վարկային դիմում-հայտը» (12CIB FO 72-04-01) և համապատասխան փաստաթղթերը (12CIB LI 72-04-01/1, 12CIB 

LI 72-04-01): 


