
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

Վարկատուի անվանումը

Գտնվելու վայր

Հարգելի՛վարկառու, բոլոր վարկատուները պարտավոր են տրամադրել նմանատիպ թերթիկ, որում 
ամփոփված են սպառողական վարկի էական պայմանները: Վարկ ստանալու համար դիմելիս 

վարկատուն Ձեզ կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, 
որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները, որոնք չպետք է լինեն 

ավելի խիստ, քան սույն ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿՈՒՄ նշվածները:

2. ՎԱՐԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1. 

Վարկատուի լոգո 
 (սեղմել և բեռնել)

Հեռ.

Էլ.փոստ

2.1 Վարկի անվանում

2.2 Վարկի գումար

2.3 Վարկի ժամկետ

2.4 Տարեկան անվանական % (ՏԱՏ)

 2.5 Տարեկան փաստացի % (ՏՓՏ)

Այն տոկոսադրույքն է, որի հիման վրա հաշվարկվում են վարկի տոկոսագումարները:

Այն տոկոսադրույքն է, որում, բացի վարկի տոկոսագումարներից, հաշվի են առնված 
վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները: Վարկային 
պայմանագրի կնքման դեպքում Ձեր վարկի ՏՓՏ-ն չի կարող լինել ավելին, քան այս 
թերթիկում ներկայացված ՏՓՏ-ն:

3. ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 3.1 Գրավ  3.2 Երաշխավորություն

4. ՎԱՐԿԻ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

4.1 Վարկ/գրավ  
հարաբերակցություն

4.3 Կանխավճար/վարկ 
հարաբերակցություն

5. ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐ

5.7 Ընդամենը  
այլ վճարներ 

Բոլոր այլ վճարների ընդհանուր 
գումար

ՀՀ դրամ

ամիս

 %  %

4.2 Մարումների հաճախականություն

 Մայր գումար

 Տոկոսագումար

Այլ  հաճախականության 

դեպքում նշել  ձևը

5.1 Վարկային հայտի ուսումնասիրության

5.2 Վարկի սպասարկման

5.3 Գրավի գնահատման

5.4 Նոտարական վավերացման

5.5 Գրավի ապահովագրության

5.6 Այլ միջնորդավճարներ

Գործողության սկիզբ Ավարտ 

Հավելված 1 
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8. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

9. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏ 

Վարկային հայտի (դիմումի) վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ 

Վարկային հայտի (դիմումի) վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ

Վարկը տրամադրելու ժամկետ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԴՈՒՔ ԵՎՍ ԿՐՈՒՄ ԵՔ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
այսինքն՝ երբ վարկառուն չի կատարում կամ թերի է կատարում իր պարտավորությունը, ապա վարկի չմարված մասի 

պարտավորությունները տարածվում են Ձեզ վրա:

ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՍՏԱՆԱԼ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՑ ՎԱՐԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
այսինքն՝ Դուք կարող եք վարկառուից պահանջել հատուցել վարկատուին վճարած գումարի տոկոսներն ու վարկառուի 

փոխարեն պատասխանատվությունը կրելու կապակցությամբ կրած այլ վնասները:

ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՁԵԶ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՆԵԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
այսինքն՝ երբ վարկառուն չի կատարում կամ թերի է կատարում իր պարտավորությունը, ապա Դուք պարտավոր եք 

վարկատուի կողմից այդ մասին նախազգուշացվելուց հետո երաշխավորության պայմանագրով սահմանված ժամկետում մարել 
վարկի չմարված պարտավորությունը:

ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՅՏՆՎԵԼ «ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ»  
այսինքն՝ վարկառուի կողմից վարկի չմարման դեպքում Դուք կարող եք գրանցվել Վարկային բյուրոյում, որտեղ ձևավորվում է 

Ձեր վարկային պատմությունը: Դա կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Ի՞ՆՉ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: 
 Վարկային պատմությունը Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների 
ամբողջությունն է, որը հավաքվում, կուտակվում և պարբերաբար նորացվում է ինչպես Ձեզ վարկ տրամադրած առանձին 
վարկատուների, այնպես էլ Վարկային բյուրոյի կողմից:  
  
Դուք իրավունք ունեք տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը ԱՔՌԱ վարկային 
բյուրոյից՝ այցելելով Մ. Խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 9-րդ հարկ: 
  
 Վարկային պատմության մասին ավելի մանրամասն կարող եք իմանալ www.acra.am կայքից:

 օր

 օր

 օր

7.6 Ձեր մասին տեղեկատվությունը օրենքով 
սահմանված կարգով կարող է գրանցվել Վարկային 

բյուրոյում: Դա կարող է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում 
վարկ ստանալու ժամանակ:

(Պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո:)

7.1 Վարկի մայր 
գումարը չվճարելու 
դեպքում

7.2 Տոկոսագումարները 
չվճարելու դեպքում

7.3 Այլ վճարներ

ՏՈՒՅԺ/ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ
7.4 Ձեր գրավի առարկայի վրա օրենքով սահմանված 
կարգով կարող էկարող է բռնագանձում տարածվել:

7.5 Այն դեպքում, երբ գրավի իրացումից հնարավոր չէ 
բավարար գումար ստանալ, ապա Ձեր այլ անձնական 
գույքը կարող է օգտագործվել վարկի մարման համար:

7. ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Դուք իրավունք ունեք վարկատուի հետ հաղորդակցվել Ձեր նախընտրած եղանակով` առձեռն, էլեկտրոնային կամ 
փոստային կապի միջոցով (oրինակ՝ Դուք կարող եք Ձեր քաղվածքը ստանալ Ձեր էլեկտրոնային փոստի միջոցով):

6. ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

Դուք իրավունք ունեք ցանկացած չափով ժամկետից շուտ մարել վարկը` առանց տույժեր կամ տուգանքներ վճարելու:

   »


ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
Հարգելի՛վարկառու, բոլոր վարկատուները պարտավոր են տրամադրել նմանատիպ թերթիկ, որում ամփոփված են սպառողական վարկի էական պայմանները: Վարկ ստանալու համար դիմելիս վարկատուն Ձեզ կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները, որոնք չպետք է լինեն ավելի խիստ, քան սույն ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿՈՒՄ նշվածները:
2. ՎԱՐԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
1. 
Այն տոկոսադրույքն է, որի հիման վրա հաշվարկվում են վարկի տոկոսագումարները:
Այն տոկոսադրույքն է, որում, բացի վարկի տոկոսագումարներից, հաշվի են առնված վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները: Վարկային պայմանագրի կնքման դեպքում Ձեր վարկի ՏՓՏ-ն չի կարող լինել ավելին, քան այս թերթիկում ներկայացված ՏՓՏ-ն:
3. ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
4. ՎԱՐԿԻ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
5. ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐ
Բոլոր այլ վճարների ընդհանուր գումար
ՀՀ դրամ
ամիս
 %
 %
4.2 Մարումների հաճախականություն
Հավելված 1
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8. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
9. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԴՈՒՔ ԵՎՍ ԿՐՈՒՄ ԵՔ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ,
այսինքն՝ երբ վարկառուն չի կատարում կամ թերի է կատարում իր պարտավորությունը, ապա վարկի չմարված մասի պարտավորությունները տարածվում են Ձեզ վրա:
ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՍՏԱՆԱԼ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՑ ՎԱՐԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
այսինքն՝ Դուք կարող եք վարկառուից պահանջել հատուցել վարկատուին վճարած գումարի տոկոսներն ու վարկառուի փոխարեն պատասխանատվությունը կրելու կապակցությամբ կրած այլ վնասները:
ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՁԵԶ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՆԵԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
այսինքն՝ երբ վարկառուն չի կատարում կամ թերի է կատարում իր պարտավորությունը, ապա Դուք պարտավոր եք վարկատուի կողմից այդ մասին նախազգուշացվելուց հետո երաշխավորության պայմանագրով սահմանված ժամկետում մարել վարկի չմարված պարտավորությունը:
ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՅՏՆՎԵԼ «ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ» 
այսինքն՝ վարկառուի կողմից վարկի չմարման դեպքում Դուք կարող եք գրանցվել Վարկային բյուրոյում, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դա կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:
Ի՞ՆՉ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
 Վարկային պատմությունը Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների ամբողջությունն է, որը հավաքվում, կուտակվում և պարբերաբար նորացվում է ինչպես Ձեզ վարկ տրամադրած առանձին վարկատուների, այնպես էլ Վարկային բյուրոյի կողմից: 
 
Դուք իրավունք ունեք տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից՝ այցելելով Մ. Խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 9-րդ հարկ:
 
 Վարկային պատմության մասին ավելի մանրամասն կարող եք իմանալ www.acra.am կայքից:
 օր
 օր
 օր
7.6 Ձեր մասին տեղեկատվությունը օրենքով սահմանված կարգով կարող է գրանցվել Վարկային բյուրոյում: Դա կարող է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:
(Պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո:)
ՏՈՒՅԺ/ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ
7.4 Ձեր գրավի առարկայի վրա օրենքով սահմանված կարգով կարող էկարող է բռնագանձում տարածվել:
7.5 Այն դեպքում, երբ գրավի իրացումից հնարավոր չէ բավարար գումար ստանալ, ապա Ձեր այլ անձնական գույքը կարող է օգտագործվել վարկի մարման համար:
7. ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
Դուք իրավունք ունեք վարկատուի հետ հաղորդակցվել Ձեր նախընտրած եղանակով` առձեռն, էլեկտրոնային կամ փոստային կապի միջոցով (oրինակ՝ Դուք կարող եք Ձեր քաղվածքը ստանալ Ձեր էլեկտրոնային փոստի միջոցով):
6. ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ
Դուք իրավունք ունեք ցանկացած չափով ժամկետից շուտ մարել վարկը` առանց տույժեր կամ տուգանքներ վճարելու:
   »
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GSRJ/rX+pjuWyDd+7pPKsr+cZKBKthm8+Us1eqP2WQCTORpERETjSMJFeq1xs+HGu67xL3uggYEq
SehvvuNKWdY+AcDM0SAiIkoIUyQt3tTffOdNgScffIWBKsEZb7nz07Is/z8AGo4GERFRQrHIsvSC
8eY7Put78qF/MFAlKMMtd31RkqSHAPBee0RERIlJA1n+q/GWO3S+Jx76CwNVgjHecuenGKaIiIiS
ggxJfsR4y11e3xMPPMFAlSD0N915sayR/sIwRURElEyhCn/T33TXicBTD6xloBrv2bjxjmK9Vn4a
gI6jQURElFR0sgbPyLfevkB5/OFtDFTjFqZuT9NrNc8D4P34iIiIklOaHvLz8tJP1SnL/+lgoBqP
WKvR/BnAbI4EERFRMpPm6tLsDwG4lYFqjBlvufPTkiTdyJEgIiISIFJJuMV4610rfY8/8C8GqjEi
33jnRL1W+j1HgoiISCh/lK+7fZ3yzMNHGajGgF4r/RFAOkeCiIhIKBl6g+YPAG5goBrtMHXL7RfJ
kuYajgQREZGQrtffeuf5gccffI2BapTIsizrbrr9VxwJIiIicUmQfiPLcrWiKAoD1SjQ33j7zZCk
+RwJIiIikQMVKvQ33n4DgKcYqOJMlmVZf9Md93AkiIiIxKdK0j2yLC9TFEVloIoj7c13fAJAEUeC
iIhIfJKEEu0NX7ocwMsMVHEkA1/hKBAREaXQvl+Wv8xAFc8Bvf6OWXq9vJgjQURElEIkLJGvv6tQ
+fcDexio4kCvk/8LgMSRICIiSq1Ipdep/wXg/xio4pNQb+IgEBERpWIGkG5moIqDrC9+vQzATI4E
ERFRSpqd/ZlvzDv119+2M1CNgMvtv0zit31EREQpy+nzXQaAgWokJFW6kHmKiIgohbOAhAsB/JqB
akSjiIUcBCIiImYBBqphuvFHz+gBmDkSREREKc1244+e0S/74XUBBqphyMmFHjs4DkRERMwE0ANg
oBoOgwF6jgIRERH1ZwIGqmFQ1JCOo0BEREQavU/LQDVMsk7LcSMiIiKEFaOOgWqY9BI0HAUiIiLq
zwQMVMNJowxUREREBEBSwjID1TBpNTKX9CQiIiKENBqJgYqIiIgoDhioiIiIiBioiIiIiBioiIiI
iBioiIiIiBioiIiIiIiBioiIiIiBioiIiIiBioiIiIiBioiIiIgYqIiIiIgYqIiIiIgYqIiIiIgY
qIiIiIiIgYqIiIiIgYqIiIiIgYqIiIiIgYqIiIiIGKiIiIiIGKiIiIiIGKiIiIiIGKiIiIiIiIGK
iIiIiIGKiGgMybKKrMwQMtKCyEgLwW4PwWxSYDaFYTYp0GpVaGQVskYFAChhCWFFQigkweOV4fFq
4PHKcDi06O7VortXh84uLRRF4uASMVAREYlJo1ExId+PqZP8KMjzIzcnCO3psDSofy+r0EEFDIDV
EgYQ/NhjQmEJJ07qcPS4AfsPGXDkmAHhMAMWEQMVEVESk2UV06b4UDTLgymTfNDr1FH9e1qNign5
AUzID6BqvhOBoIQDh4zo2GnGvgNGtldEDFRERMnDYgmjvMSFeXPcMBmVcXseep2KmdO9mDndC59f
xtbtZjS12eByazhJRAxURESJyWYNo67SgbmzPNBo1IR6bkaDgsoyF8pLXNi2y4wNDXY4nPxoJmKg
IiJKEHq9gppyJ8pLXUM6L2o8yDJQPNuD2TO8aG6zYlOTDYGgzEkkYqAiIho/06b4cMHZ3adPFE+i
D2WNiupyJ+bO8mDd2xnYd8DIySRioCIiGuMPNa2K8xb1YN4cd1Jvh9USxpWXnEL7NgveeC8doRBP
XCdioCIiGgN2ewiXL+lETlZQmG2aN9eN3JwAlr+ahV4HP7KJGKiIiEZRQb4fn7i4E0aDIty25WQF
cfPVJ/DymiwcPmrgZBMxUBERxd+0KT4svbATWq0q7DYaDAquuuwUVq7NxJ79Jk46EQMVEVH8FE71
YumSTsgpcEGcVqNi6UWdWLE2C7v3MlQRMVAREcXBpAl+XHphV0qEqX6yBFx6fhdeWp2FA4d4BSAR
AxUR0QjkZAVxxcWnEn59qdGg0ai4/KJO/PulHJw8peeLgYiBioho6ExGBZdffGrU78GXyHRaFVdc
3ImnnsuFx8tb1hAxUBERDYEkqbhsSSfs1nDKj4XNEsZlS7rw7MvZUFWuU0XEQEVENEi1FU5MKvBz
IE6bmO9HXZUT6zfbORhEDFRERAPLzw2gtsrBgfiImgoH9h004thxnk9FxEBFRBSDRqPiosVdkPnN
1sfIEnDxeV341zN5CIc5QEQMVEREUVTNdyIjLcSBiCI9LYTqcic2NPCrPyIGKiKiCOz2EGoqnByI
AVSXO7F9lxk9vfxoJ2KgIiL6iEW1vSm53tSQP9A1KhbV9mL5q1kcDCIGKiKi/8jNCWB2oZcDMUgz
p3uRlxvA8RM8QZ2IgYqI6LRFtb0chKGOWU0vnluew4EgYqAiIgImT/RjykSuOTWccZs80YeDh3mv
PyIGKiJKefU1bKeGPXa1Dix7noGKiIGKiFJa4TQv8nMDHIhhys8JYMY0L3bvM3EwiBioiCglSUB9
DVdEH6mFNQ7s2W+CygskiRioiCj1zJ3pQVZGkAMxQlkZQcyZ6cG2nWYOBhEDFRGlEllWsYD364ub
hdW92LHbBEXhLWmIGKiIKGXMm+tGmp23mIkXuy2MkrlutG61cjCIGKiIKBVoNCrqKnmLmXirrXRi
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qp+iSNjYZBe2pVp2OJdvSmKgIqLkMn2qFwV5AeG2S9R2qp+oLVV+bgCF07zYs8/ENycxUBFRkpCA
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Euv5aTUqcnMCODrCRVBVNfp5ZIP6UAxJONWpQ+tW66jf3PrM8LZnvwmhMBAMyvAHJLjdGvQ6tejq
1sLpSryPJMvppiia9m0WuN3DP/9sY6Mdc2ZEbqlMRgUVZS5saIjvVygPrnkT/uDQF440G/RYUlqE
z11wFi4qK476uIrpk/H6D7+BC378Oxw41TWkv/H9a5dG3Vk7vT78ceW6YW93w579MVuq7159Cf75
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PjPuY3vS4cSlP/sjXv3fr2FWfuRzJn/1yWsRCIXx8Ktvjutz9QWC+MY//o1Vze149EufQn569PNn
jTodfv3Ja7G0shRfePifONjZhWTHQCWgRTXR7zUW73aq30At1by5fffQG8zOIDc7GHMHfPzk0K9s
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Md0btVEEgC2j3E59cGDSYMPsQk/UJm9RTS+efSVn3OdyzoQ8PPuN26GRo+8g//LauxGXTNBqNPjf
a5dG/XdOrw9/WLFu1Ldh8+59WN2yNeqNia9bUIVfv/wqWvYdTJj30K5jJ3DJvX/Amu9/DXlJciPi
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OHx0SKujhxUF9696PWrgGg+dThe++8Tz+O4Tzw/7dzz17iY89e6mcduGYCiMR9a+hUdGsRFjoCIi
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em32QQCTORpEREQpY1/oyYfX4fEHGajiQVm2LGy49a6HJOBnHA0iIqLUoEJ9SFEU5cz/xkA1QkGf
+xG90fI9AFaOBhERkfCcQYf06Ef/IwPVCCnP/q3TeOtdjwD4b44GERGR6NSHlJcf7GagGgUBn/pL
vVH6AriEAhERkch6A1B+HekHDFRxoDz74AnDLXf+WpKkH3M0iIiIxKQCv1Qef/gUA9UoCoY7f6PX
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4MbBPJaBarRC1RMPPGS89c4SQLqTo0FERJR0/uR/4oFHBvtgBqpRFAh1flWvzZoISFdyNIiIiJKE
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gqp8P/DUn58eyYnnDFRJ4PQEPyXX3P6sfrb8KUD6NoDZHBkiIqJh2wGovwzsUP6pbHo4iCceGrU/
xECVaMFq08NBAI/Jsvw37Y23XyZL0p2QcBEADUeHiIhoQCEAq5Ww8mDo6T+vOn2F/ahjoErUYNX3
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