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ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Բանկը կարող է հաճախորդի վերաբերյալ անձնական տվյալները, ինչպես նաև 

հաճախորդի գույքի վերաբերյալ տեղեկությունները ստանալ ինչպես սույն փաստաթղթում 

ներկայացված ՀՀ պետական մարմիններից անմիջապես, այնպես էլ «Էլեկտրոնային 

կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակի» («ԷԿԵՆԳ») ՓԲԸ միջոցով: 

2. Բանկը հաճախորդի վերաբերյալ ստանում է հետևյալ տեղեկատվությունը. 

 

2.1. ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ԵՎ ՎԻԶԱՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ 

 ՀԾՀ հայտանիշ՝ նորմալ վիճակ, հրաժարվել է 

 Ազգանուն, անուն, հայրանուն (հայերեն, անգլերեն) 

 Մահացած է/մահացած չէ 

 Մահվան ամսաթիվ 

 Ծննդյան ամսաթիվը 

 Սեռ 

 Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ) 

 Քաղաքացիությունը 

 Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ 

 Անձը հաստատող փաստաթղթի  սերիա և համար, երբ և ում կողմից է տրվել  

 Անձը հաստատող փաստաթղթի վավերականության ժամկետը 

 Հասցե (ՀՀ բնակության կոդ, ՀՀ բնակության մարզ, Համայնք, Բնակավայր, Փողոց, Տուն/Շենք հմ., 

Տան տեսակ, Բնակարան) 

 Լուսանկար 

 

2.2. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

 Կազմակերպության անվանում (հայերեն, անգլերեն) 

 Կազմակերպաիրավական տեսակ 

 Գրանցման համար  

 Գրանցման ամսաթիվ 

 ՀՎՀՀ 

 Ձեռնարկության կոդային դասակարգիչ (ՁԿԴ) 

 Գործունեության տեսակ / ԱՁ-ի գործունեության խումբ 

 Պետական գրանցման վկայականի համար 

 Սոց․ ապահովադրի կոդ 

 Հասցե (Երկիր, Մարզ, քաղաք/գյուղ, փողոց, շենք/տուն, բնակարան, Փոստային դասիչ) 

 Հեռախոսահամար 

 Տնօրենի կամ ԱՁ-ի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ Անուն, Ազգանուն, Քաղաքացիություն, 

Անձնագրի համար, Երբ է տրվել, Ում կողմից, Վավեր է մինչև, ՀԾՀ, Հասցե (Երկիր, Մարզ, 

Համայնք, Քաղաք/Գյուղ, Փողոց, Տան տեսակ, Շենք/տուն/տնակ, Բնակարան, Բնակվել է 

սկսված, Բնակվել է մինչև, Փոստային դասիչ ),  Հեռախոսահամար  

 Մասնակիցների/սեփականատերերի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ Անուն, Ազգանուն, 

Անձնագրի համար, Երբ է տրվել,  Ում կողմից, Վավեր է մինչև, ՀԾՀ, Հասցե (Երկիր, Մարզ, 

Համայնք, Քաղաք/Գյուղ, Փողոց, Տան տեսակ, Շենք/տուն/տնակ, Բնակարան, Բնակվել է 



 

2 
11RBD/12CIB LI 72-01-02, խմբ. 2 

Ուժի մեջ է` 27.09.22 թ-ից 

 
 

սկսված, Բնակվել է մինչև, Փոստային դասիչ), Քաղաքացիություն, Հիմնադիր` այո/ոչ, 

Մասնաբաժին, Իրավաբանական անձ` այո/ոչ, Սկզբի ամսաթիվ, Վերջի ամսաթիվ 

 Կազմակերպության կարգավիճակ (գործող, լուծարված և այլն) 

 Փաստաթղթեր (Կանոնադրություն, Քաղվածք) 

 

2.3. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 Ավտոմեքենայի ունիկալ ID 

 Ավտոմեքենայի VIN համար 

 Ավտոմեքենայի շարժիչի հզորություն/ձիաուժ 

 Քաշը առանց բեռնվածության 

 Ավտոմեքենայի գույն 

 Փաստաթղթի համար 

 Ավտոմեքենայի հաշվառման համարանիշի տեսք 

 Ավտոմեքենայի թափքի տեսակ 

 Ավտոմեքենայի կարգավիճակ՝ հաշվառված է, հանված է 

 Սեփականության վկայականի համար 

 Պետ. Հաշվառման վկայականի համար 

 Ավտոմեքենայի տեսակի խումբ 

 Ավտոմեքենայի մոդել 

 Ավտոմեքենայի վառելիքի տեսակ 

 Տարանցիկ համարանիշ 

 Հատուկ նշումներ 

 Ավտոմեքենայի հենասարքի համար 

 Ավտոմեքենայի թողարկման տարեթիվ 

 Ավտոմեքենայի տեսակ 

 Ավտոմեքենայի տեսակ ID 

 Առավելագույն թույլատրելի բեռնվածություն 

 Ավտոմեքենայի հաշվառման ամսաթիվ 

 ԱՏՄ շարժիչի համար 

 Ժամանակավոր հաշվառման համար 

 Դեղին հաշվառման համար 

 Ավտոմեքենայի մակնիշ 

 Ավտոմեքենայի մակնիշի տիպար 

 Ավտոմեքենայի կարգավիճակ 

 Կիրառված սահմանափակումներ 

 Գրավադրման մասին տվյալներ (Անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն, Անձի ՀԾՀ, 

Իրավաբանական անձի/ֆիզ.անձ, Անձը հաստատող փաստաթղթի համար, Սեռ, Փաստաթղթի 

տեսակ, Անձի քաղաքացիություն, Անձի հասցեի նկարագիր, Գրավադրման ամսաթիվ, 

Գրավադրված գումարի չափ, Գրավադրված գումարի արտարժույթ, Գրավադրման վայր, 

Վերագրավադրման թույլտվություն) 

 Հաշվառված անձի մասին տվյալներ (Անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն, Անձի ՀԾՀ, 

Իրավաբանական անձի/ֆիզ.անձ, Անձը հաստատող փաստաթղթի համար, Սեռ, Փաստաթղթի 

տեսակ, Անձի քաղաքացիություն, Ծննդյան ամսաթիվ, Անձի հասցեի նկարագիր) 

 Սեփականատիրոջ մասին տվյալներ (Սեփականության ծագման ամսաթիվ, Անձի անուն, 

ազգանուն, հայրանուն, ՀԾՀ, Իրավաբանական անձի/ֆիզ.անձ, Անձը հաստատող փաստաթղթի 

համար, Սեռ, Փաստաթղթի տեսակ, Անձի քաղաքացիություն, Ծննդյան ամսաթիվ, Անձի հասցեի 

նկարագիր) 

 Ապահովագրման մասին տվյալներ (ԱՊՊԱ պայմանագրի սկիզբ, ԱՊՊԱ պայմանագրի ավարտ, 

ԱՊՊԱ գործակալ) 
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 Վարորդական իրավունք (ՎՎ համար, ՎՎ կարգեր, ՎՎ զրկված է և ապաակտիվացված լինելու 

մասին տեղեկատվություն, Անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն, Անձի ՀԾՀ, Անձը հաստատող 

փաստաթղթի համար, Սեռ, Անձի քաղաքացիություն, Ծննդյան ամսաթիվ, Անձի հասցեի 

նկարագիր) 

 Անձի հասցեի նկարագիր (Պետություն, Մարզ, Համայնք, Քաղաք, Հասցե 1, Հասցե 2, Տան համար, 

Փողոց, Բնակարան, Փոստային դասիչ, Կազմակերպության հեռախոսահամար, 

Կազմակերպության, բջջ. hեռախոսահամար, Էլ.հասցե, Կայք, Հասցեն՝ ամբողջական տեսքով) 

 

2.4. ՀՀ ԱՆ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 Վարույթի կոդ 

 Մուտքի ամսաթիվ 

 Հարուցման ամսաթիվ 

 Բնույթ 

 Բաշխման կարգ  

 Պարտապանի անուն/անվանում 

 Պարտապանի հասցե 

 Տոկոսի հաշվարկի հայտանիշ` առկա է, թե ոչ  

 Բռնագանձման գումարի չափ 

 Կատ. ծախսի գումարի չափ 

 Հայցի ապահովման գումարի չափ 

 Ալիմենտի գումարի չափ 

 Վարույթի մնացորդ 

 Դատարանի կոդ 

 Կատ. թերթի ամսաթիվ 

 Կատ. թերթի համար, նախկին համար 

 Կատ. թերթի պահանջ, նախկին պահանջ 

 Եթե ընթացիկ չէ, ապա ինչ հոդվածով է փոփոխված 

 Փոփոխման ամսաթիվ 

 Վարույթի վիճակ 
 

2.5. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ  

 Աշխատավայրի ՀՎՀՀ 

 Աշխատավարձը և դրան հավասարեցված այլ վճարումները 

 Քաղաքացիաիրավական պայմանագրով աշխատանքի վարձատրության գումար 

 Եկամտային հարկի չափ 

 Անձի կողմից կատարված սոցիալական վճարումներ 

 Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա (ՀԿԴ) փոխանցված գումարի սոցիալական վճարի 

գումար 

 Աշխատած ժամերի քանակը 

 

2.6. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ 

 Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն 

 Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ) 

 Անձը հաստատող փ/թ տեսակ` Անձնագիր, Նույնականացման քարտ, Ծննդյան վկայական, 

Արտասահմանյան անձնագիր, Արտասահմանյան ծննդյան վկայական, Ձև 9 տեղեկանք, Ձև 1 

փաստաթուղթ, Կոնվենցիոն ՃՓ, Ժամանակավոր անձը հաստատող փ/թ, Անձը հաստատող 

վկայական, Զինգրքույկ, Տեղեկանք ԱՎՎ ԱԲ, ԱՎՎ ՃՓ, Վերադարձի վկայական, Բիոմետրիկ 

անձնագիր, Փախստականի վկայական, Այլ 

 Անձը հաստատող փ/թ համար  
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 Անձնագրի տրման ամսաթիվ 

 Անձնագիրը վավեր է մինչև 

 Ում կողմից է տրված անձը հաստատող փ/թ  

 Վիզայի համար, երբ է տրված, ում կողմից 

 Ազգություն 

 Ծննդյան ամսաթիվ 

 Ծննդավայր, Ծննդյան հասցե  (Մարզ, Համայնք, Երկիր, Մարզ, Համայնք, Փողոց, Տան տեսակ, 

Շենք/տուն/տնակ, Բնակարան, Բնակվել է սկսված, Բնակվել է մինչև) 

 Գրանցման հասցե, Բնակության հասցե (Երկիր, Մարզ, Համայնք, Փողոց, Տան տեսակ, 

Շենք/տուն/տնակ, Բնակարան, Բնակվել է սկսված, Բնակվել է մինչև, Գրանցման բաժանմունք) 

 Սեռ` Արական, Իգական 

 Մահվան մասին տեղեկություններ` Մահվան ամսաթիվ, Մահվան պատճառ (Հիվանդությունից, 

Արտադրության հետ չկապված դժբախտ պատահարից, Սպանությունից, 

Ինքնասպանությունից, Մահվան բնույթն անորոշ է, Ռազմական իրադարձությունների 

հետևանքով, Ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով), Մահվան վայր, Տարիք, 

Նույնականացում, Հասցե, Մահը հաստատող անձ (Միայն մահը հաստատող բժիշկը, 

Մահացածի բուժող բժիշկը, Ախտաբանաանատոմը, Դատաբժշկական փորձագետը, Երեխայի 

բուժող բժիշկը, Ծնունդն ընդունող բժիշկը) 

 Քաղաքացիություն, Երկրորդ քաղաքացիություն 

 Նոր ազգանուն 

 Ազգանունը փոխելու պատճառ 

 Ազգանունը ամուսնությունից առաջ 

 Կրթություն (Չունի, Միջնակարգ, Միջնակարգ մասնագիտական, Բարձրագույն, Թերի 

բարձրագույն, Թերի միջնակարգ, Մագիստրատուրա, Տարրական, Ավագ դպրոց) 

 Աշխատանք, զբաղմունք 

 Զինծառայության վերաբերյալ տեղեկատվություն 

 Ամուսնական կարգավիճակ` Ամուսնացած/Ամուսնացած չի եղել/Ամուսնալուծված, Այրի 

 Ամուսնության գրանցման ամսաթիվ, Ամուսնության գրանցման համար, Ամուսնությունը 

գրանցող բաժանմունք, Ամուսնության վկայականի համար 

 Ամուսնալուծության պատճառ, Ամուսնալուծության գրանցման հիմք, Համատեղ երեխաների 

թիվը, Ամուսինների համատեղ դիմում, Խնամակալի տվյալներ 

 Որերորդ ամուսնությունն է 

 Ամուսնու/կնոջ վերաբերյալ տեղեկատվություն 

 Ծնող է, թե ոչ 

 Հայրության հիմք, Հայրության հիմքի մանրամասներ (Մոր հայտարարություն, Դիմումի 

ամսաթիվ, Դատարան, Վճռի համար, Վճռի ամսաթիվ) 

 Երեխայի մասին տեղեկություններ, Քանի երեխա է ծնվել, Որերորդ երեխան է, Ծննդի 

կարգավիճակ (Կենդանածին, Մեռելածին), Երեխայի տվյալները հայրությունը ճանաչելուց 

հետո, Տեղեկություններ որդեգրումից հետո 

 Ծնողների (հոր, մոր) վերաբերյալ տեղեկատվություն 

 Քույրերի, Եղբայրների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

 Դատավարության արդյունք` Երկիր, Մարզ, Համայնք, Դատարան, Որոշման համար, Որոշման 

ամսաթիվ, Տարիների քանակը, Պատիժը կրելու վայրը, Ում է վերաբերվում դատավճիռը, 

Ծանուցումն ուղարկվել է, Պատասխանը սպասվում է 

2․7 ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

 Քրեական պատասխանատվության/դատվածության վերաբերյալ տեղեկատվություն 

 


