Ագրոհաճախորդ

ԼԻԶԻՆԳԻ ՀԱՅՏ

Հայտ N

Հայտի տրամադրման ամսաթիվը

Լիզինգի մասին ինֆորմացիայի աղբյուրը

1. Դիմող

Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն
Գրանցման հասցեն
Գործունեության հասցեն
Ծննդյան ամսաթիվը

Հեռախոսահամարը

Էլ. փոստի հասցեն
Գործունեության ոլորտը

2. Խնդրում եմ ԱԳԲԱ Լիզինգում գործող պայմաններով ֆինանսական վարձակալությամբ
(լիզինգով) տրամադրել հետևյալ գույքը

Գույքը
Գույքի արժեքը՝ ներառյալ

հարկերը

ապահովագրությունը

փոխադրումը

Մատակարարը
Մատակարարման ժամկետը
Կանխավճարի չափը

Լիզինգի ժամկետը
%

կամ

3. Առաջարկվող երաշխիքներ (երաշխավորներ / գրավ)

Գումարը

4. ԱԳԲԱ Լիզինգի և հաճախորդի միջև հաղորդակցման նախընտրելի ձև
Առձեռն

Էլ. փոստով

Փոստով

Սույնով հաստատում եմ, որ՝
- Հարկ եղած դեպքում պարտավորվում եմ ներկայացնել երաշխավորող անձի/անձանց գրավոր երաշխավորությունը, ինչպես նաև
տեղեկացված եմ լիզինգի առարկայի լիզինգի գործողության ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում ԱԳԲԱ Լիզինգի կողմից նախընտրելի
ապահովագրական որևէ ընկերությունում լիզինգի առարկան ապահովագրելու վերաբերյալ:
- Ամբողջ վերոհիշյալ տեղեկատվությունը հավաստի է, և համապատասխանում է իրականությանը:
- Չեմ առարկում ԱԳԲԱ Լիզինգի ներկայացուցչի այցելությունն իմ գործունեության և բնակության վայր, և պատրաստ եմ տրամադրել
անհրաժեշտ ամբողջ տեղեկատվությունը՝ ինչպես լիզինգի պայմանագրի գործողության, այնպես էլ լիզինգի առարկայի օգտագործման
վերաբերյալ:
Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որ՝
- ԱԳԲԱ Լիզինգն իրեն իրավունք վերապահի դիմել ինձ հայտնի կամ անհայտ ցանկացած անձի, որը ԱԳԲԱ Լիզինգի կարծիքով կարող է
օժանդակել ինձ լիզինգի տրամադրման կամ չտրամադրման որոշման կայացման մեջ: ԱԳԲԱ Լիզինգի պահանջի համաձայն պարտավոր եմ
լիզինգի առարկա հանդիսացող գույքը ներկայացնել գնահատման՝ ԱԳԲԱ Լիզինգի համար նախընտրելի գնահատում իրականացնող անկախ
գնահատողի մոտ:
- ԱԳԲԱ Լիզինգի կողմից հարցում կատարվի «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ին և վերջինիս խնդրում եմ ԱԳԲԱ Լիզինգին տրամադրել
իմ ներկա և անցյալ ֆինանսական պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաև այլ տվյալներ, որոնք ԱԳԲԱ Լիզինգի
կողմից կարող են հաշվի առնվել ինձ հետ լիզինգի պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ որոշում կայացնելիս:
- ԱԳԲԱ Լիզինգի կողմից լիզինգի պայմանագիր կնքելու դեպքում տվյալ լիզինգի պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում ցանկացած
պահին առանց ինձ նախապես տեղյակ պահելու «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ն ԱԳԲԱ Լիզինգին տրամադրի իմ ապագա ֆինանսական
պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաև այլ տվյալներ:
- ԱԳԲԱ Լիզինգը հարցում կատարի «Նորք» տեղեկատվավերլուծական կենտրոն ՓԲ ընկերությանը և խնդրում եմ վերջինիս տրամադրել իմ
վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն, որը կարող է կիրառվել ԱԳԲԱ Լիզինգի կողմից:
- ԱԳԲԱ Լիզինգի կողմից սեփականության կամ ընդհանուր սեփականության իրավունքով ինձ պատկանող գույքերի վերաբերյալ հարցում
կատարել ՀՀ ԿԱ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե և ստանալ սպառիչ տեղեկատվություն իմ գույքային իրավունքների, այդ
թվում` դրա ծագման հիմքերի վերաբերյալ, ինչպես նաև կադաստրային գործից ստանալ սեփականության իրավունքի վկայականի,
հատակագծի և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենները` մինչև իմ լիզինգի պարտավորության լրիվ կատարումը:
- ԱԳԲԱ Լիզինգը սեփականության կամ ընդհանուր սեփականության իրավունքով ինձ պատկանող տրանսպորտային միջոցների
վերաբերյալ հարցում կատարի ՀՀ Ճանապարհային ոստիկանություն և ստանա սպառիչ տեղեկատվություն տրանսպորտային միջոցների
նկատմամբ իմ գույքային իրավունքների, այդ թվում` դրանց ծագման հիմքերի վերաբերյալ, ինչպես նաև ստանա սեփականության իրավունքի
վկայականի և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենները` մինչև իմ լիզինգի պարտավորության լրիվ կատարումը:
- ԱԳԲԱ Լիզինգը հարցում կատարի «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ-ին և ապահովագրական ընկերություններին և
ստանա ցանկացած տեղակատվություն ինձ սեփականության իրավունքով պատկանող տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության
վերաբերյալ (այդ թվում՝ ապահովադրի և շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ)` մինչև իմ լիզինգային պարտավորության լրիվ
կատարումը:
- ԱԳԲԱ Լիզինգի կողմից ինձ ուղարկվեն ծանուցումներ՝ ԱԳԲԱ Լիզինգի կողմից մատուցվող ծառայությունների հետ կապված ցանկացած
տեղեկատվության վերաբերյալ:
Գիտակցում եմ, որ տրամադրված տեղեկությունները և տվյալները, կախված դրանց բովանդակությունից, կարող են ազդել ԱԳԲԱ Լիզինգի
կողմից կայացված համապատասխան որոշման վրա:
Սույն համաձայնությունը կարդացել եմ և հավաստում եմ, որ այն ինձ համար ամբողջությամբ հասկանալի և ընդունելի է:

Ամսաթիվ ___//____//20___թ.

Դիմողի ստորագրությունը

Կից ներկայացնել ներքոհիշյալ փաստաթղթերը.
- Անձնագիր (դիմողի, երաշխավորների),
- Սեփականության վկայական,
- Մատակարար կազմակերպության կողմից փոխանցման հաշիվ / առուվաճառքի պայմանագիր,
- Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի:

ՀՀ, Երևան, Վ.Սարգսյան 10շ, 132-133 տարածք

Հեռ.՝(374-10) 31-88-88 (ներքին`8089)

Facebook: www.facebook/acbaleasing

www.acbaleasing.am

էլ. փոստ: info@acbaleasing.am

