
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ԿՈԴ           

050.0230 Ն. 01.10.13 
 

1 հոկտեմբերի 2013 թվականի թիվ 230-Ն 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ  
2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 29-Ի ԹԻՎ 142-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
 

Նպատակ ունենալով սահմանափակել վարկային ռեգիստրի գործունեությունը, 
ինչպես նաև լրամշակել վարկային ռեգիստրին բանկերի, վարկային 
կազմակերպությունների և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի կողմից 
տրամադրվող տեղեկատվության հաշվետվական ձևերը, 

hաշվի առնելով Համաշխարհային բանկի կողմից առարկված «Զարգացման 
քաղաքականության գործառնությունների ծրագիրը», 

հիմք ընդունելով  «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետը և 35-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասը, 

ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 16-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 
խորհուրդը 

 
Ո ր ո շ ու մ  է . 

 
1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 

թվականի մարտի 29-ի ««Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող 
բանկերի,  վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի 
հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի՝ վարկային 
ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում գործող բանկերի,  վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա 
բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության  կարգը»՝ նոր խմբագրությամբ հաստատելու 



մասին» թիվ 142-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ 
փոփոխությունները՝ 

1) Որոշման վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
 «ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ՝ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ 
ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԲԱՆԿԵՐԻ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, 
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»,  
 
2) Որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող 

բանկերի,  վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի 
հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի՝ վարկային 
ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա 
բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգի» (այսուհետ՝ Կարգ) նախաբանը 
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

«Սույն կարգի և վարկային տեղեկատվական համակարգի ստեղծման նպատակը 
արդյունավետ վերահսկողության և վերլուծության իրականացման համար 
արժանահավատ տեղեկատվության հավաքագրումն է:»,  

 
3) Կարգի 1-ին գլուխը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

« ԳԼՈՒԽ I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
1. Սույն կարգը սահմանում է վարկային տեղեկատվական համակարգի (այսուհետև` 
վարկային ռեգիստր) ստեղծման, վարկային ռեգիստրին Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, 
օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի (այսուհետ՝վարկատու) մասնակցության կարգն 
ու պայմանները: 
2. Վարկային ռեգիստրը սույն կարգով ստեղծված համակարգ է, որտեղ կուտակվում և 
պահպանվում է  վարկառուների և նրանց տրամադրված վարկերի վերաբերյալ սույն 
կարգով սահմանված տեղեկատվությունը, որը հնարավորություն է ընձեռում 
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին (այսուհետև՝ Կենտրոնական 
բանկ)՝ վերահսկել վարկառու-վարկատու փոխհարաբերությունները, իրականացնել 
վերլուծություններ, ինչպես նաև օգտագործել այդ տեղեկատվությունը վարկանշում և 
Կենտրոնական բանկի այլ խնդիրներն իրականացնելու համար: 
3. Սույն կարգի իմաստով՝ վարկ է համարվում վարկատուի նկատմամբ առաջացած այն 
պարտավորությունը, որն առաջացել է վարկի (այդ թվում՝ վարկային գծի), 
ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի), ֆակտորինգի, երաշխավորության, 
ակրեդիտիվի պայմանագրերից, երաշխիքի կամ վարկային քարտի տրամադրումից, 
հաշվի վարկավորումից (օվերդրաֆտ), հետգնման պայմանով արժեթղթերի 
ձեռքբերումից, արժութային սվոփից, ինչպես նաև ցանկացած այլ գործարքից, որը 
դրամական պարտավորություն է առաջացնում վարկատուի նկատմամբ, որը, սակայն, 
կապված չէ պարտապանի կողմից վարկատուին ապրանքներ վաճառելու, 
ծառայություններ մատուցելու, աշխատանքներ կատարելու կամ վարկատուի կողմից 
պարտապանի թողարկած արժեթղթերը առանց հետգնման պայմանի ձեռք բերելու 
հետ:  



4.  Սույն կարգի իմաստով՝ ստացված և չմարված վարկ է համարվում այն վարկը, որի 
գծով վարկառուն չկատարված պարտավորություն ունի վարկատուի նկատմամբ: 
5.  Սույն կարգի իմաստով անարժանահավատ տվյալներ են համարվում Կենտրոնական 
բանկ ներկայացված հաշվետվությունում արտացոլված և իրականությանը 
չհամապատասխանող տվյալները:», 
 

4) Կարգի 2-րդ գլուխը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
 
 

«ԳԼՈՒԽ II. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
6. Վարկային ռեգիստրին տրամադրվում է վարկառուի կողմից տվյալ վարկատուի 

հանդեպ ստանձնած կամ արդեն իսկ կնքված պայմանագրով ստանձնելիք, սույն 
կարգի 3-րդ կետում նշված, բոլոր տեսակի պարտավորությունների մասին 
տեղեկություններ, որոնք սահմանված են սույն կարգի Հավելված 1-ով:  

7. Վարկատուի կողմից վարկային ռեգիստրին տեղեկատվությունը տրամադրվում է 
վարկային պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա 
ընթացքում: Տվյալ վարկի վերաբերյալ վարկային ռեգիստր արդեն իսկ մուտքագրված 
տվյալների յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում (ներառյալ՝ Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 
63 որոշմամբ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի 
նախարարության 1999 թվականի հունիսի 4-ի թիվ 214-Ա հրամանով հաստատված՝ 
«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի և 
դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների 
ձևավորման կարգի» համաձայն դասակարգված վարկերի փոփոխության դեպքում) 
վարկատուն պարտավոր է վարկային ռեգիստր ներկայացնել այդ փոփոխությունները՝ 
դրանք կատարելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

8. Վարկատուն վարկի վերաբերյալ ժամկետանց օրերի քանակը լրացնում և 
թարմացնում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը (նույն օրվա 
դրությամբ) և վարկային ռեգիստր է ներկայացնում հաջորդ երեք աշխատանքային 
օրվա ընթացքում: Վարկատուն վարկի գծով ժամկետանց պարտավորությունների 
մարման դեպքում ժամկետանց օրերի քանակը զրոյացնում և վարկային ռեգիստր է 
ներկայացնում մարման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
Վարկի գծով ժամկետանց պարտավորությունների մասնակի մարման դեպքում 
ժամկետանց օրերի քանակը նվազեցվում և վարկային ռեգիստր է ներկայացվում 
մարման  օրվան հաջորդող երեք  աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

9. Ոչ ճիշտ տեղեկատվություն ստանալու դեպքում վարկային ռեգիստրը 
տեղեկատվություն տրամադրող վարկատուին տեղեկացնում է անճշտության մասին: 
Վարկատուն պարտավոր է տեղեկատվությունը երեք աշխատանքային օրվա 
ընթացքում ճշգրտել՝ ներկայացնելով ճիշտ տեղեկատվություն կամ տեղեկատվության 
ճշտությունը հաստատել վարկային ռեգիստրին:  

10. Սույն կարգի իմաստով ոչ ճիշտ տեղեկատվություն է համարվում վարկային 
ռեգիստր ներկայացվող տեղեկատվության սահմանված ֆորմատներին 
չհամապատասխանող կամ տվյալների հակասություն, անհամապատասխանություն 
պարունակող տեղեկատվությունը: 



11. Վարկատուները վարկային ռեգիստրին տեղեկատվություն են տրամադրում իրենց 
գրանցման և լիցենզավորման պահից: 

12. Վարկատուների կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների և դրանցում 
պարունակվող տվյալների անվանումների և ֆորմատների նկատմամբ պահանջները 
սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից: Այն  
դեպքերում, երբ վարկառուն գրանցված է այլ (այդ թվում՝ օֆշորային) երկրում, չունի 
հարկ վճարողի հաշվառման համար, տվյալ վարկառուի վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը վարկային ռեգիստրին տրամադրվում է տվյալ երկրի գրանցման 
համարով: Ֆայլերի փոխանակումը կատարվում է ՍիԲիԷյնեթ ցանցի միջոցով:», 

 
5) Կարգի 3-րդ գլուխը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
 

ԳԼՈՒԽ III. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

13. Վարկային ռեգիստրի տեղեկատվության օգտագործողներն են Կենտրոնական 
բանկը, վարկատուները միայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 
խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 63 որոշմամբ և Հայաստանի 
Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 1999 թվականի 
հունիսի 4-ի թիվ 214-Ա հրամանով հաստատված՝ «Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում գործող բանկերի վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման 
և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգի» համաձայն ակտիվների 
դասակարգման նպատակով և վարկառուները սույն կարգով սահմանված կարգով: 

14. Վարկային ռեգիստրը վարկատուներին տրամադրում է պարբերական 
տեղեկատվություն՝ համաձայն Հավելված 4-ի՝ վարկատուի բոլոր վարկառուների 
մասին ամսվա վերջի դրությամբ, որը վարկատուներին է տրամադրվում մինչև հաջորդ 
ամսվա 6-րդ աշխատանքային օրը:  

15. Այն դեպքերում, երբ վարկային ռեգիստրից ստացված տեղեկատվությունը 
պարունակում է անհամապատասխանություններ տեղեկատվությունը ստացած 
վարկատուի տվյալների հետ, վարկատուն տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկի 
վարկային ռեգիստրի վարման համար պատասխանատու ստորաբաժանմանը՝ 
անհամապատասխանությունները ճշգրտելու և ճշգրտված տեղեկատվությունը 
տրամադրելու նպատակով: 

16. Տեղեկատվության փոխանակումը կատարվում է տեղեկատվությունը 
տիրապետելու իրավունք ունեցող Կենտրոնական բանկի և վարկատուի 
աշխատակիցների կողմից:   

17. Վարկային ռեգիստրից տեղեկատվություն տրամադրվում է միայն 
իրավաբանական անձ (բացառությամբ՝ վարկատուների) և ֆիզիկական անձ (այդ 
թվում՝ անհատ ձեռնարկատեր) հանդիսացող վարկառուների վերաբերյալ, որոնք 
ստանձնել են կամ կարող են ստանձնել վարկատուի հանդեպ սույն կարգի 3-րդ կետում 
նշված պարտավորություններից որևէ մեկը:  

18. Վարկառուն իրավասու է վարկային ռեգիստրից ստանալ իր մասին վարկային 
ռեգիստրում գտնվող տեղեկատվությունը անվճար:  

19. Վարկային ռեգիստրը վարկառուներին տեղեկատվություն է տրամադրում միայն  
տարին մեկ անգամ սույն կարգի Հավելվածով 3-ով սահմանված ձևով և վարկառուի 



վերաբերյալ  ցանկացած այլ տեղեկատվություն, որն առկա է վարկային ռեգիստրում: 
Վարկային ռեգիստրից տեղեկատվության ստացման համար վարկառուն պարտավոր է 
առձեռն ներկայացնել գրավոր դիմում (Հավելված 6): Վարկառուի իրավաբանական 
անձ լինելու դեպքում դիմումը ստորագրվում և կնքվում է իրավաբանական անձի 
գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից: Կցվում է նաև անձը հաստատող փաստաթղթի 
պատճենը(իրավաբանական անձի դեպքում՝ գործադիր տնօրենի անձը հաստատող 
փաստաթղթի պատճենը): Վարկային ռեգիստրի կողմից սույն կետով նախատեսված 
դիմումը բավարարվում է դիմումը ստանալու օրվանից՝ երկու ամսվա ընթացքում:                

20. Դիմողը տեղեկատվությունը ստանում է առձեռն: Տեղեկատվությունը  ստանալու 
համար վարկառուն (կամ նրա լիազորված անձը) պարտավոր է ներկայացնել անձը 
հաստատող փաստաթուղթ, իսկ լիազորված անձ լինելու դեպքում՝ նաև լիազորագիր:  
Այն դեպքերում, երբ ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, կամ դիմումը 
ներկայացրած անձն իրավունք չունի պահանջել տվյալ տեղեկատվությունը, դիմումը 
մերժվում է վարկային ռեգիստրի վարման համար պատասխանատու Կենտրոնական 
բանկի ստորաբաժանման կողմից՝ պատասխան գրությամբ: Փաստաթղթերի թերի 
լինելու դեպքում դիմողը կարող է լրացնել կամ փոփոխել փաստաթղթերը և կրկին 
դիմել վարկային ռեգիստրին:», 

 
6) Կարգի 4-րդ գլուխը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

ԳԼՈՒԽ IV. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԺԱՆԱՀԱՎԱՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
   
21. Վարկատուները պարտավոր են վարկային ռեգիստր ներկայացնել ամբողջական 

և արժանահավատ տեղեկատվություն: 
22. Տրամադրված տեղեկատվության ամբողջականության և արժանահավատության 

համար օրենքով սահմանված պատասխանատվություն է կրում տեղեկատվությունը 
տրամադրող վարկատուն: 

23. Վարկային ռեգիստրից վարկառուի կարծիքով ոչ ճիշտ տեղեկատվություն 
ստանալու դեպքում վարկառուն կարող է գրավոր տեղեկացնել վարկային ռեգիստրին՝ 
մատնանշելով կասկած հարուցող տվյալները և պահանջել ճշգրտված 
տեղեկատվությունը: Վարկային ռեգիստրը, տվյալների արժանահավատությունը 
ստուգելուց և հարկ եղած դեպքում ճշգրտումներ իրականացնելուց հետո 
պատասխանում է վարկառուին՝ տրամադրելով ճշգրտված տեղեկատվությունը սույն 
կարգով սահմանված ժամկետներում: 

24. Այն դեպքերում, երբ վարկառուին վարկ տրամադրած վարկատուն գտնվում է 
լուծարման փուլում, այդ վարկի վերաբերյալ վարկային ռեգիստր մուտքագրված 
տվյալների թարմացումը կարող է կատարվել վարկառուի կողմից վարկային ռեգիստր 
ներկայացված տեղեկանքների հիման վրա: Վարկառուն տեղեկանքները ստանում է 
լուծարվող բանկի լուծարային կառավարչից: 

25. Կենտրոնական բանկը պատասխանատվություն է կրում այն դեպքում, երբ իր 
կողմից տրամադրած տեղեկատվությունը չի համապատասխանում վարկատուի 
կողմից վարկային ռեգիստրին տրամադրած տեղեկատվությանը, ինչպես նաև օրենքով 
նախատեսված այլ դեպքերում:», 

 
 



7) Կարգի 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ գլուխներն հանել, 
8) Կարգի Հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն որոշման 

Հավելված 1-ի (կցվում է),  
9) Կարգի Հավելված 2-ը հանել, 
10) Կարգի Հավելված 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն որոշման 

Հավելված 2-ի (կցվում է), 
11) Կարգի Հավելված 4-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն որոշման 

Հավելված 3-ի (կցվում է),  
12) Կարգի Հավելած 5-ը և Հավելված 5.1-ը հանել,  
13) Կարգի Հավելված 6-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն որոշման 

Հավելված 4-ի (կցվում է), 
14) Կարգի Հավելված 7-ը և Հավելված 8-ը հանել: 

 
 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ին, բացառությամբ 
սույն որոշման 1-ին կետի 4-րդ, 8-րդ, 9-րդ ենթակետերի, որոնք ուժի մեջ են մտնում 
2014 թվականի մարտի 1-ին: 

 
 

 
 
 
 
 
Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի նախագահ                                     Արթուր Ջավադյան  
 
           2013 թ. հոկտեմբերի 10 
                    Երևան  
 



 
 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ 
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4-Ի ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 
 
  Լրացվում է տվյալ վարկատուի բոլոր վարկառուների վերաբերյալ, որոնք չմարված 
պարտավորություններ ունեն տվյալ վարկատուին, և որոնց մասին վարկային 
ռեգիստրում առկա է տեղեկատվություն: Հավելվածը լրացվում է ըստ մուտքային 
հավելվածների տվյալների: 
 



ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3-Ի ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 
1.   Ելքային տվյալները ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության 

արժույթով: 
2.  Այն կետերը, որոնք ներառված են մուտքային հաշվետվության ձևերում, 

լրացվում են ըստ մուտքային տվյալների լրացման կարգի: 
3. Հավելված 3-ի 6-րդ տողում լրացվում է տվյալ վարկառուին վարկ տրամադ-

րած և այդ վարկառուի կողմից որևէ վարկի դիմաց երաշխավորություն ստացած 
վարկատուների քանակը: 

4. Հավելված 3-ի 7-րդ տողում լրացվում է հաշվետվության ձևավորման օրվա 
դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության դրամ/ԱՄՆ դոլար Կենտրոնական 
բանկի հաշվարկային փոխարժեքը: 

5. Հավելված 3-ի 10-րդ սյունակում լրացվում է վարկի ապահովվածության 
տեսակը: 

6.  Հավելված 3-ի 16-րդ   սյունակում   լրացվում   է    վերանայումների  քանակը:                     
7.  Հավելված 3-ի 17-րդ սյունակում լրացվում է վարկը տրամադրած վարկատուի 

կարգավիճակը՝ «լուծարված է», «գտնվում է լուծարման փուլում» կամ «գործող»: 
8. Հավելված 3-ի 18-րդ սյունակում լրացվում է տվյալ վարկի գծով տվյալների 

վերջին փոփոխության ամսաթիվը: 
9.  Հավելված 3-ի 19-րդ սյունակում լրացվում է վարկի գծով հաշվարկված 

տույժերի և տուգանքների առկայությունը:  
10. Հավելված 3-ի 20-րդ սյունակում լրացվում է վարկի վերջին դասակարգման 

ամսաթիվը: 
11. Հավելված 3-ի «Տրամադրված երաշխավորություններ» աղյուսակը լրացվում է 

այն դեպքում, երբ վարկառուն որևէ վարկատուի տրամադրած երաշխավորություն 
ունի: Յուրաքանչյուր երաշխավորություն լրացվում է առանձին՝ մեկ տողով: 

12.  Հավելված 3-ի 2-րդ սյունակում լրացվում է այն վարկի տրամադրման 
ամսաթիվը, որի դիմաց տրվել է երաշխավորությունը: 

13.  Հավելված 3-ի 3-րդ սյունակում լրացվում է այն վարկի մարման ամսաթիվն 
ըստ պայմանագրի, որի դիմաց տրվել է երաշխավորությունը: 

14.  Հավելված 3-ի «Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձանց 
պարտավորությունները բանկային համակարգի նկատմամբ» աղյուսակը լրացվում է 
ըստ վարկային ռեգիստրի տվյալների բազայում առկա փոխկապակցված անձանց 
կողմից ստացված և չմարված վարկերի վերաբերյալ հավելված 1-ի տվյալների: 

15. Հավելված 3-ի 1-ին տողում լրացվում է փոխկապակցված անձանց կողմից 
ստացված և չմարված վարկերի քանակը: 

16.  Հավելված 3-ի 2-րդ տողում լրացվում է 1-ին տողում լրացված վարկերից 
ժամկետանց վարկերի քանակը: 



17.  Հավելված 3-ի 3-րդ տողում լրացվում է 1-ին տողում լրացված վարկերի 
գումարը: 

18. Հավելված 3-ի 4-րդ տողում լրացվում է 2-րդ տողում լրացված վարկերի 
ժամկետանց գումարը:  


