Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագիր
2020-2021թթ. Ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակ
<<ԱՐԵԳԱԿ>>
ՈՒՎԿ ՓԲԸ

ԴԻՄՈՒՄ
ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
1. Անուն, ազգանուն, հայրանուն__________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ուսանողի
լուսանկար
3X4 սմ

2. Հաշվառման հասցեն __________________________________________________________
3. Հեռախոսահամարներ _________________________________________________________
4. Էլեկտրոնային հասցեն ________________________________________________________
5. Բարձրագույն ուսումնական հաստատության անվանումը ____________________________
____________________________________________________________________________
6. Ֆակուլտետ ______________________________________________________________________________
7. Մասնագիտություն_________________________________________________________________________
8. Կուրս __________________ Ուսուցման տեսակը`
9. Կրթական ծրագիր՝

բակալավրիատ

առկա

հեռակա

մագիստրատուրա այլ /նշել/_____________________________

10. Կիսամյակային ուսման վարձը ՀՀ դրամով՝ ___________________________________________________
11. Խնդրում ենք նշել քանի անգամ եք դիմել այս ծրագրին

/չեմ դիմել

12. Խնդրում ենք նշել քանի անգամ եք փոխհատուցում ստացել այս ծրագրով

/չեմ ստացել

ԱՐԵԳԱԿ-ի ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
13. Վարկառուի համարը/նշված է վարկային պայմանագրի աջ անկյունում 8-անիշ թիվ/
_______________________________
13.1. Եթե վարկառուն շարունակում է ընտանիքի անդամի վարկային պատմությունը, ապա նաև ընտանիքի անդամի՝ նախկին
վարկառուի համարը (8-անիշ թիվ) _______________________________

14. Անուն, ազգանուն __________________________________________________________________________
15. ԱՐԵԳԱԿ-ի սպասարկող մասնաճյուղ/ներկայացչություն___________________________________________
16. Վերջին ստացված վարկի տեսակը՝

Խմբային

Բիզնես

Միկրո Էքսպրես

Էքսպրես

Սպառողական

Մակրո

17. Վարկառուի ընտանիքի անդամների թիվը _______ որոնցից խնդրում ենք նշել՝ /սույն ծրագրի շրջանակներում
<<Ընտանիք>> համարվում է նույն ծխում բնակվող պապը, տատը, հայրը, մայրը, երեխաները կամ այլ ազգական/

մայր

հայր

տատ

պապ այլ ազգական /նշել/___________________________

մինչև 18տ. երեխաների թիվը /դիմողը ներառյալ/_____
վճարովի ուս. համակարգում սովորող ուսանողների թիվը /դիմողը ներառյալ/_____
18. Վարկառուի ազգակցական կապը ուսանողի հետ՝

մայր

հայր

տատ

պապ

այլ ազգական /նշել/_________________________
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Սույն դիմումին պետք է կցված լինեն հետևյալ փաստաթղթերը /խնդրում ենք նշել կցվածները/՝

Ուսանողի անձնագրի/նույնականացման քարտի պատճեն
Ուսանողի առաջադիմության Միջին Որակական Գնահատականը /ՄՈԳ/ հաստատված համապատասխան
ԲՈՒՀ-ի կողմից
Տեղեկանք գյուղապետարանից /ԲՇԳ-ից ընտանիքի անդամների կազմի վերաբերյալ
/անուն, ազգանուն, ազգակցական կապն ուսանողի հետ, ծննդյան տարեթիվ/

ԱՐԵԳԱԿ-ի վարկառուի անձնագրի/նույնականացման քարտի պատճեն
Եթե ընտանիքում կա հաշմանդամ/ներ/, ապա հաշմանդամության գրքույկի պատճեն՝ հաշմանդամության
վավեր ժամկետով
Եթե ուսանողը ծնողազուրկ է, ապա համապատասխան փաստաթղթեր
Եթե ընտանիքում ծրագրին դիմող ուսանողից բացի կան վճարովի ուսումնական համակարգում սովորող
այլ ուսանողներ, ապա համապատասխան տեղեկանք՝ հաստատող, որ այդ ուսանողները սովորում են
վճարովի հիմունքներով:

Ես /դիմող վարկառուի անուն, ազգանունը / _________________________________ սույնով հավաստում եմ, որ
ներկայացված փաստաթղթերն ու տեղեկությունները ճիշտ են, ինչպես նաև տալիս եմ իմ համաձայնությունը
բացառապես սույն ծրագրի շրջանակներում իմ և իմ ընտանիքի անդամների վերաբերյալ ԱՐԵԳԱԿ-ին հայտնի
դարձած ամբողջ տեղեկատվությունն <<ԱՄՔՈՐ Հայաստան>> բարեգործական հիմնադրամին տրամադրելու
համար:

Դիմողի /վարկառուի/ ստորագրություն__________________________

Ամսաթիվ________________
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