
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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tvQt//rXv4Q0DDedZ6tWrfx2zOywBQR8Khmke5IdewpjNPt//QHPn5bqt99+y5T4lCpVSlnjOXPm
YMqUKfjHP/6hYldaKSYdnsDtq1arjKTI80ioFINi7VMRWtVY6QBazTNnZLJix+nTpzF48GC89NJL
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pUi5AxugZVCODz/8UFk/xo/ecOHqWUxf+RZeXSAt1Z4vVZ9wusyG0xOAqlHVMHnSZMydO1f1b9tz
7dq1TF2M27dvV9sRWkDGqPY0btxYnS/ZtWsXfvrpp0zWPadwHLZ8IF32LjFu/O6774xXucctK8SG
DRuqpIWuT2ayxrs5Z8vBdXh1/kB8uGIszlw5ogbzs2E6XeqjeZV7MO6Rj9Gz1dNo3bo1JkyYABnr
ZewoYaJD92tC98hmIiYIzhIdNkdxPQXIZiVf8OWXXyphu4IPDZNJNmnlJrekEJs1a6baKNmQ7i0X
4s9JKzgRY6QVXHdgqfRfKWp6E3YFF8oXgT7t/oHxT85A85rtjD2gLBxj0DJlyhjvQLUQmFatQIEC
6l++3rBhg8pi7WGsvnnzZrWe2Ty/D0XpDaxEMq0hj5+1Ad6edevW4YcffjBe5Q63nBBr1aqFt956
CzIDNN7JOVsOSCs4byA++PafOE0ryClSpJYC5D2sGF4TY7q/h+EPTUBUZOWMHeyQmS8eeeQR41XG
1HjsrSG33367rdGdbnr06NH49ddf1WuK7+OPP1ZWiR0AMsPFHXfcoZILiuOrr75SCQzFwoXbMfn4
+uuv8csvv6iuUkcsWrQIP//8s/r7nnvuQY8ePVQzlSPYwE33TKuda8gvrrgVkpWIiAixYMECdQxv
uBR/QXyyepLoMLqaqD4Ioppcbhto/Ps8RK93O4qthzYYWztn9erVKlHhuUmrZksCpFhU8mKu49Kh
Qwcxffp08dprr4kWLVoImeGLrVu3qu0JEy1et0cffVTIsEM1UVWvXl1ERUWJO++8UyU/y5YtE1I8
xh5/sX//ftGoUSN1HCZv8+bNUwmQjEVtx8+6MOmSYjQ+wf/cMkJkL82wYcPU9/CGn49uFi9+/Jio
+XyIqD44Q4BKhC9A1B5UQIyeM0AcP3fY2No1p0+fFl27dlXnJ12skEmHsSaDyZMnq3ZP8zswm5Vu
UwwdOtTY4i9SU1PFsWPHVNultLS2fTp16iTmzJkjtmzZImJjY1V7cFbYq2T2JLGdMiYmRr0vwwfb
5zhaBg8e7PDz/EEm1yxfG3/9/WB7oBS66hHJCdcT4zF/wwyMnNcfq/YuRFpAEtLZ1CZDswD5kSUK
VcBLXSbgle5vo1IJx33ZWWGMyEKMpk2bquyY/e4mdLN0pU2aNFEFGzxvxm90rXShLOi1T1JYdFG5
cmXl8tkmSjhzLbd76qmnVBzJ97P2FbM9lW2D7P/muocffli1JpC7777b9rcj6PrZM5UrZOgxwyKO
Gzcu214Cb5b+/furY8lEwuH6nC4hISGq71RmoOrzPeXXE7vEK3OeFnVeLCSqvWhYwWelFZRumO74
oTebiu9/WWZs7RnshZGCs/Xe0D2/8sorokKFCqoHZf369crSTZw4UVlN8zuxj/vZZ59VbtUemdwI
KTjRvn17t9r7Ro0aZbOGzZs3FzJpMdYIIYUu+vXrZztm1oU9U9w/N7AJkTdx2rRpIiwszOFJ+WIZ
MmSIOpYMxh2uz+kis9QcdU0lpSSKJZvniC4TGtlERwEqEUpXXEUKcuD0h8X+k7uNPbyD3YKmq5YJ
yE0iW7VqlejcuXOm79a6dWuxdOlStZ7FIjLRcLtAYe/evSI6Otr2WezWzPqwMqZWRRp2x7Rf2KCe
9Tz9gU2IZNeuXSoAdnRC3i7s450/f746DmMlmTU63M7ThbFh7969xbVr19Rnu8vh0/vFuIVDxO0v
Fc2IBZ8zRCjFV11axeiXwsWbi4eL2LjTxh7ece7cOSFdqDrnIkWKiNmzZxtrMsMKJVrMokWL2r5j
lSpVxKRJk5R1khm36p92B36OaQ0pyN27b36geF4yfLAdK+tCb/PWW28ZW/uPTEJkYEq36evCBzOR
uHTpkjoOs8apU6f6xPryhjFYd9ctp6SliOXbvxTdJ7YUVaX4zIxYiZBilCJs+2o18cX6j8SNpJsz
0JzCDNS8rrVq1RI7d+401twMw6TPP/9cWT7ze9JNMmxyVxR79uwR9evXt+3/5ptvqoTHEVOmTFFJ
krlt1sXdMMAbMgmRsCZxxowZLlN7Txa6zddff11lkPbQzbAKh/WBjvZzd2Ezg6Mn3RExZ4+IiUte
EY2GlchsBemKjaaZR95pLX78bY2xh+9YuHCh7ZwZH8oEwljjHHqOhx56KFNmzeYbVyI2GT58uG0/
3oPt27cba27m8OHDok2bNrZjZF34APFe+ROnY1b4eyT//e9/VZUIu6icbHYT3I69AGy9Z5bIn4Jo
2bKl07ErzByZnbFKm1kiu7y4Lf9lzR+zNlfHZuMws0LWEjqD8wCu3f0N5q2fga1HflC9ImbjtJkV
B6UFo3PDnhh47yjcVqam2s+X8BzZwM1GYvZqPPPMM6oKKLssnzWC48ePz1QVxUyb1dRmf3RWeO9Y
78mMmYwZMwb//Oc/VU2oM9gtyW2cXWtm/czQPa1Ucht5YJekiVRx5uIf4sTZY+LEuePZLjFyu5Pn
YkRiiudujS6bDbJ0TXFxcSomolvnaTpb5M1Q1SzOOB77u3j7/0aJJsNKqQSESYlpBWkRq0nL2HRE
WTHt2wni8jXnn+MtdG3333+/7byZINDN/vnnn8YWmaGVZ3si3SuTPGbQ9m28jOUXLVpkbJ0Ztg+a
1pDWl5l2drDx3D4UyLpIAYq5c+caW/sepxZxx5FN2HX4J8Re+QPXkuORxmGegdn3d2aMNQ5AwaCC
KBVeFvUqNESzmu09HiTELjEOYOdT6Ionn3xSFTew2toejp77Yc83+GL9x9h2bB2HPv9lBSUcS8wO
zjqlG6N/p5fR6Y5uCOQPtvgR9isPGjTIZqlooTjORrpF1eZI68jaRXqCb7/9FlKkqmiDFo23iZVE
kydPVpXihONj2J3JMdZmXzQ9DNsX2bdMpJiVRc1upCPbGWVyo8axOIPdgp9++qnHoybd4SYhJiTG
Y9GmTzF/40c4eekQVPtoTqYEkfvx0kTkL4kHmj6BPu0Ho3yk+z+OQ1f94osvqhviDDbQshH7nXfe
UYOYTDgj6lc/zcbX2+YhPuWiOn9VLUPoiumaUwJwV4NuGNR5DOpUuN1Y6X84anHatGmqQZuVLib8
LgxJzBItipMD+WVMaGukplhmzpypXDqLfwldJR9EioTbUXh8TVfOqqN58+aphmt3YFEEr2fWIl4T
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0K5voFJJ93pJfEWVKlXU+XLoJsemsNyLIwApGhZCUICszOY0KYyvTUtHKDTWKrIXiRaUC2NpGcqo
Ig8+vDI7ttU+suK7b9++tmqf7GCczdF9jDEdwaogfhbP31nMn1MyWcQ9MTswZGZPxF4/hjQWcdjW
eAdvfnBAYbz66Afo0fJp413XsGaPN2T9+vXGO46h1Zj87mT8fn4P5q/9CKt+XozUgET1ANlP7kRX
zFtap3xj9O0wFPc2esTtaT14A1ifx0tlL4ycQDFxgBQfHFo/WkU+pBQUBUmr4+4xmPgcPXpUuWqK
ky6YA9RoDTnumsMimGR4whdffIHnn39ehQiOqFq1qnLPfGB8iU2InOpj7tppeO+bV5GYHp8RT/kK
eV05U1fPpoMw7rFpxpuuoSV84YUXXI6h4A1r1a4lOg1ojg3HluPYmf0ZbtiwxgoeWz4IgWkhuOf2
hzHgnhGoHfXXj0a6Ay0zXSItD+M6islciCfiNJ97ii8qKkrVLbJ0zVvYP00LaNY28gF1JyvPCkvV
uC9F7AzeF362tw+lPTYhcnLIfy9/C5+sfhtpgfIJ9YMQu0T3xTu9P3XrC7CimYPyzZJ6RyjrUiwQ
JbumokARaQRvyDftrLiygnIpE1YVPVv1x2OtByA8tKix1n1mzZqlEgZaRcZpvoL1hh999JHXtZO0
pvzxy+nTp6u/eV04MEtm6bYaSHfgfWGN4vz5813+kCbn/+F9YZ2kr8gkxOkr/4VPvnsbqUiADBd9
B4UYLIV4Rz+8/eRMmyVxBS8g27aYFZpWxBEBMvyJkF6iWBV5DLmZ2pTHoyFICsSddTuhd8chaFPL
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m8MnqYZdVwSFAsWle45uWgsPNH5MZub9UaJI7k5yxJiK03gYl/Mm2rVrhyVLlqBoUc9jVGcw62bi
wBjWjA0ZyvTp00f97albNmGCQwEyNHKVtLB5iWNhKH5vcc80+QAmDfwtZWc3itxISsDuY9swd900
jJ47AO+uGYm4UNciJGkJQIlLtTHmwSl44b7Xcl2EhHPmuOpxYFzFxZfs3LlTDaQyLR+TCDY2s1Kb
cSfbBXOysJGcbZps+nH14OzduxeLFy82XnmHf4QoLSCFp5pNZLbMJU2GeZGFS9xkDYX87/jZQ1jz
y1K8u/RVDP30Sbzx1WBsPbQOIZHJKPrXTHYuiSxQArXLedYs40toRVw1HDOB8GVzB+Nmdn/aTx3I
XhhnU/LlBI7R5lQozmAbKEcQ2o/Zzik5FyLFJvdWgpMPOl2vEp28F3wvHwqgVFhF1CvXHPfU6YHB
97yBXm0GqpvBX8g8fvZ3bPxttQoHRs99FsNm98LcH9/H6bjDYJc2k470JHmDw4GCbsT2tA5MbvIK
fi93Y19fwKoke2tI98hJUV1V2HgKe30oRCZazmBrAuco95ZMV46uMVnGh4EFMwRlWjPbwveM9zn7
aZq8BvkRiqIFSiEqojrqlm6Klrfdj8eaP4/R3Sfj3b7z8NnglZjSfxGeuWuojENT8b20fNNWTAB/
M27IrJ54f/lo7IrZgMRU6V/l51GAqltOenAKsUBxGf+1ljdaJiKuYAkZ+3DZlHGrw2yd1vAPu+kD
6UbtJ0L1FexBad++vfHqZtgDwwZ/zrrrDbZkhf8s3bYAS7fORYIMugLSAyHUrG7SukkTxx8P5JIv
KBgFQwojvFBRRBQqjpJhpVG2WBTKFq+ASPk3G4yFVNTl6xdV3+/5K7E4Jl3vbyd/we6j23Hy4u9I
EYmZctlMPSH2yI3yyYciUbr1oNMVkbQzDadOnTJWOobzzlCQ5ki33ILFGawxdDbnIwsPmKx4O/8O
4fw0zJTNa8HKIzaluHKj3sBGdzYROWvMp+Xk/EI8p5xiEyLhzPdxUkBp7FahZZL/0eXkz8e+0fzS
CAYhJLgAgqQLSkpJQlJyovqZihvJ19VwzEvxFxF7+RROXDiKo2cO4ui5gzgff1pua8wYQHee8Zdz
8RFppxlfspuxtHTvzWq3w30NH8UfP19QsyK4EiNjNTa2slnBlUvxNbklRHYNcno99myYt449KJwd
wpftk/aw0offjZNBOYPDZlnpk9PvF3Dw9D4Re+mUtFxncS0hTomPsQ5r81SALf/m102RGS+Fl5KW
hMSU67h87TIuX72EKzek1bt6BpeunUWCdK9p8qmhRVQfbjp+foBc1HXLuHYOYWzJEi0WXFQuWQPR
lZuhS+PH0bRGGwTnD1FPJC84C4Y4LYYzKEC2cbEf193KE2/JLSGyfIw1mJy5lvDBY2kWm478CUvt
WK/oDHog3puuXbsa73hGQOfxt4sTFw4hWQqNKqHFyvh/VqRE0ygx/j6J3FG9I+Hf9pubouPfGXp0
jdxXWT/5Z/60gur3hBtVbYkuTXuhfuVGMhTI3GnPbJEFCOxecmUZ2ZTCRma6FL+Vt9vB7JFi8KcQ
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bmeFzTicu5ztmZ4SVKwhxjoUkbuLB9D1qt+tlkIslC8cFSNr4M4ad+OZjsPwbKeX0ar2XSgWdnNb
Y1YYMtACsEiU/bv8LRizstkeNm2wdJ5PM901G2v9UeZOOCsXf5fGGSzrZyKV07iV8xqyGsk+U+Zn
jRgxwidlZNnBxnheT1ezhPF99oJxbkhPe5AyhOgvDMunvKvUVkhAIZQrWhkNKrZAj5bPYGCnkejW
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+SOU7Fe2h22GHCLgy0ZsVzBRYn2o/ey3WWG4RONAr+XJdw0q1siHQqTwpNVjAzeHaHI21cLB4SgX
URn1KzVXP9g44K4RqmG7UbWWKFo4UroXubEXsH6OExDxKeTfjKPYYZ+1qYEWk+6TsRy7pnhRCYXL
hIZuzhO4H8MCioOV0bSIrqBLZnucO/2yPFfeTFo/jiNhC4CjjJXfkaEARU5R8jv42kXTCpqT0XMO
Rp5PdtVQLFbhsAUOfzDPK7uG9gDOcuCpi7VB4UlLp7JjLtK9B6QHo3iRktLFlpSutxoaV78Tzau1
RVRkFYRIq+fPkXK8MbR6vGCrVq1Sf/MCOrKSFAb7YznFMce90L1xDAgHYVHQ5gVkmMD9WUDA2Izd
WszYKWpmsIxDXWXwhJ/BuIkJlrOxyDwG6x4pbFpWNpmw14LvmTGhMyhEWiD+ZgzrHBkP8+H0pjmH
lo3i58PAc2BHAb+zJ4W2HPrA84qOjlahCeN6hlOO4vUAjuuVesqoyGac6AxDdPb/MtEIEsGICC2G
8ELFUCaiPOpWbIg7qrRArahoFA0rrn43OTdKsezhTaVF2bJli7JUjBEpSL5Ha+kICo8umxePF4qF
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SRvHDPkSJjysIrefSdckoMc7rcXRcwdwOf68LZFQ0IjY6YdCDUjLh7ACYSgcGo4ioREoFRGlfl2d
oqtTIRqRYaVUrJe1ySUvoRuha+HTzFiL8RyzbXZJsVuQwqSosnM39tBSMtZkUwyFZwqYTzzjNWaO
XGiduI5i5sIkyxm05mzeYTkZRWmGC672MTEtNv81LRZHATJ+zin0KBzjzM+09w6ewH35UJkPMj0Q
hwg7GhoRcD4uVmw/vBE/7f8Bx84fRHpgiuphib9+TV2E0OBQhBcuivCQ4qhQvAoqlaqOamVroUKJ
qur9EPbB/Y1gbMiLQutIF8jqFSY6fM3yfwqTN5PukBeQbprXgVkjM0FaOIqOIqTlpNiYjfM1t/Um
RqMATTfMzzLDAUdQFDwW9+F58hwpGO5DUXN/b8rO+BlmHM3PpqhyAs+TYRA/j+fGvx2dV6YuPo0m
r/Bf5qDReIAWosYSaCFqLIEWosYSaCFqLIEWosYSaCFqLIEWosYSaCFqLIEWosYSaCFqLIEWosYS
aCFqLIEWosYSaCFqLIEWosYSaCFqLIEWosYSaCFqLIEWosYSaCFqLIEWosYSaCFqLIEWosYSaCFq
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