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Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել, մանրամասների համար 
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Տեղեկատվական ամփոփագիր  

Առաջնային շուկայից Բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման  օնլայն 
վարկ      

  
Վարկի մասին (վարկի նպատակ)  
Վարկի նպատակը առաջնային շուկայից (կառուցապատողից) բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերումն է 
բնակության, վարձակալության տրամադրելու կամ ներդրում կատարելու նպատակով:  

Վարկի տրամադրման հիմնական պայմաններ  
Հաճախորդի  
(համավարկառուի/երաշխավորի)  
տարիք  

18-65 տարեկան, պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին վարկառուի տարիքը չի 
գերազանցի 65-ը  

Ռեզիդենտություն  ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք  
Արժույթ  ՀՀ դրամ  

Վարկավորման նվազագույն և 
առավելագույն սահամանաչափ  3,000,000 ՀՀ դրամ-50,000,000 ՀՀ դրամ  

Ժամկետ (ամիս)  240  
  
Տարեկան անվանական  
տոկոսադրույք ներառյալ գույքի 
ապահովագրությունը  

Ճշտգրտվող հաստատուն տոկոսադրույքով  
(տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 37-րդ ամսվանից)  

Հաստատուն բաղադրիչ` 4.5% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)  

Տարեկան փաստացի  
տոկոսադրույք (ներառյալ գույքի 
ապահովագրությունը)  

13.83%-14.49%  

Վարկի տրամադրման միանվագ 
վճար  Չի կիրառվում  

Վարկի տրամադրման եղանակ  Անկանխիկ  

Վարկի ձևակերպման վայր  
Վարկը ձևակերպվում է օնլայն  

Գործարքի նոտարական վավերացումը կատարվում է նոտարական գրասենյակում  

Վարկառուի կամ գույքը 
վաճառողի կողմից վարկի 
գումարի կանխիկացում  

Անվճար  

Նվազագույն կանխավճար   Ձեռք բերվող գույքի ձեռք բերման արժեքի ազնվազն 10%-ի չափով:  

Մարման եղանակ  Անուիտետային (Հավասարաչափ)  

Մարման հաճախականություն  Ամսական  

Գրավադրվող գույքի 
նկարագրություն  

Գրավի առարկա է հանդիսանում ձեռքբերվող անշարժ գույքը  

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն   Վարկը տրամադրվում է Կառուցապատողի* կողմից սահմանված առուվաճառքի արժեքի  մինչև 90%ի 
չափով, եթե այլ արժեք սահմանված չէ Բանկի կողմից                

Գրավադրվող անշարժ գույքի 
գտնվելու վայրը  

ՀՀ և ԼՂՀ մայրաքաղաքներ և մարզկենտրոններ, ինչպես նաև Աբովյան, Էջմիածին, Ջրվեժ, Առինջ,  
Ձորաղբյուր, Ծաղկաձոր, Դիլիջան, Քաջարան և Ջերմուկ քաղաքներ  
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Վարկի վաղաժամկետ մարման 
վճար  

Պայմանագրային տարվա որևէ պահի վաղաժամկետ մարում կարող է իրականացվել  այդ 
պայմանագրային տարվա համար մարման ժամանակացույցով հախատեսված վարկի մայր գումարի 
չափով: Պայմանագրային տարի է համարվում կրեդիտավորման պայմանագրի կնքման ամսաթվին 
հաջորդող յուրաքանչյուր 12-ամսյա ժամանակահատվածը, նշված գումարից գերազանցելու դեպքում`  
• վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.6 տոկոսի չափով, եթե վաղաժամկետ 
մարումը տեղի է ունենուն պայմանագրի գործողության առաջին տարվա ընթացքում,  
• վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.4 տոկոսի չափով, եթե 
վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում  պայմանագրի գործողության երկրորդ տարվա ընթացքում,  
• վարկի վաղաժամկետ մարված գումարի առավելագույնը 0.2 տոկոսի չափով, եթե 
վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում  պայմանագրի գործողության երրորդ տարվա ընթացքում.   

Տույժեր և տուգանքներ 
ժամկետանց մայր գումարի և 
տոկոսի նկատմամբ  

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի 
հաշվարկումը:   
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի և Տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով ժամկետանց յուրաքանչյուր 
օրվա համար։  
Վարկային պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տվյալները տրամադրվում են 
Վարկային բյուրոյին:  
Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է 
բռնագանձվել:  

1. Ուշադրություն` Լողացող անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել տարեկան ոչ ավելի, քան երկու անգամ: Ընդ 
որում, այն առավելագույն շեմերը, որոնցից ավելի կրեդիտի անվանական տոկոսադրույքը չի կարող բարձրանալ կամ իջնել, 
կախված Լողացող անվանական տոկոսադրույքի փոփոխությունից, սահմանվում է ± 4%:  

2.Ուշադրություն` Պայմանագրի առաջարկը տրամադրվում է սպառողին, որից հեոտ սպառողը կարող է օգտագործել յոթ օր 
մտածելու ընձեռնված հնարավորությունը:  
  
*Կառուցապատողների ցանկը սահմանվում է Բանկի կողմից  

  

Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն  

Գրավադրվող գույքի ապահովագրությունն իրականացվում է յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում, 
Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի չափով, Հաճախորդի կողմից` առնվազն վարկի մնացորդի չափով:  

Բանկի կողմից ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները`   
 ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնացող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ 

և պայթյունավտանգ նյութեր,   
 ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող 

մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ,  
 տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ:  
  
   Համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների ցանկ և սակագներ  

Ապահովագրական ընկերություն  Հասցե  Հեռ.  
«Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ  ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10, տարածք  

110 («Պիացցա Գռանդե» Բիզնես  
Կենտրոն)  

(+37460) 500060    

«ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ  ք. Երևան, Հյուսիսային պող. 1  (+37410) 591010  

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ  ք. Երևան, Հանրապետության 51, 53, 
տարածք 47, 48, 50  

(+37410) 592121  

«ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ  ք. Երևան, Կոմիտաս 62, տարածք 
9393/1  

(+37460) 275757      

Անշարժ գույքի համար ապահովագրավճարը կազմում է վարկի գումարի 0,15-0.2 տոկոսը, սարքավորումների 
համար ապահովագրավճարը կազմում է վարկի գումարի 0.2-0.35 տոկոսը, շրջանառու միջոցների համար 
ապահովագրավճարը կազմում է վարկի գումարի 0.3-0.5 տոկոսը, ավտոմեքենաների համար 
ապահովագրավճարը սկսվում է վարկի գումարի 2,5 տոկոսից: Վերոնշյալ սակագները կարող են փոփոխվել 
կախված շուկայի իրավիճակից:  

  

Հաճախորդը վճարում է նաև այլ ծառայությունների համար`  

• Նոտարական վճար` 25,000,000 - 30,000 ՀՀ դրամ  
• ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ – ում անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում` 56,000 ՀՀ դրամ  

  

Պահանջվող փաստաթղթեր  
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Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր  

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, ՀԾՀ  
Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր  

 Ամուսնության վկայական (առկայության դեպքում) և ամուսնու անձը հաստատող փաստաթուղթ, ՀԾՀ   

Անշարժ գույքի սեփականության/գնման իրավունքի գրանցման վկայական   

Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական   

Գույքի նկատմամբ առկա սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք  

Այլ փաստաթղթեր անհրաժեշտության դեպքում   

Վարկի սպասարկման սակագներ  

Վարկի սպասարկման, այդ թվում` վարկի պայմանների և գրավի առարկայի փոփոխման սակագները 
ներկայացված են ստրև լինկում:  

 Վարկի սպասարկման սակագներ  
Նպատակ   (ՀՀ դրամ)   
Վարկի պայմանների փոփոխություն   15,000   
Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն (այդ 
թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)   

10,000   

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն (այդ 
թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության 
համար)   

5,000   

Գրավի առարկայի հետ կապված 
համաձայնությունների,  
թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում   

5,000 (ներառյալ ԱԱՀ)   

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն   5,000   
Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե 
1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր 
սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ 
մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում 
է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա սակագինը չի գանձվում:  
  

Կարևոր է իմանալ  
Քաղվածքներ   

Վարկային հաշիվների քաղվածքը Բանկը տրամադրում է հաճախորդին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
և/կամ Հաճախորդի հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ և եղանակով: Քաղվածքները տրամադրվում են 
փոստային հասցեով, էլեկտրոնային փոստով «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգի միջոցով, կամ առձեռն` բանկի 
ցանկացած մասնաճյուղից:  

Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և 
կրկնօրինակների տրամադրման  

միջնորդավճար    

Սակագին  

Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, 
քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով 
պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում  

անվճար  

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, 
քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում կամ 
էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի  

տրամադրում7  

5,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ յուրաքանչյուր 
հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի  

համար  

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի 
կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ  
փաստաթղթի ուղարկում հաճախորդի 

էլեկտրոնային հասցեին առանց դրոշմակնիքի  

3,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ յուրաքանչյու 
փաստաթղթի համար  

Տեղեկանքների տրամադրում    
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3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին 3,000  
ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ 6  

3,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ  

Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին  5,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ 6  
   

  
Ուշադրություն.  
ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:  
  
Ուշադրություն.  
ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԳԵՐԱԶԱՆՑԵԼ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ 
ՏՈԿՈՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԻ ԿՐԿՆԱՊԱՏԻԿԸ:  
  
Ուշադրություն.   
ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԻ 
ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ԳՐԱՎԻ ԱՐԺԵՔԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ 
ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՄԱՐՎԵՆ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:  
  
Ուշադրություն.   
ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 1-ԻՑ 3 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է 
ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ 
ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:  
  
Ժամկետանց   պարտավորությունները  կատարելու  դեպքում  մարումները  իրականացվում  են 
 հետևյալ հերթականությամբ`  
  

1. տույժ/տուգանքներ,       

2. տոկոսագումարներ,      

3. մայր գումար:  

  
Ուշադրություն.  
ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ՎԱՐԿԻ 
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ  ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ  ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ  ՈՐՔԱՆ  Է  ԿԱԶՄՈՒՄ ՎԱՐԿԻ ՏԱՐԵԿԱՆ 
ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ, ՈՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ: 
ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՕՐԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ` ՎԱՐԿԻ ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ 
ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ` ՎԱՐԿԻ ԱՐԺՈՒՅԹՈՎ: ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ Է ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ 365 
ՕՐ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՏԱՐԻՆ:   
  
ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՊԱՏՇԱՃ ԿԵՐՊՈՎ և 
ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ 
ԴԵՊՔՈւՄ:  
  
  
Վարկի մարման եղանակները հետևյալն են՝  

Անուիտետային/Հավասարաչափ վճարումներով վարկի մարման եղանակ , որի դեպքում վարկի ամբողջ 
ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հաճախորդը կատարում է միևնույն չափի վճարումներ 
(վարկի գումար և տոկոսավճարներ):  

Անուիտետային մարման եղանակի դեպքում ամսական վճարման գումարը հաշվարկվում է հետևյալ 
բանաձևով.  

R= P x r / (1–1/(1 +r)n), որտեղ` R 
- Վարկի ամսական վճարումն է:  
P - Վարկի գումարն է:  
n - Վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի համար վարկային վճարումների ընդհանուր թիվն է (ամիսների քանակը): r 
– Վարկի ամսական տոկոսադրույքը, որը հավասար է Վարկի տրամադրման պահին Պայմանագրով սահմանված 
տարեկան տոկոսադրույքի 1/12 մասին:  



Ամսական վճարումների չափի հաշվարկը կատարվում է մեկ միավորային ճշգրտությամբ և կլորացվում է 
մաթեմատիկական կանոններով:  

Ամսական վճարումների կազմում Վարկի պարտքի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևի 
հաշվարկմամբ.  

Pt = R x ((1-1/(1+r)n ) / r բանաձևով, որտեղ՝  
Pt - Վարկի փաստացի մնացորդն է t ժամանակահատվածի վերջում:  
R - Վարկի ամսական վճարումն է:  
t - Վճարումների քանակն է, որոնք պետք է կատարվեն մինչև Վարկի օգտագործման ժամկետի ավարտը (ամիսների 
քանակը):  
r – Վարկի ամսական տոկոսադրույքն է, որը հավասար է Վարկի տրամադրման պահին Պայմանագրով սահմանված 
տարեկան տոկոսադրույքի 1/12 մասին:  

 Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.  

   

  

որտեղ՝ i - տարեկան փաստացի 
տոկոսադրույքը (APR).  
A - կրեդիտի գումարը /կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը/ 
n – կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը  
Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը  
Dn –կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած 
ժամանակահատվածը` արտահայտված օրերի թվով i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, որը կարող է 
հաշվարկվել, եթե հավասարման մյուս տվյալները հայտնի են կրեդիտավորման պայմանագրից կամ այլ կերպ:  

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ Վարկատեսակ՝ 

Գույքով ապահովված սպառողական վարկ  

Վարկի գումար՝ 15.000.000 ՀՀ դրամ  
Հաստատուն տոկոսադրույք՝ 17%  
Մարման ժամկետ՝ 60 ամիս  
Մարման եղանակ՝ անուիտետային /վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ  
/  
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար՝ 75.000 ՀՀ դրամ  
Ապահովագրության վճար՝ վարկի մնացորդի 0.16% չափով յուրաքանչյուր տարի  
Անշարժ գույքի գնահատման վճար՝ 15.000 ՀՀ դրամ  
Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի վճար՝ 10.300 ՀՀ դրամ  
Գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացման վճար՝ 13.000 ՀՀ դրամ 
Գրավի իրավունքի պետական գրանցման վճար՝ 26.000 ՀՀ դրամ Վարկի 
տրամադրման օր՝ 16/09/14թ.  
Առաջին մարման օր՝ 11/10/14թ  
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 19.14 %  
  
  
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկված է այն որոշող պայմանների հիմքով, կրում է կողմնորոշող բնույթ և 
կարող է Պայմանագրի գործողության ընթացքում փոփոխվել` կապված Վարկառուի կողմից Վարկը Պայմանագրով 
սահմանված ժամկետներից շուտ մարելու, ինչպես նաև դրանց հաշվարկում ներառված տարրերի փոփոխությունի  

    
Տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ  
  
Վարկի սկզբնական գումար – 1,000,000 ՀՀ դրամ  
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք – 20%  
Վարկի ժամկետ – 36 ամիս  



Օրական տոկոսագումարը կկազմի՝ 1000000*20/100/365=548 ՀՀ դրամ  
Ամսական մարումների մեծությունը անուիտետային մարման եղանակով կկազմի - 37,163.6 ՀՀ դրամ   

Ուշադրություն.  
Վարկառուն իրավունք ունի նախապես ստանալ Բանկի կողմից ստորագրված Պայմանագրի նախագիծը  
(ներառյալ վարկի մարման ժամանկացույցը) և իրավունք ունի այն կնքել յոթնօրյա ժամկետում:    
  
Տոկոսադրույքի փոփոխման կարգը.  

Բանկը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոփոխել տոկոսի չափը` կախված ֆինանսական շուկայից, Բանկի 
ներգրաված և/կամ շուկայում տեղաբաշխված միջոցների տոկոսադրույքների տատանումներից, և/կամ եթե 
ֆինանսական շուկայում իրատեսական են դարձել վարկի տարեկան տոկոսադրույքի  փոփոխման նախադրյալները: Ընդ 
որում` Բանկը պարտավոր է անվանական տոկոսադրույքի միակողմանի փոփոխման դեպքում այդ մասին նախօրոք` 
պայմանագրով սահմանված ժամկետում /առնվազն 7 օր առաջ/ և պայմանագրով սահմանված եղանակով ծանուցել 
վարկառուին, ինչը հիմք է հանդիսանում ծանուցման մեջ նշված ժամկետից փոփոխված տոկոսադրույքը կիրառելու 
համար: Եթե վարկառուն համաձայն չէ փոփոխված տոկոսի հետ, ապա նա իրավունք ունի վաղաժամկետ լուծել 
համապատասխան համաձայնագիրը` կատարելով բանկի հանդեպ տվյալ համաձայնագրով իր ունեցած 
պարտավորություններն ամբողջ ծավալով:  

Հաճախորդի վարկի տրամադրման համար դրական գործոններ կարող են հանդիսանալ`  

• Բանկի և հաճախորդի միջև ձևավորված հարաբերությունների պատմությունը  
• Գործարար համբավը  
• և այլն  

Վարկի մերժման գործոնները`  

• Վարկառուի  կողմից  ներկայացված  տվյալները  /փաստաթղթերը  և  այլ 
 տեղեկատվությունը/ անարժանահավատ են կամ ոչ ամբողջական:  

• Վարկառուի եկամուտներն անբավարար են պարտավորությունների մարման համար  
• Վարկառուն ունի վատ վարկային պատմություն, ժամկետանց և/կամ դասակարգված պարտավորություններ 

/այդ թվում` երրորդ անձանց հանդեպ/  
• և այլն  

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացումը  
  
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացումը կատարվում է օնլայն մի քանի րոպեի ընթացքում:   
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