
Վարկատեսակ

Նպատակ

Հաճախորդներ

Տնտեսության ոլորտներ կամ 

գործունեություն, որոնց վարկեր 

չեն տրամադրվում

Արժույթ

Վարկավորման նվազագույն և 

առավելագույն սահմանաչափ

Ժամկետ (ամիս)

Տարեկան տոկոսադրույք 

չօգտագործված մասի համար

Վարկի տրամադրման վճար

Վարկի գումարի կանխիկացում
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Մարման եղանակ

Ապահովվածության 

նկարագրություն

Վարկ/Գրավ հարաբերակցություն

Լրացուցիչ պարտադիր 

ապահովում

Լրացուցիչ ապահովում

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
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4. Ընթացիկ հաշիվների շարժերով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկային գծեր (օվերդրաֆտ)

  Դրամական հոսքերի ամսական միջին զուտ շրջանառության մինչև 40% (ընդ որում շրջանառության վերոնշյալ 

հարաբերակացությունը վարկի սպասարկման ընթացքում խախտելու դեպքում օվերդրաֆտի/վարկային գծի 

սահմանաչափը կարող է վերանայվել կամ հետ կանչվել)

ԱՄՆ դոլար

Ընթացիկ հաշիվների շարժերով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկային գծեր (օվերդրաֆտ)*

Ընթացիկ ֆինանսատնտեսական գործունեություն

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած իրավաբանական անձինք/անհատ ձեռնարկատերեր

1. Այնպիսի ապրանքների արտադրություն, առևտուր կամ գործունեություն, որոնք արգելված են երկրի 

օրենքներով կամ միջազգային պայմանագրերով

2. Արտադրություն կամ առևտուր, որոնք կապված են զինամթերքի հետ

3. Խաղատներ և այլ շահումով խաղեր

4. Թանկարժեք քարերի առևտուր

5. Փոխանակման կետ

6. Բրոքերային և բուքմեյքերական ընկերություններ

7. Արտադրություն, օգտագործում կամ առևտուր վտանգավոր նյութերով, ինչպիսիք են ռադիոակտիվ նյութերը և 

այլն, բացառությամբ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի:

Եվրո

Որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ գրավ

1.  Հաշիվների շրջանառություն

2.  Առնվազն 1 ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական բանկի համար ընդունելի անձի երաշխավորություն

Բիզնեսի հիմնադիրների/իրական շահառուների անձնական երաշխավորությունների տրամադրում
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Համաձայն գրաֆիկի կամ ժամկետի վերջում 

Համաձայն բանկում գործող սակագների
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Տարեկան տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ

20% 17%

Հաշվի առնելով հաճախորդի վարկային պատմությունը կարող է սահմանվել ավելի բարձր տոկոսադրույք 

+0.5%: 

1% վարկի գումարից, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ

• Ամերիաբանկում գործող հաշիվներով իրականացվող վերջին 6-12 ամիսների ամսական միջին 

շրջանառության մինչև 40%-ը, սակայն  ոչ ավելի, քան 20,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արտարժույթ

• Առնվազն 3 ամիս Ամերիաբանկում շրջանառություն իրականացրած հաճախորդների համար սահմանաչափի 

որոշման հիմք է հանդիսանալու Ամերիաբանկում իր հաշվեհամարներով 3 ամիսների իրականացված զուտ 

շրջանառությունը և դրան նախորդող առնվազն 3-9 ամիսների այլ բանկերի հաշվամարներով իրականացված 

զուտ շրջանառությունը, սակայն ոչ ավելի քան 20,000,000 ՀՀ դրամ` պայմանով, որ այլ բանկերում 

իրականացված շրջանառությունը տեղափոխվի Ամերիաբանկ

Մինչև 24 ամիս

Մինչև 3 %

Վարկ / գրավ հարաբերակցության շեղմամբ պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%:



Վարկի պայմանների 

փոփոխություն 

Վարկի մարման օրվա 

փոփոխություն

Վաղաժամկետ մարման 

միջնորդավճար

Հարկային կոդ, պետ. ռեգիստրի վկայական (Իրավաբանական անձի դեպքում գործադիր մարմնի վերաբերյալ 

ներդիրը պարտադիր է)

Պահանջվող փաստաթղթեր

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր 

Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

 Իրացման / մատակարարման պայմանագրեր, հայտ-պատվերներ, հաշիվ ապրանքագրեր, վաճառքների 

կանոնավոր գործընթաց հաստատող այլ փաստաթղթեր

 Կանոնադրություն (Իրավաբանական անձի դեպքում)

 Իրավ. անձի մասնակիցների, տնօրենի/նախագահի անձնագրերի և սոց. քարտերի պատճենները

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

25,000 ՀՀ դրամ 

10,000 ՀՀ դրամ

 Անձնագրեր (բնօրինակը) /Ա/Ձ-ի դեպքում/

 Վարկի հայտ-դիմում

 Վերջին հաշվետու տարվա համար (հաշվեկշիռ և ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություններ 

ներկայացնողների համար), վերջին հաշվետու եռամսյակի համար  հաստատագրված  և/կամ պարզեցված հարկ 

վճարողների համար
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**

Գործունեությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ լիցենզիաների, սերտիֆիկատների և պահանջվող այլ 

փաստաթղթերի պատճենները

 Երաշխավորների անձնագրեր, աշխատավայրից տեղեկանք եկամուտների վերաբերյալ և/կամ 

սեփականությունը հավաստող փաստաթուղթ

 Տեղեկանք գրանցված բաժնետերերի/մասնակիցների/հիմնադիրների, տնօրենի և կանոնադրության վերջին 

փոփոխությունների վերաբերյալ (Իրավաբանական անձի դեպքում)

 Գործունեության հետ կապված ՀՀ օրենսդրական ակտերով և/կամ բանկի (ռիսկային բնապահպանական 

գործունեության դեպքում) կողմից պահանջվող բնապահպանական` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության, 

տեխնիկական անվտանգության և այլ փորձաքննարկան եզրակացություններ, ակտեր, տեխնիկատնտեսական 

հիմնավորումներ (ըստ անհրաժեշտության)

 Այլ բանկերում գործող հաշիվների շրջանառության քաղվածքներ

Հարկային պետական ծառայությունից տեղեկանքներ պարտք ու պահանջի վերաբերյալ

Չի կիրառվում

Պ
ա

հ
ա

ն
ջվ

ո
ղ

 փ
ա

ս
տ

ա
թ

ղ
թ

ե
ր

  Իրավաբանական անձի իրավասու մարմնի որոշումը` բանկից վարկի և դրա ապահովման համար 

առաջարկվող ապահովման միջոցի վերաբերյալ գործարքներ կնքելու մասին

  Գործունեության իրականացման վայրի նկատմամբ սեփականության կամ վարձակալության իրավունքը 

հաստատող փաստաթղթերի պատճենը

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 Վարկառուի և իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց կամ Ա/Ձ-ների պետական գրանցման 

վկայականների և կից ներդիրների պատճենները 

 Ֆինանսական հաշվետվությունները վերջին հաշվետու ժամանակահատվածի համար` հաստատված 

հարկային տեսչության կողմից



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 կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

**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: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է 

երաշխավորի ավելացում, ապա  սակագինը չի գանձվում:

*Նշված վարկային գիծը կարող է տրամադրվել ինչպես հաճախորդի ընթացիկ հաշվի միջոցով (օվերդրաֆտ), այնպես էլ առանձին վարկային հաշվի միջոցով 

(վարկային գիծ):


