
 

Ռազմական դրությամբ պայմանավորված՝ վարկառուների մի շարք խմբերի վարկերի գծով 
փոփոխություններ 

 

Սիրելի՛ հաճախորդներ 

Անգնահատելի է հայրենիքի պաշտպանության համար առաջնագծում կանգնած մեր 
հայորդիների սխրանքը: 

Այս դժվարին օրերին Արդշինբանկը կանգնած է իր հաճախորդների կողքին և մշակել է 
ռազմական դրությամբ պայմանավորված վարկերի պայմանների փոփոխություններ Արցախի 
բնակիչների և զորահավաքի շրջանակներում զորակոչված վարկառուների և 
համավարկառուների համար: 

Մաղթում ենք խաղաղություն հայոց աշխարհին և բարի ծառայություն մեր զինվորներին: 

 
Արցախի Հանրապետությունում գտնվող մասնաճյուղերի վարկառուների համար 

Ոսկու գրավով և անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի և հիփոթեքային վարկերի 
դեպքում. 

1. Ռազմական դրությամբ պայմանավորված մինչև 02.02.2021թ ներառյալ վարկի հերթական 
մարումներ և վճարումներ չիրականացնելու դեպքում վարկը չի համարվելու ժամկետանց, 
հետևաբար տույժ, տուգանքներ չեն հաշվարկվելու և նշված ժամանակաշրջանում 
պարտավորությունները չկատարելու համար հավելյալ տեղեկատվություն ԱՔՌԱ վարկային 
բյուրոյին և վարկային ռեգիստրին չի տրամադրվելու: 
2. 02.02.2021թ դրությամբ կուտակված՝ չվճարված, պարտավորությունները  հնարավոր կլինի 
մարել ամսական հավասարաչափ վճարումների միջոցով՝ առավելագույնը 12 ամսվա 
ընթացքում, սակայն ոչ ավելի, քան վարկի վերջնաժամկետն է: 
 

Ոսկու գրավով և անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերից և հիփոթեքային 
վարկերից բացի այլ վարկերի դեպքում. 

3. Ռազմական դրությամբ պայմանավորված մինչև 06.04.2021թ ներառյալ վարկի հերթական 
մարումներ և վճարումներ չիրականացնելու դեպքում վարկը չի համարվելու ժամկետանց, 
հետևաբար տույժ, տուգանքներ չեն հաշվարկվելու և նշված ժամանակաշրջանում 
պարտավորությունները չկատարելու համար հավելյալ տեղեկատվություն ԱՔՌԱ վարկային 
բյուրոյին և վարկային ռեգիստրին չի տրամադրվելու: 
4. 02.02.2021թ դրությամբ կուտակված՝ չվճարված, պարտավորությունները  հնարավոր կլինի 
մարել ամսական հավասարաչափ վճարումների միջոցով՝ առավելագույնը 12 ամսվա 
ընթացքում, սակայն ոչ ավելի, քան վարկի վերջնաժամկետն է: 

Արցախի բնակիչ-վարկառուների համար 



1. 01.10.2020թ-ից մինչև 02.02.2021թ ներառյալ վարկի հերթական մարումներ և վճարումներ 
չիրականացնելու դեպքում վարկը չի համարվելու ժամկետանց, հետևաբար տույժ, տուգանքներ 
չեն հաշվարկվելու և նշված ժամանակաշրջանում պարտավորությունները չկատարելու համար 
հավելյալ տեղեկատվություն ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյին և վարկային ռեգիստրին չի 
տրամադրվելու: 
2. Արցախում հաշվառված անձինք, ովքեր ունեն վարկեր՝ տրամադրված ՀՀ տարածքում 
գտնվող մասնաճյուղերում, կարող են դիմել Բանկ՝ ներկայացնելով իրենց անձը հաստատող 
փաստաթուղթը: 
3. Ստացված տեղեկատվության հիման վրա Բանկը կիրականացնի 01.10.2020թ-ից մինչև 
02.02.2021թ ներառյալ վարկի գծով ձևավորված ժամկետանց պարտավորությունների, 
տույժերի, վարկի ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարի սրբագրում, 
վարկային պատմությունում համապատասխան տեղեկատվության ճշգրտում: 02.02.2021թ 
դրությամբ կուտակված՝ չվճարված, պարտավորությունները  հնարավոր կլինի մարել ամսական 
հավասարաչափ վճարումների միջոցով՝ առավելագույնը 12 ամսվա ընթացքում, սակայն ոչ 
ավելի, քան վարկի վերջնաժամկետն է: 

Զորահավաքի շրջանակներում զորակոչված կամ ռազմական գործողությունների 
մասնակցած վարկառուների և համավարկառուների համար 

1. 01.10.2020թ-ից մինչև 02.02.2021թ ներառյալ վարկի հերթական մարումներ և վճարումներ 
չիրականացնելու դեպքում վարկը չի համարվելու ժամկետանց, հետևաբար տույժ, տուգանքներ 
չեն հաշվարկվելու և նշված ժամանակաշրջանում պարտավորությունները չկատարելու համար 
հավելյալ տեղեկատվություն ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյին և վարկային ռեգիստրին չի 
տրամադրվելու: 
2. Զորակոչված վարկառուներն ու համավարկառուները կամ կամ իրենց փոխարեն այլ անձ 
կարող են դիմել Բանկ՝ ներկայացնելով զինվորական ծառայության զորակոչվելը հավաստող 
տեղեկանք զինվորական կոմիսարիատից, զորամասերից և առանձին դեպքերում՝ 
գործատուներից: 
3. Ստացված տեղեկատվության հիման վրա Բանկը կիրականացնի 01.10.2020թ-ից մինչև 
02.02.2021թ ներառյալ վարկի գծով ձևավորված ժամկետանց պարտավորությունների, 
տույժերի, վարկի ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարի սրբագրում, 
վարկային պատմությունում համապատասխան տեղեկատվության ճշգրտում: 
4. 02.02.2021թ դրությամբ կուտակված՝ չվճարված, պարտավորությունները  հնարավոր կլինի 
մարել ամսական հավասարաչափ վճարումների միջոցով՝ առավելագույնը 12 ամսվա 
ընթացքում, սակայն ոչ ավելի, քան վարկի վերջնաժամկետն է: 

Զորահավաքի շրջանակներում զորակոչված կամ ռազմական գործողությունների 
մասնակցած վարկառուների և համավարկառուների համար, ովքեր ռազմական 
գործողություններին մասնակցության ընթացքում ստացել են վիրավորում 

1. Բանկը վարկառուների վարկային պայմանագրերի նկատմամբ կիրառում է հետևյալ 
պայմանները. 01.10.2020թ-ից սկսած վարկի ժամկետանց մասի դիմաց կիրառվող տուգանային 
տոկոսադրույքը հավասարեցվում է վարկի ժամկետային տոկոսադրույքին, իսկ ժամկետանց 
տոկոսների դիմաց հաշվեգրվող տույժի դրույքը սահմանվում է 0 (զրո): 
2. Վարկառուներն ու համավարկառուները, ինչպես նաև կամ իրենց փոխարեն այլ անձ կարող 
են դիմել Բանկ՝ ներկայացնելով զինվորական ծառայության զորակոչվելը և այդ ընթացքում 
վիրավորում ստանալու փաստը հավաստող տեղեկանք: 



3. Ստացված տեղեկատվության հիման վրա Բանկը կիրականացնի 01.10.2020թ-ից մինչև 
02.02.2021թ ներառյալ վարկի գծով ձևավորված ժամկետանց պարտավորությունների, 
տույժերի, վարկի ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարի սրբագրում, 
վարկային պատմությունում համապատասխան տեղեկատվության ճշգրտում: 
4. Վարկառուի՝ զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամություն ձեռք բերելու 
դեպքում Բանկը կատարում է լրացուցիչ զիջումներ, որոնք նկարագրվում են հաջորդիվ: 
5. 02.02.2021թ դրությամբ կուտակված՝ չվճարված, պարտավորությունները  հնարավոր կլինի 
մարել ամսական հավասարաչափ վճարումների միջոցով՝ առավելագույնը 12 ամսվա 
ընթացքում, սակայն ոչ ավելի, քան վարկի վերջնաժամկետն է: 

Զորահավաքի շրջանակներում զորակոչված կամ ռազմական գործողությունների 
մասնակցած վարկառուների և համավարկառուների և քաղաքացիական անձանց համար, 
ովքեր ռազմական գործողություններին մասնակցության արդյունքում կամ դրանց 
հետևանքով դարձել են 1-ին կամ 2-րդ կարգի հաշմանդամ 

1. Գրավով չապահովված վարկի դեպքում՝ 
- Եթե գործարքի կատարման պահին վարկի ամբողջ պարտքի գումարը չի գերազանցում 3 մլն 
ՀՀ դրամը, կատարվում է պարտքի ամբողջական ներում: 
- Եթե գործարքի կատարման պահին վարկի ամբողջ պարտքի գումարը գերազանցում է 3 մլն 
ՀՀ դրամը, կատարվում է պարտքի ներում 3 մլն ՀՀ դրամի չափով: 

2. Եթե ոսկու գրավով ապահովված վարկի վարկ-գրավ հարաբերակցությունը գերազանցում է 
100%-ը՝ 
- Եթե վարկի ամբողջ պարտքի գումարը (բացառությամբ մայր գումարի՝ գրավով ապահովված 
մասի) չի գերազանցում 3 մլն ՀՀ դրամը, կատարվում է պարտքի (բացառությամբ գրավով 
ապահովված մասի) ամբողջական ներում: 
- Եթե վարկի ամբողջ պարտքի գումարը (բացառությամբ մայր գումարի՝ գրավով ապահովված 
մասի) գերազանցում է 3 մլն ՀՀ դրամը, կատարվում է պարտքի ներում 3 մլն ՀՀ դրամի չափով՝ 
ըստ սահմանված մարման հերթականության, բացառությամբ մայր գումարի՝ գրավով 
ապահովված մասի: 

3. Գրավով ապահովված վարկի նկատմամբ 01.10.2020թ-ից սկսած կիրառվում է փոփոխված 
տոկոսադրույք՝ գործող տոկոսադրույքի 50%-ի չափով, սակայն, կախված վարկի արժույթից, ոչ 
պակաս, քան 8%՝ ՀՀ դրամի դեպքում, 5%՝ ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի դեպքում: 
4. Գրավով չապահովված վարկի նկատմամբ 01.10.2020թ-ից սկսած կիրառվում է փոփոխված 
տոկոսադրույք՝ տարեկան 0.1%, իսկ տոկոսադրույքը 0 սահմանված լինելու դեպքում կիրառվում 
է փոփոխված սպասարկման վարձ՝ ամսական 0.1%: 
5. Վարկի ժամկետանցման դեպքում ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ սկսում է 
կիրառվել ժամկետային տոկոսադրույք, իսկ ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ տույժի 
կիրառումը դադարեցվում է: 
6. Վարկառուները կամ իրենց հարազատները կարող են դիմել Բանկ՝ ներկայացնելով 
վարկառուի՝ զինվորական ծառայության զորակոչվելը հավաստող տեղեկանք զինվորական 
կոմիսարիատից, 1-ին կամ 2-րդ կարգի հաշմադամության կարգի ստացումը հավաստող 
տեղեկանք իրավասու պետական մարմնից: 
7. Ստացված տեղեկատվության հիման վրա Բանկը կիրականացնի 01.10.2020թ-ից մինչև 
02.02.2021թ ներառյալ վարկի գծով ձևավորված տույժերի, վարկի ժամկետանց գումարի 
նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարի սրբագրում, սահմանված չափով ներում: 
8. Վարկի գծով լրացուցիչ զիջումների կատարման հարցը կդիտարկվի լրացուցիչ և Բանկը 
կտեղեկացնի դիմումատուին իր որոշման մասին:  



9. 02.02.2021թ դրությամբ կուտակված՝ չվճարված, պարտավորությունները  հնարավոր կլինի 
մարել ամսական հավասարաչափ վճարումների միջոցով՝ առավելագույնը 12 ամսվա ընթացքում, 
սակայն ոչ ավելի, քան վարկի վերջնաժամկետն է: 

 
 

Ռազմական դրության ընթացքում զորահավաքային զորակոչին զորակոչված կամ 
ռազմական գործողությունների մասնակցած և դրա արդյունքում զոհված, 1-ին կամ 2-րդ 
կարգի հաշմանդամություն ստացած կամ անհայտ կորած անձի ընտանիքի անդամների 
(հայր, մայր, ամուսին, երեխա) վարկերի վերաբերյալ 
 
1. 01.10.2020թ-ից մինչև 02.02.2021թ ներառյալ վարկի հերթական մարումներ և վճարումներ 
չիրականացնելու դեպքում վարկը չի համարվելու ժամկետանց, հետևաբար տույժ, տուգանքներ 
չեն հաշվարկվելու և նշված ժամանակաշրջանում պարտավորությունները չկատարելու համար 
հավելյալ տեղեկատվություն ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյին և վարկային ռեգիստրին չի 
տրամադրվելու: 
2. Զորակոչված վարկառուների ու համավարկառուների ընտանիքի անդամները կարող են 
դիմել Բանկ՝ ներկայացնելով իրենց ընտանիքի անդամի՝ ռազմական գործողություններին 
մասնակցության արդյունքում զոհվելը, 1-ին կամ 2-րդ հաշմանդամության կարգի ստացումը կամ 
անհայտ կորած համարվելը հավաստող փաստաթուղթ (զոհված կամ անհայտ կորած 
զինծառայողի մասով՝ տեղեկանք զինվորական կոմիսարիատից, հաշմանդամության կարգի 
մասին տեղեկանք պետական իրավասու մարմնից, ամուսնության վկայական կամ ծննդյան 
վկայական(ներ)): 
3. Ստացված տեղեկատվության հիման վրա Բանկը կիրականացնի 01.10.2020թ-ից մինչև 
02.02.2021թ ներառյալ վարկի գծով ձևավորված ժամկետանց պարտավորությունների, 
տույժերի, վարկի ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարի սրբագրում, 
վարկային պատմությունում համապատասխան տեղեկատվության ճշգրտում: 
4. 02.02.2021թ դրությամբ կուտակված՝ չվճարված, պարտավորությունները  հնարավոր կլինի 
մարել ամսական հավասարաչափ վճարումների միջոցով՝ առավելագույնը 12 ամսվա 
ընթացքում, սակայն ոչ ավելի, քան վարկի վերջնաժամկետն է: 

Ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված վարկառուների վարկերի վերաբերյալ 

1. Գրավով չապահովված վարկի դեպքում՝ 
- Եթե գործարքի կատարման պահին վարկի ամբողջ պարտքի գումարը չի գերազանցում 3 մլն 
ՀՀ դրամը, կատարվում է պարտքի ամբողջական ներում: 
- Եթե գործարքի կատարման պահին վարկի ամբողջ պարտքի գումարը գերազանցում է 3 մլն 
ՀՀ դրամը, կատարվում է պարտքի ներում 3 մլն ՀՀ դրամի չափով: 

2. Եթե ոսկու գրավով ապահովված վարկի վարկ-գրավ հարաբերակցությունը գերազանցում է 
100%-ը՝ 
- Եթե վարկի ամբողջ պարտքի գումարը (բացառությամբ մայր գումարի՝ գրավով ապահովված 
մասի) չի գերազանցում 3 մլն ՀՀ դրամը, կատարվում է պարտքի (բացառությամբ գրավով 
ապահովված մասի) ամբողջական ներում: 
- Եթե վարկի ամբողջ պարտքի գումարը (բացառությամբ մայր գումարի՝ գրավով ապահովված 
մասի) գերազանցում է 3 մլն ՀՀ դրամը, կատարվում է պարտքի ներում 3 մլն ՀՀ դրամի չափով՝ 
ըստ սահմանված մարման հերթականության, բացառությամբ մայր գումարի՝ գրավով 
ապահովված մասի: 



3. Գրավով ապահովված վարկի նկատմամբ 01.10.2020թ-ից սկսած կիրառվում է փոփոխված 
տոկոսադրույք՝ գործող տոկոսադրույքի 50%-ի չափով, սակայն, կախված վարկի արժույթից, ոչ 
պակաս, քան 8%՝ ՀՀ դրամի դեպքում, 5%՝ ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի դեպքում: 
4. Գրավով չապահովված վարկի նկատմամբ 01.10.2020թ-ից սկսած կիրառվում է փոփոխված 
տոկոսադրույք՝ տարեկան 0.1%, իսկ տոկոսադրույքը 0 սահմանված լինելու դեպքում կիրառվում 
է փոփոխված սպասարկման վարձ՝ ամսական 0.1%: 
5. Վարկի ժամկետանցման դեպքում ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ սկսում է 
կիրառվել ժամկետային տոկոսադրույք, իսկ ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ տույժի 
կիրառումը դադարեցվում է: 
6. Վարկառուների հարազատները կարող են դիմել Բանկ՝ ներկայացնելով վարկառուի՝ 
զինվորական ծառայության զորակոչվելը և ծառայության ընթացքում զոհվելու փաստը 
հավաստող տեղեկանք զինվորական կոմիսարիատից կամ Քաղաքացիական կացության 
ակտերի գրասենյակից: 
7. Ստացված տեղեկատվության հիման վրա Բանկը կիրականացնի 01.10.2020թ-ից մինչև 
02.02.2021թ ներառյալ վարկի գծով ձևավորված տույժերի, վարկի ժամկետանց գումարի 
նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարի սրբագրում, սահմանված չափով ներում: 
8. Վարկի գծով լրացուցիչ զիջումների կատարման հարցը կդիտարկվի լրացուցիչ և Բանկը 
կտեղեկացնի դիմումատուին իր որոշման մասին: 

Զորահավաքի շրջանակներում զորակոչված և անհայտ կորած վարկառուների և 
համավարկառուների վարկերի վերաբերյալ 

1. 01.10.2020թ-ից մինչև 02.05.2021թ ներառյալ վարկի հերթական մարումներ և վճարումներ 
չիրականացնելու դեպքում վարկը չի համարվելու ժամկետանց, հետևաբար տույժ, տուգանքներ 
չեն հաշվարկվելու և նշված ժամանակաշրջանում պարտավորությունները չկատարելու համար 
հավելյալ տեղեկատվություն ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյին և վարկային ռեգիստրին չի 
տրամադրվելու: Գրավով չապահովված վարկի նկատմամբ 01.10.2020թ-ից սկսած կիրառվում է 
փոփոխված տոկոսադրույք՝ տարեկան 0.1%, իսկ տոկոսադրույքը 0 սահմանված լինելու 
դեպքում կիրառվում է փոփոխված սպասարկման վարձ՝ ամսական 0.1%: 
2. Անհայտ կորած վարկառուի հարազատները կարող են դիմել Բանկ՝ ներկայացնելով 
զինվորական ծառայության զորակոչվելը և ներկայում գտնվելու վայրն անհայտ լինելը 
հավաստող տեղեկանք զինվորական կոմիսարիատից:  
3. Ստացված տեղեկատվության հիման վրա Բանկը կիրականացնի 01.10.2020թ-ից մինչև 
02.05.2021թ ներառյալ վարկի գծով ձևավորված ժամկետանց պարտավորությունների, 
տույժերի, վարկի ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարի սրբագրում, 
վարկային պատմությունում համապատասխան տեղեկատվության ճշգրտում: 
4. Վարկառուի՝ անհայտ բացակայող համարվելու վերաբերյալ դատարանի որոշման 
ներկայացման դեպքում վարկի նկատմամբ կատարվում են հետևյալ լրացուցիչ 
գործողությունները. 
4.1. Գրավով չապահովված վարկի դեպքում՝ 
- Եթե գործարքի կատարման պահին վարկի ամբողջ պարտքի գումարը չի գերազանցում 3 մլն 
ՀՀ դրամը, կատարվում է պարտքի ամբողջական ներում: 
- Եթե գործարքի կատարման պահին վարկի ամբողջ պարտքի գումարը գերազանցում է 3 մլն 
ՀՀ դրամը, կատարվում է պարտքի ներում 3 մլն ՀՀ դրամի չափով: 
4.2. Եթե ոսկու գրավով ապահովված վարկի վարկ-գրավ հարաբերակցությունը 

գերազանցում է 100%-ը՝ 



- Եթե վարկի ամբողջ պարտքի գումարը (բացառությամբ մայր գումարի՝ գրավով ապահովված 
մասի) չի գերազանցում 3 մլն ՀՀ դրամը, կատարվում է պարտքի (բացառությամբ գրավով 
ապահովված մասի) ամբողջական ներում: 
- Եթե վարկի ամբողջ պարտքի գումարը (բացառությամբ մայր գումարի՝ գրավով ապահովված 
մասի) գերազանցում է 3 մլն ՀՀ դրամը, կատարվում է պարտքի ներում 3 մլն ՀՀ դրամի չափով՝ 
ըստ սահմանված մարման հերթականության, բացառությամբ մայր գումարի՝ գրավով 
ապահովված մասի: 
4.3. Գրավով ապահովված վարկի նկատմամբ 01.10.2020թ-ից սկսած կիրառվում է 

փոփոխված տոկոսադրույք՝ գործող տոկոսադրույքի 50%-ի չափով, սակայն, կախված 
վարկի արժույթից, ոչ պակաս, քան 8%՝ ՀՀ դրամի դեպքում, 5%՝ ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի 
դեպքում: 

 

Ստորև ներկայացված են հաճախ տրվող հարցերը և դրանց պատասխանները 

ՀԱՐՑ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 

Ո՞ր վարկերի գծով են կատարվում 
փոփոխություններ 

Փոփոխություններ կատարվում են հետևյալ վարկերի գծով՝ 
1. Արդշինբանկ ՓԲԸ (այսուհետ՝ Բանկի) ֆիզիկական անձ, ԱՁ 

և իրավաբանական անձ հաճախորդների՝ Արցախի 
հանրապետության տարածքում գտնվող մասնաճյուղերում 
տրամադրված վարկերի և այդ մասնաճյուղերում 
տրամադրված քարտերով ձևակերպված վարկային գծերի 
(այսուհետ՝ վարկը և վարկային գիծը միասին՝ վարկ) 
նկատմամբ, 

2. Արցախի բնակիչ ֆիզիկական անձանց և անհատ 
ձեռնարկատերերին տրամադրված վարկեր, որոնք չեն 
տրամադրվել  Ստեփանակերտ, Վարանդա, Քաշաթաղ 
մասնաճյուղերի կողմից և վարկային գծեր, որոնք չեն 
տրամադրվել նույն մասնաճյուղերում տրամադրված 
քարտերով, 

3. Զորահավաքային զորակոչի միջոցով զինվորական 
ծառայության զորակոչված, այդ թվում՝ կամավորագրված 
ֆիզիկական անձ և անհատ ձեռնարկատեր վարկառուների 
կամ համավարկառուների վարկեր, 

4. Ռազմական գործողությունների արդյունքում զոհված կամ 1-ին 
կամ 2-րդ կարգի հաշմանդամություն ստացած 
քաղաքացիական անձանց վարկեր, 

5. Զորահավաքի շրջանակներում զորակոչված կամ ռազմական 
գործողությունների մասնակցած և զոհված կամ 1-ին կամ 2-րդ 
կարգի հաշմանդամություն ստացած կամ անհայտ կորած 
անձանց ընտանիքի անդամների վարկեր:  

Ի՞նչ փոփոխություններ են կատարվել 
Արցախի հանրապետության 
տարածքում գտնվող մասնաճյուղերի 
վարկերի գծով 

1. 01.10.2020թ-ից մինչև 02.02.2021թ ներառյալ վարկի 
հերթական մարումներ և վճարումներ չիրականացնելու 
դեպքում վարկը չի համարվելու ժամկետանց, հետևաբար 
տույժ, տուգանքներ չեն հաշվարկվելու և նշված 
ժամանակաշրջանում պարտավորությունները չկատարելու 



համար հավելյալ տեղեկատվություն ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյին 
և վարկային ռեգիստրին չի տրամադրվելու: 

2. 01.10.2020թ-ից մինչև 02.02.2021թ ներառյալ վարկի 
հերթական մարումներ և վճարումներ չիրականացնելու 
դեպքում վարկը չի համարվելու ժամկետանց, հետևաբար 
տույժ, տուգանքներ չեն հաշվարկվելու և նշված 
ժամանակաշրջանում պարտավորությունները չկատարելու 
համար հավելյալ տեղեկատվություն ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյին 
և վարկային ռեգիստրին չի տրամադրվելու): Արդեն 
ժամկետանց պարտավորություն ունենալու դեպքում 
01.10.2020թ-ից մինչև 02.02.2021թ ներառյալ լրացուցիչ 
տույժերի, վարկի ժամկետանց մասի դիմաց տուգանային 
տոկոսագումարի հաշվարկ չի իրականացվելու: 

3. 02.02.2021թ դրությամբ կուտակված՝ չվճարված, 
պարտավորությունները  հնարավոր կլինի մարել ամսական 
հավասարաչափ վճարումների միջոցով՝ առավելագույնը 12 
ամսվա ընթացքում, սակայն ոչ ավելի, քան վարկի 
վերջնաժամկետն է:  

Ի՞նչ փոփոխություններ են 
կատարվելու զինվորական 
ծառայության զորակոչված 
վարկառուների վարկերի գծով 

1. 01.10.2020թ-ից մինչև 02.02.2021թ ներառյալ վարկի 
հերթական մարումներ և վճարումներ չիրականացնելու 
դեպքում վարկը չի համարվելու ժամկետանց, հետևաբար 
տույժ, տուգանքներ չեն հաշվարկվելու և նշված 
ժամանակաշրջանում պարտավորությունները չկատարելու 
համար հավելյալ տեղեկատվություն ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյին 
և վարկային ռեգիստրին չի տրամադրվելու: 

2. Բանկը կիրականացնի 01.10.2020թ-ից մինչև 02.02.2021թ 
ներառյալ վարկի գծով ձևավորված ժամկետանց 
պարտավորությունների, տույժերի, վարկի ժամկետանց 
գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարի 
սրբագրում, վարկային պատմությունում համապատասխան 
տեղեկատվության ճշգրտում՝ վարկառուի կամ վերջինի 
ներկայացուցչի կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա: 

3. 02.02.2021թ դրությամբ կուտակված՝ չվճարված, 
պարտավորությունները  հնարավոր կլինի մարել ամսական 
հավասարաչափ վճարումների միջոցով՝ առավելագույնը 12 
ամսվա ընթացքում, սակայն ոչ ավելի, քան վարկի 
վերջնաժամկետն է: 

Ի՞նչ փոփոխություններ են 
կատարվելու զինվորական 
ծառայության զորակոչված և 
ծառայության ընթացքում վիրավորում 
ստացած վարկառուների վարկերի 
գծով 

1. 01.10.2020թ-ից մինչև 02.02.2021թ ներառյալ վարկի 
հերթական մարումներ և վճարումներ չիրականացնելու 
դեպքում վարկը չի համարվելու ժամկետանց, հետևաբար 
տույժ, տուգանքներ չեն հաշվարկվելու և նշված 
ժամանակաշրջանում պարտավորությունները չկատարելու 
համար հավելյալ տեղեկատվություն ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյին 
և վարկային ռեգիստրին չի տրամադրվելու: 



2. Բանկը վարկառուների վարկային պայմանագրերի նկատմամբ 
կիրառում է հետևյալ պայմանները. 01.10.2020թ-ից սկսած 
վարկի ժամկետանց մասի դիմաց կիրառվող տուգանային 
տոկոսադրույքը հավասարեցվում է վարկի ժամկետային 
տոկոսադրույքին, իսկ ժամկետանց տոկոսների դիմաց 
հաշվեգրվող տույժի դրույքը սահմանվում է 0 (զրո): 

3. Բանկը կիրականացնի 01.10.2020թ-ից մինչև 02.02.2021թ 
ներառյալ վարկի գծով ձևավորված ժամկետանց 
պարտավորությունների, տույժերի, վարկի ժամկետանց 
գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարի 
սրբագրում, վարկային պատմությունում համապատասխան 
տեղեկատվության ճշգրտում՝ վարկառուի կամ վերջինի 
ներկայացուցչի կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա: 

4. 02.02.2021թ դրությամբ կուտակված՝ չվճարված, 
պարտավորությունները  հնարավոր կլինի մարել ամսական 
հավասարաչափ վճարումների միջոցով՝ առավելագույնը 12 
ամսվա ընթացքում, սակայն ոչ ավելի, քան վարկի 
վերջնաժամկետն է: 

Ի՞նչ փոփոխություններ են 
կատարվելու զինվորական 
ծառայության զորակոչված և 
ծառայության ընթացքում զոհված 
կամ 1-ին կամ 2-րդ կարգի 
հաշմանդամություն ստացած 
վարկառուների վարկերի գծով: 
 
Ի՞նչ փոփոխություններ են 
կատարվելու ռազմական 
գործողությունների արդյունքում 
զոհված կամ 1-ին կամ 2-րդ կարգի 
հաշմանդամություն ստացած 
քաղաքացիական անձանց վարկերի 
գծով: 

1. Գրավով չապահովված վարկի դեպքում՝ 
- Եթե գործարքի կատարման պահին վարկի ամբողջ պարտքի 
գումարը չի գերազանցում 3 մլն ՀՀ դրամը, կատարվում է 
պարտքի ամբողջական ներում: 
- Եթե գործարքի կատարման պահին վարկի ամբողջ պարտքի 
գումարը գերազանցում է 3 մլն ՀՀ դրամը, կատարվում է 
պարտքի ներում 3 մլն ՀՀ դրամի չափով: 

2. Եթե ոսկու գրավով ապահովված վարկի վարկ-գրավ 
հարաբերակցությունը գերազանցում է 100%-ը՝ 
- Եթե վարկի ամբողջ պարտքի գումարը (բացառությամբ մայր 
գումարի՝ գրավով ապահովված մասի) չի գերազանցում 3 մլն ՀՀ 
դրամը, կատարվում է պարտքի (բացառությամբ գրավով 
ապահովված մասի) ամբողջական ներում: 
- Եթե վարկի ամբողջ պարտքի գումարը (բացառությամբ մայր 
գումարի՝ գրավով ապահովված մասի) գերազանցում է 3 մլն ՀՀ 
դրամը, կատարվում է պարտքի ներում 3 մլն ՀՀ դրամի չափով՝ 
ըստ սահմանված մարման հերթականության, բացառությամբ 
մայր գումարի՝ գրավով ապահովված մասի: 

3. Գրավով ապահովված վարկի նկատմամբ 01.10.2020թ-ից 
սկսած կիրառվում է փոփոխված տոկոսադրույք՝ գործող 
տոկոսադրույքի 50%-ի չափով, սակայն, կախված վարկի 
արժույթից, ոչ պակաս, քան 8%՝ ՀՀ դրամի դեպքում, 5%՝ ԱՄՆ 
դոլարի և եվրոյի դեպքում: 

4. Գրավով չապահովված վարկի նկատմամբ 01.10.2020թ-ից 
սկսած կիրառվում է փոփոխված տոկոսադրույք՝ տարեկան 
0.1%, իսկ տոկոսադրույքը 0 սահմանված լինելու դեպքում 
կիրառվում է փոփոխված սպասարկման վարձ՝ ամսական 0.1%: 



5. Վարկի ժամկետանցման դեպքում ժամկետանց մայր գումարի 
նկատմամբ սկսում է կիրառվել ժամկետային տոկոսադրույք, 
իսկ ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ տույժի 
կիրառումը դադարեցվում է: 

6. Վարկառուները հարազատները կարող են դիմել Բանկ՝ 
ներկայացնելով վարկառուի՝ զինվորական ծառայության 
զորակոչվելը հավաստող տեղեկանք զինվորական 
կոմիսարիատից, 1-ին կամ 2-րդ կարգի հաշմադամության 
կարգի ստացումը հավաստող տեղեկանք իրավասու պետական 
մարմնից: 

7. Ստացված տեղեկատվության հիման վրա Բանկը 
կիրականացնի 01.10.2020թ-ից մինչև 02.02.2021թ ներառյալ 
վարկի գծով ձևավորված տույժերի, վարկի ժամկետանց 
գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարի 
սրբագրում, սահմանված չափով ներում: 

8. Վարկի գծով լրացուցիչ զիջումների կատարման հարցը 
կդիտարկվի լրացուցիչ և Բանկը կտեղեկացնի դիմումատուին 
իր որոշման մասին:  

Ի՞նչ փոփոխություններ են 
կատարվելու զորահավաքի 
շրջանակներում զորակոչված կամ 
ռազմական գործողությունների 
մասնակցած և զոհված կամ 1-ին կամ 
2-րդ կարգի հաշմանդամություն 
ստացած կամ անհայտ կորած 
անձանց ընտանիքի անդամների 
վարկերի գծով 

1. 01.10.2020թ-ից մինչև 02.02.2021թ ներառյալ վարկի 
հերթական մարումներ և վճարումներ չիրականացնելու 
դեպքում վարկը չի համարվելու ժամկետանց, հետևաբար 
տույժ, տուգանքներ չեն հաշվարկվելու և նշված 
ժամանակաշրջանում պարտավորությունները չկատարելու 
համար հավելյալ տեղեկատվություն ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյին 
և վարկային ռեգիստրին չի տրամադրվելու: 

2. Բանկը կիրականացնի 01.10.2020թ-ից մինչև 02.02.2021թ 
ներառյալ վարկի գծով ձևավորված ժամկետանց 
պարտավորությունների, տույժերի, վարկի ժամկետանց 
գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարի 
սրբագրում, վարկային պատմությունում համապատասխան 
տեղեկատվության ճշգրտում՝ վարկառուի կամ վերջինի 
ներկայացուցչի կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա: 

3. 02.02.2021թ դրությամբ կուտակված՝ չվճարված, 
պարտավորությունները  հնարավոր կլինի մարել ամսական 
հավասարաչափ վճարումների միջոցով՝ առավելագույնը 12 
ամսվա ընթացքում, սակայն ոչ ավելի, քան վարկի 
վերջնաժամկետն է: 

Ի՞նչ փոփոխություններ են 
կատարվելու զինվորական 
ծառայության զորակոչված և անհայտ 
կորած վարկառուների վարկերի գծով 

1. 01.10.2020թ-ից մինչև 02.05.2021թ ներառյալ վարկի 
հերթական մարումներ և վճարումներ չիրականացնելու 
դեպքում վարկը չի համարվելու ժամկետանց, հետևաբար 
տույժ, տուգանքներ չեն հաշվարկվելու և նշված 
ժամանակաշրջանում պարտավորությունները չկատարելու 
համար հավելյալ տեղեկատվություն ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյին 
և վարկային ռեգիստրին չի տրամադրվելու: 



2. Բանկը կիրականացնի 01.10.2020թ-ից մինչև 02.05.2021թ 
ներառյալ վարկի գծով ձևավորված ժամկետանց 
պարտավորությունների, տույժերի, վարկի ժամկետանց 
գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարի 
սրբագրում, վարկային պատմությունում համապատասխան 
տեղեկատվության ճշգրտում՝ վարկառուի կամ վերջինի 
ներկայացուցչի կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա: 

3. Գրավով չապահովված վարկի նկատմամբ 01.10.2020թ-ից 
սկսած կիրառվում է փոփոխված տոկոսադրույք՝ տարեկան 
0.1%, իսկ տոկոսադրույքը 0 սահմանված լինելու դեպքում 
կիրառվում է փոփոխված սպասարկման վարձ՝ ամսական 0.1%: 

4. Վարկառուի՝ անհայտ բացակայող համարվելու վերաբերյալ 
դատարանի որոշման ներկայացման դեպքում վարկի 
նկատմամբ կատարվում են հետևյալ լրացուցիչ 
գործողությունները. 

4.1. Գրավով չապահովված վարկի դեպքում՝ 
- Եթե գործարքի կատարման պահին վարկի ամբողջ պարտքի 
գումարը չի գերազանցում 3 մլն ՀՀ դրամը, կատարվում է 
պարտքի ամբողջական ներում: 
- Եթե գործարքի կատարման պահին վարկի ամբողջ պարտքի 
գումարը գերազանցում է 3 մլն ՀՀ դրամը, կատարվում է 
պարտքի ներում 3 մլն ՀՀ դրամի չափով: 

4.2. Եթե ոսկու գրավով ապահովված վարկի վարկ-գրավ 
հարաբերակցությունը գերազանցում է 100%-ը՝ 
- Եթե վարկի ամբողջ պարտքի գումարը (բացառությամբ մայր 
գումարի՝ գրավով ապահովված մասի) չի գերազանցում 3 մլն ՀՀ 
դրամը, կատարվում է պարտքի (բացառությամբ գրավով 
ապահովված մասի) ամբողջական ներում: 
- Եթե վարկի ամբողջ պարտքի գումարը (բացառությամբ մայր 
գումարի՝ գրավով ապահովված մասի) գերազանցում է 3 մլն ՀՀ 
դրամը, կատարվում է պարտքի ներում 3 մլն ՀՀ դրամի չափով՝ 
ըստ սահմանված մարման հերթականության, բացառությամբ 
մայր գումարի՝ գրավով ապահովված մասի: 

4.3. Գրավով ապահովված վարկի նկատմամբ 
01.10.2020թ-ից սկսած կիրառվում է փոփոխված 
տոկոսադրույք՝ գործող տոկոսադրույքի 50%-ի չափով, սակայն, 
կախված վարկի արժույթից, ոչ պակաս, քան 8%՝ ՀՀ դրամի 
դեպքում, 5%՝ ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի դեպքում: 



Ռազմական դրության ընթացքում 
կարո՞ղ եմ կատարել մարումներ 

Այո, ռազմական դրության ընթացքում վարկի գծով կարող են 
կատարվել պայմանագրով և ժամանակացույցով նախատեսված 
մարումները: 
Հնարավորության դեպքում կարող եք կատարել մարումները 
գրաֆիկով սահմանված ժամկետներում օգտվելով՝ 
• Արդշինբանկի մոբայլ բանկինգ հավելվածից,  
• Բանկի ինքնասպասարկման սրահներում 24/7 ռեժիմով 
աշխատող տերմինալներից, 
• Telcell, Easy Pay, IDram համակարգերի տերմինալներից  
կամ մոտենալով բանկի մոտակա մասնաճյուղ: 

Ի՞նչ ժամկետներում կատարել վարկի 
մարումներ ռազմական դրության 
ընթացքում 

1. Արցախի Հանրապետության տարածքում գտնվող 
մասնաճյուղերի վարկառուները վարկի մարումները ռազմական 
դրության ընթացքում կարող են կատարել իրենց հարմար 
ցանկացած ժամանակ, 

2. Զինվորական ծառայության զորակոչված վարկառուներին 
առաջարկում ենք վարկի մարումները կատարել ցանկացած 
ժամանակ՝ իրենց ներկայացուցչի միջոցով կամ 
ծառայությունից վերադառնալուն պես: 

Ի՞նչ փաստաթղթեր է անհրաժեշտ 
ներկայացնել փոփոխությունների 
կատարման համար 

1. Արցախի Հանրապետության տարածքում գտնվող 
մասնաճյուղերի վարկառուների գծով փոփոխությունները 
կատարված են, ուստի փաստաթղթերի ներկայացման 
անհրաժեշտություն չկա, 

2. մնացած դեպքերում փոփոխությունների կատարման համար 
անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ 
 Դիմում, 
 Իրավասու մարմնի համապատասխան տեղեկանք: 

Ե՞րբ են կատարվելու 
փոփոխությունները 

1. Արցախի Հանրապետության տարածքում գտնվող 
մասնաճյուղերի գծով նկարագրված փոփոխությունները 
կատարված են, 

2. Մնացած դեպքերում փոփոխությունները կատարվում են 
դիմումի և հիմնավորող փաստաթղթերի ստացումից հետո՝ 5-
20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Փոփոխությունները կատարվելու են 
ինքնաշխա՞տ (ավտոմատ), թե պետք 
է դիմել Բանկ 

Փոփոխությունները կատարվելու են վարկառուների կամ 
ներկայացուցչի՝ Բանկ դիմելու և զինվորական կոմիսարիատից 
կամ այլ իրավասու մարմնից ստացված համապատասխան 
տեղեկանքը ներկայացնելու դեպքում: Հավելյալ հարցերի դեպքում 
առաջարկում ենք դիմել Բանկի կոմունիկացիոն կենտրոն՝ 
զանգահարելով 012222222 հեռախոսահամարով կամ օգտվելով 
Բանկի ինտերնետային կայքի հետզանգի և օնլայն կապի 
գործիքներից: 

Ե՞րբ պետք է սկսել մարել չվճարված 
և կուտակված պարտքը, եթե վարկը 
չի համարվելու ժամկետանց մինչև 
02.02.2021թ? 

Կուտակված պարտքը պետք է սկսել մարել 03.02.2021թ-ից սկսած 
(չի վերաբերում անհայտ կորած վարկառուիների վարկերին)՝ 
ժամակացույցով նախատեսված օրերին: 
Օրինակ՝ 
Ա) եթե ժամանակացույցով սահմանված մարման օրը ամսի 25-ն, 
ապա կուտակված պարտքը պետք է մարել սկսած 03.02.2021թ-ից 
մինչև 25.02.2021թ-ը, 
Բ) եթե ժամանակացույցով սահմանված մարման օրը ամսի 1-ն է, 
ապա կուտակված պարտքը պետք է սկսել մարել սկսած 



03.02.2021թ-ից մինչև 01.03.2021թ: 
Այն վարկերը, որոնք փոփոխության չեն ենթարկվելու և 
փետրվարի 3-ին կունենան կուտակված պարտք, վճարում 
չկատարվելու դեպքում փետրվարի 3-ին կհամարվեն ժամկետանց: 

Ե՞րբ պետք է սկսել մարել չվճարված 
և կուտակված պարտքը, եթե վարկը 
չի համարվելու ժամկետանց մինչև 
02.05.2021թ? 

Կուտակված պարտքը պետք է սկսել մարել 03.05.2021թ-ից սկսած 
(չի վերաբերում անհայտ կորած վարկառուիների վարկերին)՝ 
ժամակացույցով նախատեսված օրերին: 
Օրինակ՝ 
Ա) եթե ժամանակացույցով սահմանված մարման օրը ամսի 25-ն, 
ապա կուտակված պարտքը պետք է մարել սկսած 03.05.2021թ-ից 
մինչև 25.05.2021թ-ը, 
Բ) եթե ժամանակացույցով սահմանված մարման օրը ամսի 1-ն է, 
ապա կուտակված պարտքը պետք է սկսել մարել սկսած 
03.05.2021թ-ից մինչև 01.06.2021թ: 
Այն վարկերը, որոնք փոփոխության չեն ենթարկվելու և մայիսի 3-
ին կունենան կուտակված պարտք, վճարում չկատարվելու դեպքում 
մայիսի 3-ին կհամարվեն ժամկետանց:  

Ինչպե՞ս տեղեկանալ վարկի հետ 
կատարված փոփոխությունների 
մասին 

Բանկը վարկառուին կծանուցի վարկի հետագա սպասարկման 
համար կարևոր բոլոր փոփոխությունների իրականացման մասին 
ծանուցման էլեկտրոնային եղանակներով, իսկ դիմումատուին 
կուղարկի պատասխան գրություն: 

Ինպե՞ս պետք է կատարել վարկի 
մարումները 02.02.2021թ-ից հետո 

Մարումները կատարվելու են՝ համաձայն վարկի պայմանների և 
ժամանակացույցի: Վերջինիս փոփոխության դեպքում 
կտրամադրվի փոփոխված ժամանակացույց: 

Վարկի մայր գումարի և 
տոկոսագումարի գծով որևէ զիջում 
կատարվելու՞ է 

Բանկը նախատեսել է վարկի գծով պարտավորության ներում 
մինչև 3 մլն ՀՀ դրամի չափով՝ վարկերի հետևյալ խմբերի համար. 

 Ռազմական գործողությունների արդյունքում 1-ին կամ 2-րդ 
կարգի հաշմանդամ դարձած վարկառու, 

 Ռազմական գործողությունների արդյունքում զոհված 
վարկառու: 

Մնացած դեպքերում Բանկը կարող է դիտարկել զիջումների 
կատարման հարցն անհատական կարգով: 

 
 


