
1.1 Վարկի նպատակ

1.2 Ֆինանսավորման աղբյուր

1.3
ԱՄՆ դոլար (միայն գյուղատնտեսական 

նպատակավո վարկերի դեպքում)

-

21.5% 19.5%

17% 15%

1.5 Առավելագույն փաստացի տոկոսադրույք

1.6  ժամկետ

Վարկի նվազագույն գումար

1.8 Վարկային հայտի ուսումնասիրության 
վճար

1.9 Վարկի ամսական սպասարկման վճար

1.11 Վարկի գումարի կանխիկացում

1.12 Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

1.13 Վարկի տրամադրման եղանակ

1.14 Բանկային հաշվի բացում/սպասարկում

1.15 Հայտի ընդունման վայր

1.16 Պայմանագրերին ներկայացվող 
պահանջներ

1.17 Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ

1.18 Տույժեր, տուգանքներ

1.19 Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման 
կայացում

2.1
Երկարաձգման պայման

2.2 Երկարաձգման ժամկետ

2.3 Տարեկան տոկոսադրույք

2.4 Երկարաձգումների քանակ

2.5 Երկարաձգման նվազագույն պահանջներ

2.6 Երկարաձգված վարկի ամսական 
սպասարկման վճար

2.7 Վարկի երկարաձգման միանվագ վճար

24%

1. Բանկի մասնաճյուղում կամ ՀՍՎ-ում հայտի ներկայացման դեպքում՝ վճարային քարտի միջոցով՝ անկանխիկ
2. Բանկ հեռակառավարման համակարգերի միջոցով դիմելու դեպքում՝ բանկային հաշվին՝ անկանխիկ

1. Բանկի մասնաճյուղում կամ ՀՍՎ-ում հայտի ներկայացման դեպքում՝ անհրաժեշտ է Բանկում գործող նույնանուն արժույթով 
ցանկացած քարտային հաշիվ*, իսկ

ԱՄՆ դոլարով վարկերի դեպքում ընդունելի է նաև նաև ԱՄՆ դոլարով բանկային և ՀՀ դրամով քարտային հաշիվների 
միաժամանակյա առկայությունը**

2. Բանկ հեռակառավարման համակարգերի միջոցով դիմելու դեպքում՝ անհրաժեշտ է ՀՀ դրամով հաճախորդի անունով գործող 
բանկային (այդ թվում՝ քարտային) հաշիվ

 Բանկի սեփական միջոցներ

համաձայն Բանկի սակագների

ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ) 

36-120 ամիս

Բանկի մասնաճյուղում կամ ՀՍՎ-ում հայտի 
ներկայացման դեպքում

1.Առանց վերլուծության` 200.000 - 1.100.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար,

1. Բանկի մասնաճյուղում կամ ՀՍՎ-ում հայտի ներկայացման դեպքում միայն հայտի ուսումնասիրության վճար՝ 500 ՀՀ դրամ 
(մերժման դեպքում վերադարձման ենթակա չէ)

2. Բանկի հեռակառավարման համակարգերի միջոցով դիմելու դեպքում միայն վարկի տրամադրման վճար՝ 500 ՀՀ դրամ

2. Նորք ՏՎԿ գրանցված աշխատավարձի և Բանկի ներքին վերլուծության դեպքում՝ 200.000 - 12 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք 
ԱՄՆ դոլար,

** Արտարժույթային վարկի ը ՀՀ դրամով հաշվին տրամադրելու դեպքում իրականացվում է փոխարկում՝ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքի համաձայն

1.4

21.5%

* եթե վարկը տրամադրվում է այլ վարկ(եր)ի մարման պայմանով, ապա վարկը չի կարող տրամադրվել այն քարտային հաշվին, որի վրա առկա է գործող վարկ (վարկային գիծ)

Չի սահմանվում

Բանկի մասնաճյուղեր, ՀՍՎ կամ Հաճախորդի հետ գործող պայմանագրով սահմանված համապատասխան հեռակառավարման 
համակարգերի միջոցով

ներկայացված են Հավելված 1.3-ում

ներկայացված են Հավելված 1.4-ում

պայմանագրերը կնքվում են Բանկի կողմից հաստատված ստանդարտ ձևերին համապատասխան

Երկարաձգման որոշման կայացման և համաձայնագրի կնքման պահին ժամկետանց պարտավորության բացակայություն
Վարկի երկարաձգման արդյունքում երկարաձգված վարկի տևողությունը պետք է հավասար լինի պայմաններով սահմանված վարկի 

ժամկետին: 

ներկայացված են Հավելված 1.1-ում

5.000 ՀՀ դրամ

ընդհանուր պարտքային վճարումներ/զուտ եկամուտներ 
< = 80%

Չի սահմանվում

«Ակնթարթային» վարկերի

Տոկոսադրույք

 ոչ ավել քան 1 անգամ

Վարկի արժույթ
 Բանկի հեռակառավարման համակարգերի միջոցով 

դիմելու դեպքում

ՀՀ դրամ

200.000 ՀՀ դրամ

1.7 3.ՀՀ տարածքում գործող բանկերում և վարկային կազմակերպություններում վարկառուի ունեցած վարկերի մարման պայմանով 
վարկի տրամադրման դեպքում՝  

3.1. եթե 1-ին կամ 2-րդ կետի համաձայն հասանելի գումարը մեծ է այլ վարկի մարմանն ուղղվող գումարից, ապա 1-ին կամ 2-րդ կետի 
համաձայն հասանելի գումար (+մարման ենթակա վարկի մնացորդի 5%),

3.2. եթե  1-ին կամ 2-րդ կետի համաձայն հասանելի գումարը փոքր է այլ վարկերի մարմանն ուղղվող գումարից, ապա այլ վարկերի 
մարմանն ուղղվող գումար (+մարման ենթակա վարկի մնացորդի 5%), բայց ոչ ավելի, քան վարկառուի՝ Նորք ՏՎԿ-ում գրանցված 
աշխատավարձի 14-ապատիկը կամ դրա բացակայության կամ 2.000.000 ՀՀ դրամից փոքր լինելու դեպքում՝ 2.000.000 ՀՀ դրամ

Վարկի առավելագույն գումար*

1. Վարկավորման պայմաններ

Առանց վերլուծության

Նորք ՏՎԿ գրանցված աշխատավարձի և Բանկի ներքին 
վերլուծության դեպքում

Սպառողական կամ գյուղատնտեսական

2. Տրամադրված վարկի ժամկետի երկարաձգման պայմաններ



Հավելված 1.1

1 Վարկառու 

2 Վարկառուի տարիքը

3

Վարկառուի վարկային 
պատմությանը 
ներկայացվող նվազագույն 
պահանջ

5
Վարկառուի գրանցման 
նկատմամբ պահանջներ

6
Տրամադրվող վարկի 
հաշվին մարվող վարկի 
նկատմամբ պահանջներ

Հավելված 1.3

1
Ժամկետանց վարկի 
գումարի գծով տարեկան 
տոկոսներ

2
Ժամկետանց 
տոկոսագումարների գծով

3

Վարկի գումարի 
ամբողջությամբ կամ 
մասնակի վաղաժամկետ 
մարման դեպքում

Հավելված 1.4

2
Որոշման կայացման 
ժամկետ

3
Որոշման 
վավերականության 
ժամկետ

Վարկառուն սույն վարկի, ինչպես նաև Ագրո և Բիզնես էքսպրես  վարկատեսակների շրջանակներում չի կարող հանդես գալ միաժամանակ 
նաև որպես երաշխավոր

Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ 

1.Հաճախորդի անունով Բանկում ոսկու գրավի ապահովվածությամբ գործող վարկի (երի) առկայության դեպքում` 
ոսկով ապահովված վարկերի մնացորդային հանրագումարը պետք է հաճախորդին հասանելի վարկային 

սահմանաչափի 120% -ին համարժեք գումարից բարձր լինի*,
դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն

 վարկառուի տարիքը վարկը վերցնելու պահին չպետք է փոքր լինի 21-ից և  մինչև վարկի մարման 
վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65-ը

 (բացառապես Բանկում հաճախորդի ունեցած վարկի մարմանն ուղղվող սահմանաչափի տրամադրման 
դեպքում՝ 70-ը)

ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ

ԱՄՆ դոլար արժույթվ վարկի տրամադրման համար վարկառուն պետք է գյուղատնտեսական գործունեություն 
իրականացնի ՀՀ-ում

Վարկը պետք է ունենա առնվազն 6 ամսվա սպասարկման պատմություն:
Վերջին 12 ամիսների ընթացքում վարկառուի ունեցած վարկերի գծով ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է  

գերազանցի 30-ը:
12 ամսից պակաս սպասարկման պատմություն ունենալու դեպքում վարկի մայր գումարի առնվազն 5%-ը պետք է 

մարված լինի:
Տրամադրվող վարկի գումարը կարող է ուղղվել միայն առանց գրավի (այդ թվում՝ երաշխավորությամբ) 

ապահովված վարկերի մարմանը:
Եթե վարկառուն ունի սույն պահանջներին բավարարող առնվազն 1 վարկ ՀՀ տարածքում գործող որևէ բանկում, 
ապա վարկառուին կարող է տրամադրվել վարկ նաև վարկային կազմակերպություններում սույն պահանջներին 

Տույժեր, տուգանքներ

24%

48% տարեկան

վաղաժամկետ մարման տույժ չի կիրառվում

1 օր

15 աշխատանքային օր

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացում

1
Դրական որոշման և 
վարկի մերժման 
գործոններ

Դրական որոշման գործոններ`  վարկառուի/երաշխավորի բավարար ԱՔՌԱ Ֆայկո գնահատական կամ դրա 
բացակայություն, Բանկի ներքին գնահատում և վարկային պատմություն,

Մերժման գործոններ`  վարկառուի ոչ բավարար ԱՔՌԱ Ֆայկո գնահատական Բանկի ներքին գնահատում, 
վարկային պատմություն  


	Գլխավոր էջ
	Վարկառուին ներկ պահանջ

