
 
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ 
Հայաստան, 0015, Երևան, 
Գր. Լուսավորչի փող., 13 
Հեռ. (+374-12) 222222 
e-mail: office@ardshinbank.am 
URL: www.ardshinbank.am 
 
 

 
 

                                   
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ  

  
24.12.2019թ.  

ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ՎԱՐԿ
Տպագիր ամփոփագրի պայմանները կարող են փոփոխված լինել. Տպագիր ամփոփագրի պայմանները կայքում հրապարակված գործող 
պայմաններից տարբերվելու դեպքում անհրաժեշտ է դիմել մասնաճյուղ կամ առաջնորդվել կայքում առկա տարբերակով: Ամբողջական 

պայմանները  https://www.ardshinbank.am/content/«ակնթարթային»‐վարկ հղմամբ:
Հայտի ընդունման վայր  Բանկի մասնաճյուղ, ՀՍՎ կամ I-Banking համակարգ 
Վարկի նպատակ Սպառողական 

Հաճախորդ 

Բանկի վճարային 
քարտի միջոցով 

աշխատավարձ ստացող 

Ամսական եկամուտներ 
ունեցող և փաստաթղթերի 

ցանկով սահմանված 
փաթեթ ներկայացնող 

Առանց հավելյալ 
փաստաթղթերի և 

եկամուտների 
վերլուծության 

Տարեկան տոկոսադրույք 17% 18% 21.5% 

Տարեկան առավելագույն 
փաստացի տոկոսադրույք 18.9 - 24% 

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ 
Ժամկետ 96-120 ամիս 36-120 ամիս 

 
Առավելագույն գումար 

Աշխատավարձի*  մինչև 
տասնչորսապատիկը 

 
12 000 000 ՀՀ դրամ 

1 500 000 ՀՀ դրամ  
կամ մարվող վարկերի 

հանրագումարին 
համապատասխան 

Վարկի նվազագույն գումար 200 000 ՀՀ դրամ  
Վարկի և տոկոսագումարի 
մարումներ ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ) 

Ապահովվածություն 

Աշխատավարձի 
ստացում վարկառուի 
անունով Բանկում 
բացված վճարային 
քարտի միջոցով 

Առանց ապահովվածության 

Վարկի տրամադրման 
եղանակ**** 

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

Վարկային հայտի 
ուսումնասիրության վճար 500 ՀՀ դրամ (չի սահմանվում I-Banking համակարգի միջոցով դիմելու դեպքում) 

Վարկի տրամադրման վճար 
1.8%. գանձվում է
միանվագ վարկի 
գումարից 

չի սահմանվում 
500 ՀՀ դրամ I-Banking 
համակարգի միջոցով 
դիմելու դեպքում 

Վարկի տրամադրման համար 
հիմք հանդիսացող 
աշխատավարձը կամ դրան 
հավասարեցված վճարները 
Բանկի վճարային քարտի 

Պայմանագրի գումարի 
1% *** Չի սահմավում 
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միջոցով չստանալու դեպքում 
գանձվող միջնորդավճար 

Բանկային հաշվի 
բացում/սպասարկում 

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

Հայտի ընդունման վայր Բանկի մասնաճյուղ, ՀՍՎ կամ I-Banking համակարգ 
 
 
Քաղվածքների տրամադրում 
 

Անվճար՝ մինչև 1 ամիս կտրվածքով քաղվածք, 
Անվճար՝ տարեկան առնվազն չորս անգամ, վարկառուի պահանջով՝ վերջինիս 
կողմից  
նշված ժամանակահատվածի համար  
1000-5000 ՀՀ դրամ՝ այլ ժամանակահատվածով քաղվածքներ և տեղեկանքներ   
(տես՝ https://www.ardshinbank.am/content/բանկային-հաշիվ/): 

* Ամսական զուտ աշխատավարձ (դրան հավասարեցված այլ վճարներ հարկումից հետո և այլ պարտադիր պահումներից
հետո): Այն դեպքում, երբ հաճախորդի զուտ աշխատավարձի (դրան հավասարեցված այլ վճարների) մասին տեղեկանք չի 
ներկայացվում, ապա զուտ աշխատավարձի (դրան հավասարեցված այլ վճարների) չափը որոշվում է հաճախորդի վերջին 
չորս ամիսների ընթացքում ստացված և աշխատավարձի վճարման նպատակով իրականացված մուտքերը վերլուծելու 
եղանակով: Այս դեպքում որպես զուտ աշխատավարձի չափ համարվում է վերջին չորս ամիսներին ստացված 
աշխատավարձերից նվազագույնը, ընդ որում` եթե դիտարկվող չորս ամիսներից որևէ մեկի ընթացքում հաճախորդը չի 
ստացել աշխատավարձ կամ դրան հավասարեցված այլ վճարներ, այդ ամիսը դիտարկմանը չի մասնակցում, իսկ որպես 
չորրորդ ամիս դիտարկվում է  նախորդողը: 
Այն դեպքում, երբ հաճախորդի աշխատավարձի չափը փոփոխվել է և առավելագույն վարկային սահմանաչափը, 
հաճախորդի ցանկությամբ, պետք է հաշվարկվի ավելի բարձր զուտ աշխատավարձի հիման վրա` որպես զուտ 
աշխատավարձի չափ դիտարկվում է հաճախորդի գործատուի կողմից տրված աշխատավարձի չափի մասին տեղեկանքում 
նշված զուտ աշխատավարձը: 
***Գանձվում է յուրաքանչյուր խախտումով եռամսյակի համար միանվագ կամ ամսական հավասարաչափ 
պարբերականությամբ: 
**** 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) 

Ապահովագրություն 
Ապահովագրության տեսակ Դժբախտ պատահարներից վարկառուի կամավոր ապահովագրություն 
Ապահովագրման առարկա -դժբախտ պատահարի հետևանքով Ապահովագրվածի աշխատունակության 

ժամանակավոր կորուստը. 
-դժբախտ պատահարի հետևանքով Ապահովագրվածի աշխատունակության 
մշտական կորուստը, այդ թվում աչքի կամ վերջույթի կորուստը 
-մահը 

Ապահովագրական վճար Ապահովագրական գումարի 1.2%: Գանձվում է միանվագ վարկի գումարից վարկի 
տրամադրման ժամանակ, բացառությամբ  I-Banking համակարգի միջոցով վարկի 
տրամադրման դեպքի: 

Ապահովագրական գումար Վարկի սկզբնական պայմանագրային գումար 
Ապահովագրման ժամկետ 1 տարի հաշված վարկի տրամադրման օրվանից 

Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ 
Վարկառուի տարիքային 
սահմանափակում 

վարկառուի տարիքը վարկը վերցնելու պահին չպետք է փոքր լինի 21-ից և  մինչև 
վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65-ը 
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 (բացառապես Բանկում հաճախորդի ունեցած վարկի մարմանն ուղղվող 
սահմանաչափի տրամադրման դեպքում՝ 70-ը) 

Որոշման կայացման ժամկետներ, գործոններ 
 Կիրառելի չէ Բանկի վճարային քարտի 

միջոցով աշխատավարձ ստացող 
վարկառուի նկատմամբ 

Կիրառելի է Բանկի վճարային քարտի 
միջոցով աշխատավարձ ստացող 
վարկառուի նկատմամբ 

Որոշման կայացման ժամկետ 1 աշխ. օր 3 աշխ. օր 
Որոշման վավերականության 
ժամկետ 15 աշխատանքային օր 

Դրական որոշման և վարկի 
մերժման գործոններ 

Վարկառուի բավարար 
վարկարժանության գնահատական կամ 
ԱՔՌԱ Ֆայկո գնահատական, Բանկի 
ներքին գնահատում և վարկային 
պատմություն 

Վարկառուի բավարար 
վարկարժանության գնահատական, 
Բանկի ներքին գնահատում և վարկային 
պատմություն 

Վարկի մերժման գործոններ  

Վարկառուի ոչ բավարար 
վարկարժանության գնահատական կամ 
ոչ բավարար ԱՔՌԱ Ֆայկո 
գնահատական Բանկի ներքին 
գնահատում, վարկային պատմություն   

Վարկառուի ոչ բավարար 
վարկարժանության գնահատական, 
Բանկի ներքին գնահատում, վարկային 
պատմություն   

Տույժեր, տուգանքներ 
Ժամկետանց վարկի գումարի 
գծով տարեկան տոկոսներ 24% 

Ժամկետանց 
տոկոսագումարների գծով 48% 

Կարևոր է իմանալ 
ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ՇՈՒՏ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿԻ ԿԱՏԱՐԵԼ (ՄԱՐԵԼ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ 
ՈՒՆԵՑԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎՃԱՐՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓՈՎ ԿՆՎԱԶԵՑՎԻ ՎԱՐԿԻ ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԸ, 
ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՐԵՆ ԿՆՎԱԶԵՑՎԻ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԸ. ՏՎՅԱԼ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԻՑ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ՎԱՐԿԻ ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ՀԱՇՎԵԳՐՎԱԾ  ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ, ՎԱՐԿԻ ՄԱՅՐ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵԳՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԸ: 
ԸՆԴ ՈՐՈՒՄ՝ ՍՈՒՅՆ ԿԵՏՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԻՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՆԿԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԿԻՐԱՌԵԼ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ: 
Վարկառուն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու վարկավորման պայմանագիրը
դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե վարկավորման պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ 
նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում վարկառուն պարտավոր է վարկի գումարը օգտագործելու համար 
Բանկին վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են վարկավորման պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի 
տոկոսադրույքին համապատասխան: Վարկավորման պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում 
վարկառուից Բանկը չի կարող պահանջել: 
Ժամկետանց պարտավորությունների առկայության դեպքում մարումները կատարվում են հետևյալ հերթականությամբ՝ 
վարկային պայմանագրերի շրջանակներում ձևավորված Բանկի նկատմամբ Վարկառուի դեբիտորական 
պարտավորությունները, ժամկետանց տոկոսի վրա հաշվարկված (կուտակված) տուժանքի գումար, ժամկետանց Վարկի 
վրա հաշվարկված (կուտակված) տոկոսագումար, հաշվարկված (կուտակված), սակայն չվճարված ժամկետանց 
տոկոսագումար, ժամկետանց Վարկի գումարը, վարկի սպասարկման վճարը, Վարկի օգտագործման համար հաշվարկված 
(կուտակված) ժամկետային տոկոսագումարը, Վարկի գումարը:  
Դրամական պարտավորությունների կատարման հերթականությունը կարող է փոխվել Բանկի հայեցողությամբ՝  առանց 
Վարկառուին և/կամ Համավարկառուին տեղեկացնելու: 
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Բանկի ՄՈԲԱՅԼ ԲԱՆԿԻՆԳ հավելվածի միջոցով հնարավոր է իրականացնել դրամային փոխանցումներ, կատարել վարկի 
մարումներ, դիտել հաշիվների մնացորդներն ու գործարքները, կատարել վճարումներ և բազմաթիվ այլ գործարքներ, որոնց 
կարող եք ծանոթանալ https://www.ardshinbank.am/content/մոբայլ-բանկինգ հղմամբ: 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` 
Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի 
տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված 
ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք 
գտնել Բանկի պաշտոնական www.ardshinbank.am կայքէջում: 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`  

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ 
ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:  

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ 
ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 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:  

ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ: 

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ ԵՆ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ 

 


