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ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ  

  
10.07.2019թ.  

ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ՎԱՐԿ
Վարկի նպատակ Սպառողական կամ գյուղատնտեսական 

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար (միայն գյուղատնտեսական
նպատակով վարկերի դեպքում) 

Տարեկան տոկոսադրույք 

21.5%` առանց եկամուտների 
վերլուծության 

19.5%` առանց եկամուտների վերլուծությամբ 

17%՝ Նորք ՏՎԿ գրանցված 
աշխատավարձի և Բանկի ներքին 
վերլուծության դեպքում 

15%՝ Նորք ՏՎԿ գրանցված աշխատավարձի 
և Բանկի ներքին վերլուծության դեպքում 

Տարեկան առավելագույն 
փաստացի տոկոսադրույք 24% 

Նվազագույն ժամկետ 36 ամիս 

Առավելագույն ժամկետ 120 ամիս 

Վարկի նվազագույն գումար 200 000 ՀՀ դրամ  

Վարկի առավելագույն 
գումար 

1.Առանց վերլուծության` 200.000 - 1.100.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար 
2.Նորք ՏՎԿ գրանցված աշխատավարձի և Բանկի ներքին վերլուծության դեպքում՝ 
200.000 - 12 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար, 
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 և տոկոսագումարի 
մարումներ ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ) 

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 

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  

Բանկային հաշվի 
բացում/սպասարկում 

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

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

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/): 

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

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

Որոշման կայացման ժամկետներ, գործոններ 
Որոշման կայացման 
ժամկետ 1 օր 

Որոշման մասին 
տեղեկացման ժամկետ  1 օր 

Տրամադրման ժամկետ 1 օր  

Դրական որոշման 
գործոններ Բանկի ներքին գնահատում և վարկային պատմություն 

Վարկի մերժման գործոններ  Բանկի ներքին գնահատում և վարկային պատմություն 

Տույժեր, տուգանքներ 
Ժամկետանց վարկի 
գումարի գծով տարեկան 
տոկոսներ 

24% 

Ժամկետանց 
տոկոսագումարների գծով 48% 

Կարևոր է իմանալ 
Վարկառուն իրավունք ունի կատարելու վարկային պարտավորությունների ամբողջական կամ մասնակի վաղաժամկետ 
մարում, որի դեպքում տույժեր չեն կիրառվում: 
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: 
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: 
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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 

 


