
      
Վարչության 2022թ. 

ապրիլի 21-ի թիվ 01/031-
182 Լ որոշում 

Անգրավ սպառողական վարկեր 
1 Հիմնական պայմաններ 

N    

Բանկի վճարային 
քարտի միջոցով 
դիմելու պահին 

կամ հետագայում 
աշխատավարձ 

ստացող 

Ամսական 
եկամուտներ 

ունեցող և 
փաստաթղթերի 

ցանկով 
սահմանված  

փաթեթ 
ներկայացնող 

Առանց 
հավելյալ 

փաստաթղթերի 
և եկամուտների 
վերլուծության 

Բանկի 
վճարային 

քարտի 
միջոցով  

Կենսաթոշակ 
ստացող 

Նախահաստատված ցանկ 
Համաձայն աղյոսակ 1-ի 

1.1 Նպատակ Սպառողական 

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

1.3 Արժույթ ՀՀ դրամ 

1.4 

Տարեկան տոկոսադրույք 
(հաստատուն/հաստատուն 

(ճշգրտվող)) 
9.0- 19.5% 

 15%-20.9% 
կախված 

հաճախորդի 
վարկարժանության 
գնահատականից 

20.9% 17.0% 16.5% 

Տարեկան տոկոսադրույք 
(լողացող) 

 
ՀԴ****+4.5 % - ՀԴ + 

9.5%  

ՀԴ + 5%  - ՀԴ + 
11% 

 կախված 
հաճախորդի 

վարկարժանության 
գնահատականից 

- -  ՀԴ+ 6.5% 

1.5 

Կախված վարկառուի 
գործատուից, կամ վերջինիս 
գործունեության ոլորտից կամ 
վարկառուի ՖԱՅԿՈ սքոր 
միավորից կիրառվում է 
նվազեցված անվանկան 
տոկոսադրույք ստորև նշված 
կարգավորման համաձայն:  

          



1.5.1 

Ստորև դասակարգումից 
տարբերվող ոլորտներում 
գործող ընկերությունների 
աշխատակիցների 
տոկոսադրույք 

19.5% կամ ՀԴ + 9.5%   

1.5.2 

Նախարարություններ, 
Տեղական կառավարման 
մարմիններ, 
մարզպետարաններ և ուժային 
կառույց չհամարվող այլ 
պետական կառույցներ 

18.5 %  կամ ՀԴ+8.5%   

Ըստ ոլորտների չի սահմանվում   

1.5.3 ՊՈԱԿ դպրոցներ 18 % կամ ՀԴ+8%    

1.5.4 
 հանքագործական 
արդյունաբերություն և բաց 
հանքերի շահագործում 

16.5% կամ ՀԴ+ 6.5%   

1.5.5 
Առողջապահություն,  
Կրթություն (բացառությամբ 
ՊՈԱԿ դպրոցների) 

16% կամ ՀԴ+ 6%   

1.5.6 

Էներգետիկա 
(Էլեկտրականության, գազի, 
գոլորշու և լավորակ օդի 
մատակարարում), 
տեղեկատվություն և կապ 

15.5% կամ ՀԴ+ 5.5%   

1.5.7 Ֆինանսական 
կազմակերպություններ,  ***** 15%կամ ՀԴ+5%   

1.6 

Բավարար 
վարկարժանության 
գնահատական ունենալու 
դեպքում 

14%  կամ ՀԴ+ 4%    

1.7 Առանձին կազմակերպությունների աշխատակիցների համար կարող են 
սահմանվել վարկավորման այլ պայմաններ: 

      

1.8 Նվազագույն գումար 200 000 ՀՀ դրամ Չի 
սահմանվում 200 000 ՀՀ դրամ 

1.9 Առավելագույն գումար****** 

Աշխատավարձի*  
մինչև 

տասնչորսապատիկը, 
սակայն ոչ ավել քան 
8.000.000 ՀՀ դրամ 

12 000 000 ՀՀ 
դրամ 

կախված 
հաճախորդի 

վարկարժանության 
գնահատականից 

850,000 ՀՀ դրամ 
համաձայն 

վարկունակության 
գնահատման** 

Կենսաթոշակի 
մինչև 

քառապատիկի 
չափով 

Համաձայն աղյուսակ 1-ի 



1.10 Ժամկետ 36-120 ամիս 

1.11 Ապահովվածություն 

Աշխատավարձի 
ստացում վարկառուի 

անունով Բանկում 
բացված վճարային 

քարտի միջոցով 

Առանց ապահովվածության 

Կենսաթոշակի 
ստացում 

վարկառուի 
անունով 
Բանկում 
բացված 

վճարային 
քարտի 
միջոցով 

Առանց ապահովվածության 

2  Միջնորդավճարներ 

2.1 Հայտի ուսումնասիրության 
******* 

700 ՀՀ դրամ 
գանձվում է 

միանվագ վարկի 
գումարից 

700 ՀՀ դրամ գանձվում է միանվագ 
վարկի գումարից (չի սահմանվում I-

Banking համակարգի միջոցով դիմելու 
դեպքում) 

 700 ՀՀ դրամ գանձվում է միանվագ վարկի 
գումարից 

2.2 Տրամադրման 
0.7% գանձվում է 
միանվագ վարկի 

գումարից 

0.7%  գանձվում է միանվագ վարկի 
գումարից 

 I-Banking համակարգի միջոցով դիմելու 
դեպքում 700 ՀՀ դրամ 

0.7% գանձվում է միանվագ վարկի գումարից 

2.3 Վարկի գումարի 
կանխիկացման Համաձայն վարկի տրամադրման հաշվի կամ քարտի պայմաններով սահմանված սակագների 

2.4 Վարկի ամսական 
սպասարկման Չի սահմանվում 

2.5 

Վարկի տրամադրման համար 
հիմք հանդիսացող 
աշխատավարձը կամ դրան 
հավասարեցված վճարները 
Բանկի վճարային քարտի 
միջոցով չստանալու դեպքում 
գանձվող միջնորդավճար 

Պայմանագրային 
գումարի 1% *** Չի սահմանվում 

3  Տրամադրում և սպասարկում 

3.1 Տրամադրման եղանակ 
1. Բանկի մասնաճյուղում կամ ՀՍՎ-ում հայտի ներկայացման դեպքում՝ քարտային կամ բանկային հաշվին՝ 

հաճախորդի ընտրությամբ 
2. Բանկի հեռակառավարման համակարգերի միջոցով դիմելու դեպքում՝ բանկային հաշվին՝ անկանխիկ 

3.2 Բանկային հաշվի 
բացում/սպասարկում 

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



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

3.3 Վարկի գումարի 
կանխիկացում համաձայն Բանկի սակագների 

3.4 Վարկի և տոկոսագումարի 
մարումներ Ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ) 

3.5 Պայմանագրին ներկայացվող 
պահանջներ Պայմանագիրը կնքվում է Բանկի կողմից հաստատված ստանդարտ ձևերին համապատասխան 

4  Ապահովագրություն 
 

4.1 Ապահովագրություն Վարկառուի առողջության և դժբախտ պատահարներից կամավոր ապահովագրություն, (Չի գործում I-Banking 
համակարգի միջոցով դիմելու դեպքում) 

4.2 Ապահովագրություն Ապահովագրություն կատարվում է վարկի տրամադրման 1 կամ 3 տարվա համար, վարկի պայմանագրային գումարի 
չափով: Ապահովագրության շահառու է հանդիսանում վարկառուն: 

4.3 
Ապահովագրավճարի 

վճարման/ապահովագրության 
կատարման եղանակ 

Ապահովագրական պոլիսը Բանկում կնքելու դեպքում՝ Վարկի տրամադրման ժամանակ՝ տրամադրվող վարկային 
միջոցների հաշվին, այլ դեպքերում՝ մինչև վարկի տրամադրումը՝ հաճախորդի սեփական միջոցների հաշվին 

4.4 
Վարկառուի 

ապահովագրություն` մեկ 
տարվա համար 

Վարկառուի առողջության և դժբախտ պատահարներից ապահովագրություններ 

4.5 
Ապահովագրականը 

ընկերության նկատմամբ 
պահանջ 

Առկա չէ: 
Ապահովագրությունը կարող է կատարվել ինչպես Բանկի տարածքում՝ Բանկի հետ համագործակցող 

ապահովագրական ընկերության/ընկերությունների միջոցով, այնպես էլ Բանկի տարածքից դուրս՝ հաճախորդի 
կողմից, վերջինիս ընտրությամբ ցանկացած ապահովագրական ընկերության միջոցով՝ Բանկ ներկայացնելով 

պատշաճ կերպով կնքված և վերոնշյալ պայմաններին բավարարող ապահովագրական վկայագիր 

5  Տույժ/տուգանք 

5.1 Ժամկետանց վարկի գումարի 
գծով տարեկան տոկոսներ 24% 

5.2 Ժամկետանց 
տոկոսագումարների գծով 48% տարեկան 

5.3 

Վարկի գումարի 
ամբողջությամբ կամ 
մասնակի վաղաժամկետ 
մարման դեպքում 

վաղաժամկետ մարման տույժ չի կիրառվում 

6  Այլ պայմաններ 



6.1 Վարկառուին ներկայացվող 
պահանջներ ներկայացված են Հավելված 1-ում 

6.2 Վարկային հայտի վերաբերյալ 
որոշման կայացում 

Դրական որոշման գործոններ` վարկառուի բավարար վարկարժանության գնահատական կամ ԱՔՌԱ Ֆայկո 
գնահատական, Բանկի ներքին գնահատում և վարկային պատմություն, 
Մերժման գործոններ` վարկառուի ոչ բավարար վարկարժանության գնահատական կամ ԱՔՌԱ Ֆայկո 
գնահատական, Բանկի ներքին գնահատում, վարկային պատմություն   
Վարկավորման պայմանների համաձայն հաճախորդին որևէ սահմանաչափով վարկ հասանելի լինելու դեպքում 
հայտը կարող է բավարարվել այդ սահմանաչափով 

6.2.1 Որոշման կայացման ժամկետ 2 աշխ. օր 1 աշխ. օր 2 աշխ. օր 1 աշխ. օր 

6.2.2 Որոշման վավերականության 
ժամկետ 15 աշխատանքային օր 

    
 

   
 ** Համաձայն Բանկի կողմից սահմանված 

սահմանաչափերի և ժամկետների 
    

 *** Գանձվում է յուրաքանչյուր խախտումով եռամսյակի համար միանվագ կամ ամսական 
հավասարաչափ պարբերականությամբ: 

  

 

****  Վարկի Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) արժեքը հավասար է վարկի տրամադրման պահին Բանկում գործող ՀԴ արժեքին:
 Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի 
համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 6 տոկոսային կետով, սակայն ոչ ավել, քան փաստացի տոկոսադրույքի 24%:  
 
Հաշվարկային դրույքը հրապարակվում է Բանկի www.ardshinbank.am կայքում, Բանկի կողմից վերանայվում է յուրաքանչյուր տարվա 
փետրվարի 1-ին և օգոստոսի 1-ին: Կնքված պայմանագրերի գծով տոկոսադրույքները վերանայվում են ՀԴ փոփոխությունից 7 օր հետո (եթե 
ծանուցման մեջ ավելի երկար ամսաթիվ սահմանված չէ)՝ հաշվարկային դրույքի փոփոխված լինելու դեպքում: Տոկոսադրույքները փոփոխվում՝ 
բարձրացվում կամ նվազեցվում են ՀԴ փոփոխության չափով: 
Չի գործում այլ վարկի մարման պայմանով տրամադրվող վարկերի և I-Banking համակարգի միջոցով դիմելու դեպքում: 

 *****Բանկի աշխատակիցներին Աշխատավարձի հիման վրա անգրավ սպառողական վարկատեսակի շրջանակներում տրամադրվող վարկերի 
անվանական տոկոսադրույքը աշխատանքից դուրս գալու դեպքում սահմանել 17%:  

 
******Հաճախորդին հասանելի է վարկարժանությամբ հասանելի առավելագույն սահմանաչափի և հայտի ուսումնասիրության վճարի ու 
տրամադրման վճարի հանրագումարը (բացառությամբ I-Banking համակարգի միջոցով դիմելու դեպքում), ապահովագրության առկայության 
դեպքում՝ նաև ապահովագրավճարը 

 ******* Չի գանձվում մերժված վարկերի գծով:  
       Հավելված 1 

Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ  
Աշխատավարձի և կենսաթոշակի հիման վրա տրամադրվող վարկեր  



1 Վարկառու  

ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ (բացառությամբ սույն հավելվածի 7-րդ կետի) 
Կենսաթոշակային վարկերի դեպքում վարկառուի բնակության վայր պետք է հանդիսանա ՀՀ կամ ԼՂՀ, որի համար 

հիմք պետք է հանդիսանա անձնագրում հասցեի դրոշմակնիքի առկայությունը կամ նույնականացման քարտի 
էլեկտրոնային կրիչի միջոցով կամ դրա կիրառմամբ հասանելի դարձած տեղեկատվությունը: 

2 Վարկառուի տարիքը 

1. Վարկառուի տարիքը վարկը վերցնելու պահին չպետք է փոքր լինի 21-ից և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը 
չպետք է գերազանցի 65-ը ներառյալ /մինչև 66 տարեկանը լրանալը/ 

(բացառապես ամբողջությամբ միայն Բանկում հաճախորդի ունեցած վարկի մարմանն ուղղվող սահմանաչափի 
տրամադրման դեպքում՝ 70-ը ներառյալ /մինչև 71 տարեկանը լրանալը/) 

2. Կենսաթոշակի հիման վրա տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ վարկառուի տարիքը վարկը վերցնելու պահին 
չպետք է փոքր լինի 21-ից և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 72-ը ներառյալ /մինչև 73 

տարեկանը լրանալը/ 

3 
Վարկառուի վարկային 
պարտավորությունների 
նկատմամբ պահանջներ 

Վարկառուի առավելագույն հնարավոր վարկային բեռը (ներառյալ դիտարկվող վարկը) չպետք է գերազանցի 
ամսական զուտ աշխատավարձի կամ կենսաթոշակի տասնութապատիկը: Վարկային բեռի հաշվարկում չեն 

ընդգրկվում հիփոթեքային (այդ թվում՝ անշարժ գույքի գրավով ապահովված ոչ նպատակային) վարկերի, ոսկու 
(գրավով ապահովված մասով) և դրամական միջոցների (ավանդի, պարտատոմսերի) ապահովվածությամբ վարկերի 
գծով պարտավորությունները: Վարկային գծի առկայության դեպքում հաշվարկում այն ներառվում է առավելագույն 

վարկային գծի սահմանաչափով: 
Առավելագույն հնարավոր վարկային բեռը կարող է գերազանցել սույն կետում նշված չափը /սակայն ոչ ավել, քան 
աշխատավարձի կամ կենսաթոշակի 18- ապատիկը՝ ներառյալ տրամադրվող վարկը, ինչպես նաև տրամադրվող 
վարկը չպետք է գերազանցի հաճախորդին հասանելի առավելագույն սահմանաչափը/, եթե առկա է հաճախորդի 

դիմում-համաձայնությունը՝ հաճախորդի գործող այլ վարկը կամ վարկային գիծը պահանջվող վարկի հաշվին 
ամբողջությամբ մարելու վերաբերյալ՝ առավելագույնը այլ վարկի կամ վարկային գծի մարմանը ուղղվող՝ նոր 

տրամադրվող վարկի գումարի չափով: Ընդ որում սույն կետում նշված Եթե տվյալ վարկի հասանելի սահմանաչափի 
հաշվին կատարվում է այլ վարկերի մարում, ապա դիմում-համաձայնությունը պետք է համապատասխանի Բանկի 

պահանջներին: 
Միևնույն աշխատավարձի հիմքով այլ վարկերի և/կամ վարկային գծերի առկայության դեպքում վարկի մնացորդային 
գումարը, իսկ վարկային գծերի դեպքում՝ վարկային սահմանաչափը նվազեցվում է սույն պայմաններով հաշվարկված 

հասանելի առավելագույն գումարից: 

4 
Վարկառուի վարկային 

պատմությանը ներկայացվող 
նվազագույն պահանջ 

Հաճախորդի կողմից Բանկում և ՀՀ այլ բանկերում և ՈՒՎԿ-ներում վարկի և (կամ) դրա նկատմամբ հաշվարկված 
տոկոսագումարների մարումները մեկ տարվա ընթացքում ուշացել են ոչ ավել, քան 30 (երեսուն) օր, կամ վարկային 

պատմության բացակայություն, ինչպես նաև ժամկետանց արտավորությունների կամ դասակարգման 
բացակայություն 

5 Վարկառուի գրանցման 
նկատմամբ պահանջներ 

Հավատարմագրման պայմաններին բավարարող ընկերությունների աշխատակիցների համար քաղաքացիության 
կամ հաշվառման նկատմամբ պահանջներ չեն սահմանվում, բացառությամբ Բանկի կողմից շնորհված B դասի 

ընկերությունների աշխատակիցների, որոնց օտարերկրյա քաղաքացի աշխատակիցների դեպքում կարող է 
պահանջվել Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված հավելյալ ստուգումներ, իսկ ստուգման բացասական 

արդյունքի դեպքում ներկայացված առաջարկ-դիմումը կարող է մերժվել: 
Սույն կետը չի տարածվում կենսաթոշակային վարկերի վրա: 



6 
Տրամադրվող վարկի հաշվին 
մարվող վարկի նկատմամբ 

պահանջներ 

Տրամադրվող վարկի գումարը կարող է ուղղվել միայն վարկառուի՝ առկա առանց գրավի (այդ թվում՝ 
երաշխավորությամբ) ապահովված վարկերի ամբողջական մարմանը 

7 Կազմակերպության 
նկատմամբ պահանջներ 

Այն կազմակերպությունը որտեղից հաճախորդը ստանում է վարկի ստացման համար հիմք հանդիսացող ամսական 
դրամական բավարարումը պետք է լինի Բանկի կողմից հավատարմագրված: 

Սույն կետը չի տարածվում կենսաթոշակային վարկերի վրա: 

8 

Բանկային հաշվով 
գործառնությունների 

սահմանափակումների 
բացակայության նկատմամբ 

պահանջներ 

Բանկում կամ ՀՀ այլ բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում գործող այլ վարկը կամ վարկային գիծը 
պահանջվող վարկի հաշվին ամբողջությամբ մարելու վերաբերյալ Հաճախորդի կողմից դիմում-համաձայնություն 

ներկայացվելու դեպքում՝ Վարկի տրամադրման առաջարկ-դիմումի ներկայացման, Բանկի կողմից վարկի 
տրամադրման որոշման կայացման կամ վարկի տրամադրման ժամանակ հաճախորդի հաշիվների օգտագործման 

նկատմամբ սահմանափակումների բացակայություն: 
 
 
  

       

Ամսական եկամուտներ ունեցող և փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաթեթ ներկայացնող, Առանց հավելյալ փաստաթղթերի և եկամուտների 
վերլուծության և նախահաստատված ցանկի հիման վրա տրամադրվող վարկեր 

1 Վարկառու  ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ  

2 Վարկառուի տարիքը 

 վարկառուի տարիքը վարկը վերցնելու պահին չպետք է փոքր լինի 21-ից և  մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը 
չպետք է գերազանցի 65-ը ներառյալ /մինչև 66 տարեկանը լրանալը/, առանց հավելյալ փաստաթղթերի և 

եկամուտների վերլուծության վարկերի դեպքում՝ 70-ը ներառյալ /մինչև 71 տարեկանը լրանալը/ 
 (բացառապես Բանկում հաճախորդի ունեցած վարկի մարմանն ուղղվող սահմանաչափի տրամադրման դեպքում՝ 

70-ը ներառյալ /մինչև 71 տարեկանը լրանալը/) 

3 
Վարկառուի վարկային 

պատմությանը ներկայացվող 
նվազագույն պահանջ 

Հաճախորդի կողմից Բանկում և ՀՀ այլ բանկերում և ՈՒՎԿ-ներում վարկի և (կամ) դրա նկատմամբ հաշվարկված 
տոկոսագումարների մարումները մեկ տարվա ընթացքում ուշացել են ոչ ավել, քան 30 (երեսուն) օր, կամ վարկային 

պատմության բացակայություն, ինչպես նաև ժամկետանց արտավորությունների կամ դասակարգման 
բացակայություն 

4 
Տրամադրվող վարկի հաշվին 
մարվող վարկի նկատմամբ 

պահանջներ 

Տրամադրվող վարկի գումարը կարող է ուղղվել միայն Բանկում առկա առանց գրավի (այդ թվում՝ 
երաշխավորությամբ) ապահովված վարկերի ամբողջական մարմանը:  

5 
Նախահաստատված ցանկով 

տրամադրվող վարկերի 
դեպքում 

Վարկի դիմումի ընդունման պահին Հաճախորդի անունով ՀՀ ֆինանսաբանկային համակարգում բացված 
չապահովված վարկերի հանրագումարը՝ ներառյալ հայցվող սահմանաչափը (չապահովված վարկերի 

հանրագումարի հաշվարկում չեն ներառվում  հիպոտեքային վարկերի, ոսկու   (միայն ոսկով ապահովված մասով), և 
դրամական միջոցների (ավանդի, պարտատոմսերի) ապահովվածությամբ վարկերի գծով պարտավորությունները)  
չպետք է գերազանցի  հաճախորդին հասանելի առավելագույն սահմանաչափի կամ համարժեք արտարժույթի 5-
ապատիկը: Վարկային գծի առկայության դեպքում հաշվարկում այն ներառվում է առավելագույն վարկային գծի 

սահմանաչափով: 



6 

Բանկային հաշվով 
գործառնությունների 

սահմանափակումների 
բացակայության նկատմամբ 

պահանջներ 

Բանկում գործող այլ վարկը կամ վարկային գիծը պահանջվող վարկի հաշվին ամբողջությամբ մարելու վերաբերյալ 
Հաճախորդի կողմից դիմում-համաձայնություն ներկայացվելու դեպքում՝ Վարկի տրամադրման առաջարկ-դիմումի 
ներկայացման, Բանկի կողմից վարկի տրամադրման որոշման կայացման կամ վարկի տրամադրման ժամանակ 

հաճախորդի հաշիվների օգտագործման նկատմամբ սահմանափակումների բացակայություն: 

                

    Աղյուսակ 1 

  Թիրախային խմբեր* 
Հասանելի գումար 

ՀՀ դրամ 

1 Կայուն դրամական հոսքեր ունեցող Բանկի 
համար ռազմավարական հաճախորդներ 50,000,000 

2 Բանկի Վարչության որոշմամբ հաստատված VIP 
հաճախորդներ 12,000,000 

3 Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահ 20,000,000 

4 Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային 
ժողովի նախագահ  20,000,000 

5 Հայաuտանի Հանրապետության Վարչապետ  25,000,000 

6 Հայաuտանի Հանրապետության Կենտրոնական 
բանկի նախագահ 20,000,000 

7 Հայաuտանի Հանրապետության 
Սահմանադրական դատարանի նախագահ 10,000,000 

8 Հայաստանի Հանրապետության 
անվտանգության խորհրդի Քարտուղար 10,000,000 

9 Հայաստանի Հանրապետության Գլխավոր 
դատախազ 10,000,000 

10 Հայաuտանի Հանրապետության Փոխվարչապետ 10,000,000 

11 Հայաuտանի Հանրապետության Նախարար 8,000,000 

12 Հայաստանի Հանրապետության 
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար 8,000,000 

13 Հայաuտանի Հանրապետության 
Ոuտիկանության պետ 8,000,000 

14 Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային 
անվտանգության ծառայության տնoրեն 8,000,000 



15 
Հայաuտանի Հանրապետության 

Կառավարությանն առընթեր պետական 
կառավարման մարմնի ղեկավար 

8,000,000 

16 Հայաuտանի Հանրապետության նախարարի 
տեղակալ 6,000,000 

17 Հայաuտանի Հանրապետության 
Ոuտիկանության պետի տեղակալ 6,000,000 

18 
Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային 
անվտանգության ծառայության տնoրենի 

տեղակալ 
6,000,000 

19 
Հայաuտանի Հանրապետության Կենտրոնական 

բանկի նախագահի տեղակալ և խորհրդի 
անդամ: 

12,000,000 

20 Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային 
ժողովի նախագահի տեղակալ 

10,000,000 

21 Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային 
ժողովի պատգամավոր 6,000,000 

22 Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային 
ժողովի աշխատակազմի ղեկավար 6,000,000 

23 Հայաստանի Հանրապետության Հատուկ 
քննչական ծառայության պետ 8,000,000 

24 Հայաստանի Հանրապետության Հատուկ 
քննչական ծառայության պետի տեղակալ 6,000,000 

25 ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետ 8,000,000 

26 ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ 6,000,000 

27 Հայաստանի Հանրապետության Ռազմական 
ոստիկանության պետ 8,000,000 

28 Հայաuտանի Հանրապետության 
Սահմանադրական դատարանի անդամ 10,000,000 

29 
Հայաuտանի Հանրապետության Պետական 

պահպանության ծառայության պետ 6,000,000 

30 Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ 
դատարանի նախագահ 10,000,000 

31 Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ 
դատարանի պալատի նախագահ 10,000,000 



32 Հայաստանի Հանրապետության Վերաքննիչ 
դատարանի նախագահ 10,000,000 

33 Հայաստանի Հանրապետության 
Մասնագիտացված դատարանի նախագահ 10,000,000 

34 Հայաստանի Հանրապետության Ընդհանուր 
իրավասության դատարանի նախագահ 10,000,000 

35 Հայաuտանի Հանրապետության Վճռաբեկ կամ 
Վերաքննիչ դատարանի դատավոր 8,000,000 

36 
Հայաuտանի Հանրապետության 

Մասնագիտացված կամ Ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր 

6,000,000 

37 Հայաստանի Հանրապետության Գլխավոր 
դատախազի տեղակալ 6,000,000 

38 Երևան քաղաքի դատախազ 6,000,000 

39 Հայաստանի Հանրապետության Վերահսկիչ 
պալատի նախագահ 8,000,000 

40 Հայաստանի Հանրապետության Մարդու 
իրավունքների պաշտպան 

8,000,000 

41 Հայաuտանի Հանրապետության Վարչապետի 
աշխատակազմի ղեկավար 10,000,000 

42 Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի 
աշխատակազմի ղեկավար 8,000,000 

43 Երևանի քաղաքապետ 10,000,000 

44 Մարզպետ 6,000,000 
45 ՀՀ Վերահսկողական ծառայության ղեկավար 8,000,000 

46 Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքապետեր 
(բացառությամբ Երևանի քաղաքապետի) 4,000,000 

47 Երևանի քաղաքապետի տեղակալ 6,000,000 

48 

Միջազգային կազմակերպությունների ՀՀ 
ներկայացուցչությունների տնօրեններ, ՀՀ 

տարածքում հավաստագրված դեսպաններ, 
հյուպատոսներ 

8,000,000 



49 ՀՀ տարածքում գտնվող պետական ԲՈՒՀ-երի 
ռեկտորներ 5,000,000 

50 

Բանկում առնվազն 12 ամիս գործող 
հիփոթեքային, անշարժ գույքի գրավով 

ապահովված սպառողական վարկ սպասարկող 
հաճախորդ, ով  ՀՀ-ում չունի ժամկետանց կամ 

դասակարգված պարտավորություններ* 

Գործող հիփոթեքային, անշարժ 
գույքի գրավով ապահովված 

սպառողական  վարկի մարման 
տևողություն 

Հասանելի առավելագույն սահմանաչափ, 
բայց ոչ ավել քան հիփոթեքային, անշարժ 

գույքի գրավով ապահովված սպառողական  
վարկի պայմանագրի գումարի 10%** 

12-24 ամիս 1,200,000 
24-36 ամիս 5,000,000 

36 և ավելի ամիս 8,000,000 

*Եթե հաճախորդը բավարարում է սույն ցանկով սահմանված սահմանաչափերից մեկից ավելի կետի, ապա տվյալ հաճախորդի համար 
հասանելի սահմանաչափը սույն ցանկում ներառված բոլոր սահմանաչափերից առավելագույնն է:   

*Եթե Հաճախորդը Բանկի վարկային քարտով ունի գործող՝ առանց ապահովվածության վարկային գիծ, ապա տվյալ հաճախորդի համար 
առավելագույն հասանելի սահմանաչափը հավասար է սույն ցանկով տվյալ անձի համար սահմանված առավելագույն սահմանաչափի և 
վարկային քարտով գործող սահմանաչափի տարբերությանը: Նշված պահանջը տարածվում է ցանկի բոլոր դրույթների վրա, բացառությամբ 
հիփոթեքային վարկերի հիման վրա տրամադրվող քարտերի սահմանաչափերի: 
**Նշված պայմանը չի տարածվում Բանկի սեփականության անցած գույքերի վաճառքի համար տրամադրված հիփոթեքային վարկերի վրա:  
Եթե հաճախորդը կատարել է անշարժ գույքի գրավով ապահովված սպառողական կամ Էքսպրես վերանորոգման վարկի գումարի՝ 
վարկավորման պայմաններով սահմանված ավելացում, ապա ցանկում նշված սահմանաչափի շրջանակներում հաճախորդին տրամադրվող 
գումարը չի կարող գերազանցել համապատասխան պայմաններով սահմանված՝ հաճախորդին հասանելի առավելագույն վարկ/գրավ 
հարաբերակցության և հաճախորդին արդեն տրամադրված վարկի մնացորդի տարբերությունը: 
Ստանդարտ պայմաններից կամայական շեղմամբ տրամադրված հիփոթեքային (այդ թվում՝ Էքսպրես վերանորոգման) և անշարժ գույքի 
գրավով ապահովված սպառողական վարկ սպասարկող հաճախորդների համար համապատասխան սահմանաչափ հասանելի է միայն 36 
ամիս և ավել սպասարկած պայմանը բավարարելու դեպքում: 
**Փուլերով տրամադրված հիփոթեքային վարկերի դեպքում ցուցանիշը հաշվարկվում է արդեն տրամադրված պայմանագրային գումարների 
հանրագումարի հիման վրա: 

 


