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ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ  

  
10.09.2019թ.  

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿ - ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՄ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅԱՄԲ 
Վարկի նպատակ Սպառողական  
Ապահովվածություն Գրավ

Գրավի առարկա 

. Որպես ավանդ Բանկում ներդրված դրամական միջոցներ և դրա նկատմամբ
պահանջի իրավունք 
. Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմս և դրա նկատմամբ պահանջի 
իրավունք 

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
 
 
Տարեկան տոկոսադրույք 

. Գրավադրվող միջոցների տոկոսադրույք + 1%` նույնանուն արժույթի դեպքում,

. Գրավադրվող միջոցների տոկոսադրույք +4%` տարանուն արժույթի դեպքում, 
բայց ոչ պակաս, քան Բանկում գործող դրամային ժամկետային ավանդի 
առավելագույն տոկոսադրույքը, իսկ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ պարտատոմսի 
գրավադրման դեպքում՝ նաև ոչ պակաս քան տվյալ պահին «Արդշինբանկ» ՓԲԸ 
կողմից առաջարկվող պարտատոմսի առավելագույն տարեկան տոկոսադրույքը: 

Տարեկան փաստացի 
տոկոսադրույք 

Նվազագույնը՝ կախված տվյալ պահին հնարավոր նվազագույն տոկոսադրույքից,  
առավելագույնը՝ 23% 

Նվազագույն ժամկետ 1 ամիս

Առավելագույն ժամկետ 60 ամիս 

Վարկի նվազագույն գումար 100,000 ՀՀ դրամ 

Վարկի առավելագույն գումար 100,000,000 ՀՀ դրամ 

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն 60-100% 

Մայր գումարի մարումներ Ժամկետի վերջում 

Տոկոսագումարների մարումներ 

Վարկի ձևակերպելու պահին: Ընդ որում, նախապես վճարված տոկոսագումարը
վաղաժամկետ մարման դեպքում վերահաշվարկվում է և ենթակա է հետ 
վերադարձման միայն վարկի  ամբողջական մարման դեպքում: 
Վարկի ժամկետի ավարտին, ընդ որում մարման այս տարբերակը հասանելի է 
բացառապես գրավադրվող ավանդի տոկոսները ժամկետի վերջում ստանալու 
պայմանի դեպքում: 

Տրամադրման միջնորդավճար 
Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսի գրավով վարկերի դեպքում՝ 0.01% 
տրամադրվող վարկի պայմանագրային գումարից, այլ դեպքերում՝ չի սահմանվում: 
Միջնորդավճարը գանձվում է տրամադրված վարկային միջոցներից: 

Հայտի ընդունման վայր Ավանդային հաշվի պայմանագրերի կնքման մասնաճյուղ, իսկ պարտատոմսի
գրավադրման դեպքում՝ կամայական մասնաճյուղ կամ ՀՍՎ: 

Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ 
Վարկառու 18 տարեկանը լրացած ֆիզիկական անձ 

Գրավատու Վարկառու կամ Բանկի հետ ավանդային պայմանագիր կնքած այլ ֆիզիկական 
անձ կամ Արդշինբանկ ՓԲԸ պարտատոմսի սեփականատեր 

Որոշման կայացման ժամկետներ, գործոններ 
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Որոշման կայացման ժամկետ 1 օր 
Որոշման մասին տեղեկացման 
ժամկետ  1 օր 

Տրամադրման ժամկետ 1 օր  

Դրական որոշման գործոններ Վարկառուն/գրավատուն, ինչպես նաև գրավի առարկան բավարարում են 
սահմանված պահանջներին 

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: 
 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`  

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

ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ 
ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ 

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ ԵՆ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ 


