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ՊԱՐԶ ՎԱՐԿԵՐ / ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԾԵՐ 1

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո
 
 
Վարկի նպատակ 

1. Շրջանառու միջոցների ձեռքբերում, 
2. Հիմնական միջոցների ձեռքբերում, 
3.Բիզնեսի զարգացման նպատակով այլ ներդրումներ,  
4. Այլ ֆինանսական հաստատությունում գործող վարկի տեղափոխում 

Տարեկան 
տոկոսադրույք** 10.75 – 20.5% 12 – 18% 8.5 – 15.5% 

Տարեկան փաստացի 
տոկոսադրույք 9.02-24% 

Տոկոսադրույքի տեսակը հաստատուն 

Ժամկետ*** 

1. Շրջանառու միջոցների 
ձեռքբերման դեպքում 36-60 
ամիս, 
2. Այլ նպատակների 
դեպքում 36-120 ամիս 

1. Շրջանառու միջոցների ձեռքբերման դեպքում 36-60 
ամիս, 
2. Այլ նպատակների դեպքում 36-120 ամիս 
3. Առանց վերլուծության վարկերի դեպքում 36-180 ամիս 

Վարկի նվազագույն 
գումար անշարժ գույքի 
գրավով ապահովված 
վարկերի համար 

2 000 000 4 000 4 000 

Վարկի նվազագույն 
գումար անշարժ գույքի 
գրավով չապահովված 
վարկերի համար 

500 000 1 000 1 000 

Վարկի առավելագույն 
գումար* 150 000 000  300 000 300 000 

Վարկի և 
տոկոսագումարի 
մարումներ 

1. վարկի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ
(անուիտետ) կամ 
2. վարկի արտոնյալ ժամանակահատվածում միայն տոկոսագումարների ամենամսյա 
մարումներ, արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտից հետո` վարկի և տոկոսագումարի 
ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ), կամ 
3. Մայր գումարի անհատական մարման գրաֆիկ: Տոկոսագումարների ամենամսյա, մայր 
գումարի մարումներ հաշվի առնելով սեզոնայնությունը՝ տարվա ընթացքում ոչ պակաս 
քան մայր գումարի 10%-ի չափով: 

Վարկային գծի և 
տոկոսագումարի 
մարումներ 

1. Մայր գումարի հավասարաչափ և  տոկոսագումարի ամենամսյա մարումներ կամ, 
2. Մայր գումարի անհատական մարման գրաֆիկ: Տոկոսագումարների ամենամսյա, մայր 
գումարի մարումներ հաշվի առնելով սեզոնայնությունը՝ տարվա ընթացքում ոչ պակաս քան 
մայր գումարի 10%-ի չափով: 

Վարկային հայտի 
ուսումնասիրության 
վճար 

5 000 ՀՀ դրամ 
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Վարկի տրամադրման 
միջնորդավճար 

1.Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի դեպքում՝ Վարկի գումարի 1%,  
նվազագույնը 60,000 ՀՀ դրամ, 
2.Անշարժ գույքի գրավով չապահովված վարկերի դեպքում՝ Վարկի գումարի 1%, 

Վարկի ամսական 
սպասարկման վճար Չի սահմանվում 

Վարկի 
ապահովվածություն 

1.Առանց անշարժ գույքի գրավ կամ անշարժ գույքի գրավ և, 
2. Իրավաբանական անձի դեպքում՝ 20% և ավել ֆիզիկական անձ բաժնետերերի 
(փայատերերի) երաշխավորություն և, 
3.Բանկում սպասարկվող Հաճախորդի  հաշիվներով շրջանառվող դրամական միջոցներ և 
դրանց նկատմամբ պահանջի իրավունք` առանց արգելադրման կիրառման 

Հայտի և 
փաստաթղթերի 
ընդունման վայր 

ՀՀ-ում գտնվող գրավներով՝  ՀՀ բոլոր մասնաճյուղեր 

Տույժեր, տուգանքներ
Վարկի վաղաժամկետ 
մարման**** 

Վարկի մնացորդի 95% և ավել մարելու դեպքում, ժամանակացույցով ավել մարված 
գումարի 5%-ի չափով 

Ժամկետանց վարկի 
տոկոս 24% 

Ժամկետանց տոկոսի 
տույժ 48% տարեկան 

Վարկի ոչ նպատակային 
օգտագործման 
տուգանք 

Վարկի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել՝ դառնալով անշարժ գույքի գրավով
ապահովված վարկերի համար  սույն պայմաններով համապատասխան արժույթով 
սահմանված տոկոսադրույք 

Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ 
Վարկառուի 
կարգավիճակը 

Ձեռնարկատիրական, այդ թվում` գյուղատնտեսական գործունեությանբ զբաղվող  
ՀՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձ կամ Ա/Ձ 
Ա/Ձ վարկառուի դեպքում վարկառուի տարիքը մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է 
գերազանցի 70 տարին 

Ընդհանուր վարկային 
բեռի մեծություն 

վերլուծությամբ տրամադրվող վարկերի դեպքում չպետք է գերազանցի ձեռնարկության 
կամ Ա/Ձ-ի տարեկան հասույթը, ընդ որում վերաֆինանսավորվող վարկերի դեպքում 
վերաֆինանսավորվող վարկի գումարը հաշվարկում չի մասնակցում 

Վարկառուի 
(կազմակերպության 
դեպքում նաև 20% և ավել 
մասնաբաժին ունեցող 
հիմնադիրների), 
վարկառուի ամուսնու և 
գրավատուների 
վարկային 
պատմությանը 
ներկայացվող 
նվազագույն պահանջ 

Ժամկետանց կամ դասակարգված վարկի կամ երաշխավորության բացակայություն, 
վերջին 1 տարվա ընթացքում ժամկետանց օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 
օրը 

Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ և պայմաններ 

Գրավի առարկա 
անշարժ գույք 

Գրավ կարող է հանդիսանալ բնակելի, հասարակական կամ արտադրական 
նշանակության անշարժ գույք 
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Վարկ/Գրավ 
առավելագույն 
հարաբերակցություն 

 
80% 

* Առավելագույն սահմանաչափի պահանջը տարածվում է սույն պայմանների շրջանակներում տրամադրվող բոլոր
ֆինանսական գործիքների վրա (վարկ, վարկային գիծ, երաշխիք): 
**Եթե վարկը տրամադրվում է մի քանի նպատակով, ապա առավելագույն ժամկետ և տոկոսադրույք սահմանվում են 
տոկոսադրույքներից առավելագույն հասանելին, իսկ ժամկետներից նվազագույնը: 
***Կիրառելի է միայն 60 մլն ՀՀ դրամը և դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող վարկերի համար: 

****Կիրառելի է միայն 5 մլն ՀՀ դրամը և (կամ) դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող վարկերի համար: 
1 Կիրառելի է միայն համապատասխան փաստաթղթերով հիմնավորված 60 մլն շրջանառությունը գերազանցող 
վարկառուների համար 

Կարևոր է իմանալ 
Գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատումն իրականացվում է բացառապես Բանկի հետ համագործակցող անկախ
ընկերությունների կողմից, որոնց մասին տեղեկատվությունը հրապարակվում է Բանկի պաշտոնական 
www.ardshinbank.am կայքէջում: 

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: 
 

Պարզ վարկերի և վարկային գծերի տոկոսադրույքներ 

Առանց գրավի 
ապահովվածության և 
առանց բիզնեսի 
վերլուծության 
վարկերի դեպքում  

Ժամկետ/
Արժույթ AMD USD EUR 

24-60 
ամիս 20% 17.50% 15.00% 

Վարկ/գրավ 
հարաբերակցություն 

Ժամկետ/
Արժույթ 

AMD USD EUR 

<60% 60-70% >70% 
<60% 60-70% >70% <60% 60-70% >70% 

Միայն վարկային 
պատմությամբ և 
գրավի 
ապահովվածությամբ 
վարկերի դեպքում 

24-60 
ամիս 15.75% 

 
17.50% 

 
18.00% 

 

12.75% 14.50% 15.00% 9.50% 11.50% 12.00% 

61-120 
ամիս 

13.00% 15.00% 15.50% 11.00% 13.00% 13.50% 
121-180 
ամիս 

- - - 

Վարկ/գրավ 
հարաբերակցություն 

Ժամկետ/
Արժույթ AMD 

EUR 

<60% 60-70% >70% 
Բիզնեսի 
վերլուծությամբ և 

24-36 
ամիս 12% 8.50% 8.75% 9.00% 
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գրավի 
ապահովվածությամբ 
վարկերի դեպքում 

37-120 
ամիս 10.00% 10.00% 10.00% 

Տոկոսադրույքի 
փոփոխության վրա 
ազդող գործոններ 

Նվազեցում՝ 
1. 1.2 կետով սահմանված տոկոսադրույքներից 0.5-2% տոկոսային կետով համապատասխանաբար 
նվազեցվում են Աղյուսակ 2-ի 3-րդ կետով սահմանված տոկոսադրույքները, որի արդյունքում 
տոկոսադրույքը չի կարող լինել ավելի ցածր քան սույն կետով յուրաքանչյուր արժույթի համար սահմանված 
նվազագույն տոկոսադրույքը: 
2. 1.3  կետով սահմանված դեպքում Գյուղատնտեսության նպատակով տրամադրվող վարկերի համար ՀՀ 
դրամով  տոկոսադրույքը սահմանվում է 1.25% տոկոսային կետով ցածր, 
3. 0.5% -ով POS տերմինալի առկայության և դրանով տարեկան առնվազն սոտրև նշված շրջանառության 
ապահովման դեպքում՝ 
8 մլն. ՀՀ դրամ - մինչև 60 մլն. ՀՀ դրամ շրջանառություն ունեցող հաճախորդների համար*, 
16 մլն ՀՀ դրամ - 60 մլն. ՀՀ դրամը գերազանցող շրջանառություն ունեցող հաճախորդների համար*,  
Ավելացում՝ 
1.Վերաֆինանսավորման դեպքում արտարժույթով վարկերի տոկոսադրույքը սահմանվում է համաձայն 1.3 
կետի, իսկ ՀՀ դրամով վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է՝  
- համաձայն 1.1 կետի՝ առանց գրավի ապահովվածության վարկերի դեպքում, 
-15.5% գրավով ապահովված վարկերի դեպքերում 
2. Մայր գումարի մարման անհատական գրաֆիկի դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվում է սույն 
հավելվածում նշված տոկոսադրույքներից 0.5% տոկոսային կետով բարձր, 
3. Անշարժ գույքի գրավով վերականգնվող վարկային գծի դեպքում ՀՀ դրամով տոկոսադրույքը 
սահմանվում է 15.5%, 
4. Գրավատուի կամ վարկառուի ամուսնու սքորը սահմանված ցուցանիշից մինչև 50 միավոր (ներառյալ) 
ցածր լինելու, ինչպես նաև վարկ/գրավը սքորով հասանելին գերազանցելու դեպքում տոկոսադրույքը 
սահմանվում է սույն հավելվածում նշված տոկոսադրույքներից 4% տոկոսային կետով բարձր, բայց ոչ ավել 
քան վարկատեսակի հիմնական պայմաններով սահմանված առավելագույն տոկոսադրույքը 

Տոկոսադրույքի նվազեցման կամ ավելացման դեպքերում գործում է նվազեցման կամ ավելացման դեպքերից առավելագույնը 
(հանրագումար չի կիրառվում): 
*Կիրառվում է, եթե առկա է ՀԴՄ տերմինալ և միացվում է Բանկի սպասարկման համակարգին, նոր տերմինալ տեղադրելու դեպքում 
նվազագույն շրջանառությունը համապատասխանաբար փոխվում է դառնալով՝ 16 մլն. և 20 մլն: 

1.3 կետում նշված ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերի դեպքում համապատասխան վերաֆինանսավորող ֆոնդի կողմից 
վերաֆինանսավորումը դադարեցվելու դեպքում վարկի տոկոսադրույքը փոփոխվում է՝ ավելացվելով 4%-ով, բայց ոչ ավել քան 
վարկատեսակի հիմնական պայմաններով սահմանված առավելագույն տոկոսադրույքը: 
 

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 


