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ՈՍԿՈՒ ԳՐԱՎՈՎ ՎԱՐԿ - ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ 
Վարկի տեսակ 600% վարկ-գրավ

հարաբերակցությամբ 
Ստանդարտ 90 օր ժամկետով

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ

Վարկի նպատակ Սպառողական 

Տարեկան տոկոսադրույք 17.5 – 21.5%  13.5 - 20.75% 3.75 - 5% 

Վարկի ժամկետ 

1.Մայր գումարը և 
տոկոսագումարը պայմանագրի 
ժամկետի ավարտին մարման 
դեպքում 11-13 ամիս 
2.Անուիտետային մարումների 
դեպքում 36-60 ամիս 

1.Մայր գումարը պայմանագրի 
ժամկետի ավարտին մարման 
դեպքում 6 ամիս 
2.Անուիտետային մարումների 
դեպքում 36-60 ամիս 

90 օր 

Վարկի նվազագույն գումար 
150 000 ՀՀ դրամ 50 000 ՀՀ դրամ 50 000 ՀՀ դրամ 

Վարկի առավելագույն 
գումար 2 600 000 ՀՀ դրամ 

Տարեկան փաստացի 
տոկոսադրույք 20 - 24% 14.87 - 24% 17.14 - 18.59% 

Վարկի տրամադրման 
(վարկի ժամկետի 
երկարաձգման) միանվագ 
վճար 

Վարկի գումարի  2%` մայր 
գումարը վարկի պայմանագրային 
ժամկետի ավարտին մարման 
դեպքում, 
վարկի գումարի 2.5%՝ մայր 
գումարի և տոկոսագումարի 
ամսական հավասարաչափ 
(անուիտետային) մարումների 
դեպքում 

Վարկի գումարի 1% Վարկի գումարի 3% 

Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ 
Վարկառուի տարիքային 
սահմանափակում 

վարկի ժամկետի ավարտին 
վարկառուի տարիքը չպետք է 
գերազանցի 65-ը, անուիտետային 
մարումով վարկի դեպքում՝ 70-ը 

18 տարին լրացած 
ֆիզիկական անձ 

18 տարին լրացած 
ֆիզիկական անձ 

Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ և պայմաններ 
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Գրավի առարկա  
 

Վարկի տրամադրման համար գրավ են հանդիսանում դեղին ոսկուց պատրաստված ոսկյա 
իրերը` ջարդոնի, զարդերի և այլ տեսքով, ինչպես նաև ոսկու ստանդարտացված 
ձուլակտորները: 

Վարկ/Գրավ առավելագույն 
հարաբերակցություն 600% 120% 120% 

Ապահովագրություն* 
Վարկառուի առողջության և 
դժբախտ պատահարներից 
ապահովագրություններ 
վարկի պայմանագրային 
գումարի  չափով 

12 ամիս ժամկետով՝ մայր գումարը 
ժամկետի ավարտին մարումով 
վարկերի դեպքում, 3 տարի 
ժամկետով՝ անուիտետային 
մարումով վարկերի դեպքում 

6 ամիս ժամկետով՝ մայր 
գումարը ժամկետի ավարտին 
մարումով վարկերի դեպքում, 
3 տարի ժամկետով՝ 
անուիտետային մարումով 
վարկերի դեպքում 

3 ամիս ժամկետով 

Կարևոր է իմանալ 
Վարկառուն իրավունք ունի կատարելու վարկային պարտավորությունների ամբողջական կամ մասնակի վաղաժամկետ
մարում: 
Վարկային պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում 
վարկառուն կարող է զրկվել գրավադրվող գույքի նկատմամբ իր իրավունքներից: 

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: 
*Եթե պահանջվող ապահովագրությունն իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական
ընկերություններից տարբերվող ապահովագրական ընկերության կողմից, ապա վարկը կարող է տրամադրվել 3 
աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

 

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 


