
 

«Ոսկի պլյուս» 
ՀՀ տարածքում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին 

ոսկու հաջորդող գրավի ապահովվածությամբ վարկերի երկարաձգման պայմաններ և սակագներ 

2.1 Արժույթ ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ 

2.2 Վարկառուի տարիքը վարկի ժամկետի ավարտին վարկառուի տարիքը 
չգերազանցի 65-ը 

2.3 Տարեկան տոկոսադրույք (անվանական) 14% 

2.4 Վարկի առավելագույն ժամկետ 12 ամիս 

2.5 Վարկի նվազագույն ժամկետ 6 ամիս 

2.6.1 
 
 

Մեկ վարկառուին տրամադրվող տվյալ 
վարկատեսակի վարկերի առավելագույն 
հանրագումար` կախված վարկանիշային 
միավորից 

4.000 ԱՄՆ դոլար կամ 4.000 ԵՎՐՈ, սակայն 2.6.2 
կետում նշված գումարից ոչ ավել 

2.6.2 Մեկ վարկառուին տրամադրվող ոսկու 
գրավով ապահովված ՀՀ դրամով և 
արտարժույթով տրամադրվող վարկերի 
ընդհանուր առավելագույն 
սահմանաչափ** 

2.600.000 ՀՀ դրամին համարժեք գումար  

2.7 Վարկի նվազագույն գումար 100 ԱՄՆ դոլար կամ ԵՎՐՈ 

2.8 Պարտավորությունների կատարման 
ապահովման միջոց** 

Բանկի կողմից տրված գործող ոսկու գրավով 
ապահովված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող 
ոսկու (որը ձևակերպման պահին չի հանդիսանում 
հաջորդող գրավի առարկա) հաջորդող գրավ 

2.9 Վարկի մայր գումարի մարումներ Վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին 

2.10 Տոկոսագումարների մարումներ Առաջին 3 ամիսների համար դիսկոնտ, այնուհետև 
եռամսյա պարբերականությամբ 

2.11 Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ 

2.12 
 

Վարկի տրամադրման (վարկի ժամկետի 
երկարաձգման) միանվագ վճար 

o 100-1.000 ԱՄՆ դոլար կամ ԵՎՐՈ վարկի գումարի 
դեպքում` 2.000 ՀՀ դրամ, 

o 1.001-ից 2.000 ԱՄՆ դոլար կամ ԵՎՐՈ վարկի 
գումարի դեպքում` 5.000 ՀՀ դրամ, 

o 2.001-ից 4.000 ԱՄՆ դոլար կամ ԵՎՐՈ վարկի 
գումարի դեպքում` 8.500 ՀՀ դրամ 

2.13 Վարկ-հաջորդող գրավ առավելագույն 
հարաբերակցություն 

500%, ընդ որում մեկ վարկառուին կարող է 
տրամադրվել առավելագույնը մեկ վարկ 

2.14 Վարկի գումարի կանխիկացման վճար Չի սահմանվում 

2.15 
 

Վարկային պայմանագրի ժամկետի 
երկարաձգման պայման 

Վարկի ժամկետը կարող է երկարաձգվել  կողմերի 
փոխադարձ համաձայնությամբ մինչև վարկային 
պայմանագրի ժամկետը լրանալը, լրանալու օրը կամ 
դրանից հետո: 
Մինչև վարկային պայմանագրի ժամկետի 
երկարաձգումը վարկառուն պետք է մարած լինի 
վարկային պայամանգրի ամբողջ 



 

ժամանակահատվածի համար կուտակված 
ժամկետային և /կամ ժամկետանց 
տոկոսագումարները, բոլոր տույժերը և տուգանքները: 
Վարկի ժամկետի երկարաձգման դեպքում վարկի 
սկզբնական գումարը  կարող է փոփոխվել հետևյալ 
դեպքերում,  

• Գրավի առարկայի վերագնահատման 
արդյունքում գրավի արժեքի ավելացման 
դեպքում, 

• Վարկի սպասարկման ընթացքում վարկի 
մայր գումարի մարումներ իրականացնելու 
դեպքում՝ մինչև վարկի պայմանագրային 
գումարը: 

• Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխման 
դեպքի, որի պարագայում կարող է 
փոփոխվել նաև տոկոսադրույքը 

3. Այլ պայմաններ`  

3.1 
 

Վարկառուի կողմից 
պարտավորությունների չկատարման 
դեպքում սահմանվող տոկոսադրույք 

24% տարեկան 

3.2 Ժամկետանց տոկոսագումարի դիմաց 
տույժ 

48% տարեկան 


