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27.05.2019թ.  

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿ - ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի նպատակ Բնակելի անշարժ գույքի կառուցում կամ կառուցապատման շարունակում 

Տարեկան տոկոսադրույք 11.35 - 13.35% 
Տոկոսադրույքի տեսակը հաստատուն 
Առավելագույն ժամկետ 20 տարի
Նվազագույն ժամկետ 10 տարի 
Վարկի նվազագույն գումար Չի սահմանվում
Վարկի առավելագույն 
գումար 35 000 000 ՀՀ դրամ 

Տարեկան փաստացի 
տոկոսադրույք 12.03 - 19.2% (համաձայն Աղյուսակ 1-ի) 

Վարկի և տոկոսագումարի 
մարումներ 

 
Ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ) 

Երրորդ անձանց կատարվող 
վճարումներ 

Վարկառուն վճարում է գույքի գնահատման, գույքի նկատմամբ սահմանափակումների
վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի ստացման, վարկային և գրավի 
պայմանագրերի նոտարական վավերացման համար 

Վարկային հայտի 
ուսումնասիրության վճար 5 000 ՀՀ դրամ 

Վարկի տրամադրման  
միանվագ միջնորդավճար 70 000 ՀՀ դրամ 

Վարկի ամսական 
սպասարկման վճար Չի սահմանվում 

Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ 
Վարկառուի տարիքային 
սահմանափակում 

21 տարին լրացած ֆիզիկական անձ (ՀՀ քաղաքացի), որի տարիքը վարկի մարման 
վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը 

Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ և պայմաններ 

Գրավի առարկա  

1. Հողատարածք` կառուցվող և լիազոր պետական մարմնում որպես սեփականություն 
գրանցված բնակելի անշարժ գույքի հետ միասին և/կամ կառուցապատման 
իրավունքների հետ միասին և 
2. Վարկառուին և/կամ համավարկառուին կամ երրորդ անձի սեփականության
(ընդհանուր) իրավունքով պատկանող այլ բնակելի անշարժ գույք (երկրորդ գրավ)** 

Վարկ/Գրավ առավելագույն 
հարաբերակցություն 

վարկի գումարը չպետք է գերազանցի.
1. հաճախորդի կողմից ներկայացված կառուցման աշխատանքների կատարման 
նախահաշվի գումարի 80%-ը և1. հաճախորդի կողմից ներկայացված կառուցման 
աշխատանքների կատարման նախահաշվի գումարի 80%-ը և 
2.  գրավադրվող անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի 70%-ը 
Որոշման կայացման ժամկետներ, գործոններ 

Որոշման կայացման ժամկետ 4-7 օր 
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Որոշման մասին 
տեղեկացման ժամկետ  1 օր 

Տրամադրման ժամկետ 1 աշխատանքային օր՝ գրավի պայմանագիրը նոտարական վավերացում և գրավը 
կադաստրային գրանցում ստանալուց հետո  

Դրական որոշման 
գործոններ 

վարկավորման պայմանների համապատասխանություն և  պահանջվող 
փաստաթղթերի պատշաճ ներկայացում 

Վարկի մերժման գործոններ  վարկավորման պայմանների անհամապատասխանություն  և պահանջվող 
փաստաթղթերի բացակայություն 

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

Վարկային և գրավի պայմանագրերը պետք է վավերացվեն նոտարական կարգով: Բնակարանի նկատմամբ
սեփականության իրավունքը, հիփոթեքի իրավունքը և այլ գույքային իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման: 

Վարկառուն վճարում է գույքի գնահատման, գույքի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական 
տեղեկանքի ստացման, վարկային և գրավի պայմանագրերի նոտարական վավերացման համար 

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: 
 

 Աղյուսակ 1 

Տարեկան տոկոսադրույքի սահմանման մեխանիզմ ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերի համար 

Վարկի գումար Նպատակ 
Վարկ գրավ հարաբերակցություն 

Մինչև 30% 31-60% 61-70% 

Մինչև 25'000'000 ՀՀ դրամ 
Մարզային կամ 

էներգաարդյունավետ 
վարկ* 

11.35% 11.85% 12.35% 

Մինչև 35'000'000 ՀՀ դրամ Այլ վարկ* 12.35% 12.85% 13.35% 
 

Գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատումն իրականացվում է բացառապես Բանկի հետ համագործակցող անկախ
ընկերությունների կողմից: Ստորև գնահատող կազմակերպությունների ցանկը 

Կազմակերպություն Հասցե / կայքէջ Հեռախոսահամար Էլ. հասցե / հաշվեհամար 

«Ալտա Վիպ» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Պարոնյան 16 թիվ 2, 
www.altavip.am 

010530709, 010500407 info@altavip.am 
հ/հ 2470100270080000 

«Օրրան» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց 2ա, 
www.orranv.am 

010520452, 098204898, 091750809 orranv@mail.ru 
հ/հ 2470103446760000 
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«Օֆման Մորգիդջ 
Քոնսալթինգ» ՍՊԸ 

ՀՀ, ք. Երևան, Եզ. Կողբացի 42-37,  010537179, 099537174, 077708057 ofmanmc@mail.ru 
հ/հ 2474401231870000 

«ՎԻ ԷՄ-ԱՐ ՓԻ» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց, 
փակուղի 8, 209 սենյակ, 

010588797, 043588797 vm-rp@mail.ru 
հ/հ 2470103730630000 

«Կոստ Կոնսալտ» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Փ. Բուզանդի 1 շենք, 
թիվ 51 տարածք 
www.cost.am 

010544882, 091471925, 094471925 costconsult@mail.ru 
հ/հ 2470103250970000 

«Ֆինլոու» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 50-3 տ. 010506000, 091911155, 060747400 finlaw@inbox.ru 
հ/հ 2474602078940000 

 

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 

 


