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Հ/Հ Պայմաններ Վարկային գծի արժույթ AMD 

1.1  Վարկային գծի տեսակ Մարման արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային 
գիծ 

1.2  Վարկային գծի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ 

1.3  Վարկային գծի տրամադրման ձև Միանվագ կամ մաս-մաս 

1.4  Վարկային գծի ձևակերպման վայր Բանկի ցանկացած մասնաճյուղում կամ գործակալի մոտ 

1.5  Վարկային գծի տրամադրման առավելագույն 
ժամկետ (ամիսներով) 

 
36 
 

1.6  Վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափ   

1.6.1  

NurCard Express կամ   NurCard Gold Express 
վարկային գծերի շրջանակներում մեկ 
հաճախորդին հասանելիք  առավելագույն 
ընդհանուր սահմանաչափ 

300.000 – 900.000 ՀՀ դրամ 
Կապված հաճախորդի ԱՔՌԱ կանխատեսվող 

վարկանիշային միավորից  և վարկային պատմությունից 

1.6.2  
Գործող  NurCard Express կամ   NurCard Gold 
Express վարկային գիծ ունեցող 
հաճախորդների համար 

300.000 - 900,000 ՀՀ դրամ 
Կապված հաճախորդի ԱՔՌԱ կանխատեսվող 

վարկանիշային միավորից  և վարկային պատմությունից

1.6.3  
Գործող   NurCard Express կամ NurCard Gold 
Express վարկային գիծ չունեցող 
հաճախորդների համար 

400.000 - 900,000 ՀՀ դրամ 
Կապված հաճախորդի ԱՔՌԱ կանխատեսվող  

վարկանիշային միավորից և վարկային պատմությունից

1.7  Վարկային գծի տարեկան անվանական 
տոկոսադրույք 19.9% 

1.8  Վարկային գծի տոկոսագումարի 
հաշվարկման ձև* 

Տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկային գծի 
օգտագործված մասի դիմաց անվանական 

տոկոսադրույքի կիրառման միջոցով հետևյալ բանաձևով`
I=R*L/D, որտեղ 

I` մեկ օրվա տոկոսագումարն է 
R` անվանական տոկոսադրույքը 

L` վարկային գծի օգտագործված մասը 
D` տարվա փաստացի օրերի քանակը

1.9  Վարկային գծի ամսական սպասարկման 
վարձ - 

1.10  
Հայտի ուսումնասիրության վճար (գանձվում 
է միայն Բանկի մասնաճյուղերում ընդունված 
հայտերի դիմաց) 

- 

1.11  Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի 
չափը** Առավելագույնը 24% 

1.12  
Ժամկետանց վարկային 
պարտավորությունների գծով տարեկան 
տոկոսադրույք 

24% 

1.13  Փոխհաշվարկի օր**** Յուրաքանչյուր ամսվա 6-ը, 
1.14  Վարկային գծի մարման կարգ Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված), պարտադիր մարման 
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չափով  

1.15  Վարկային գծի օգտագործված մասի 
մարման միջանկյալ ժամկետ  Վճարային ժամանակահատվածի ընթացքում 

1.16  Վարկային գծի տոկոսների մարում Ամսական, Վճարային ժամանակահատվածի ընթացքում 

1.17  Պարտադիր մարման չափ (ըստ մարման 
հերթականության)*** 

 Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտի դրությամբ 
քարտային հաշվի գերածախսի (դեբիտորական պարտք) 
դիմաց հաշվարկված տույժ, 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտի դրությամբ 
քարտային հաշվի գերածախս (դեբիտորական պարտք), 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտի դրությամբ 
Պայմանագրով, Վարկային գծի պայմանագրով և (կամ) 
Խառը պայմանագրով նախատեսված վճարման ենթակա 
այլ միջնորդավճարներ, 
 Նախորդ ժամանակաշրջանի համար ժամկետին 
չվերադարձված տոկոսագումար (այդ թվում նաև 
ժամկետին չվերադարձված Կրեդիտի դիմաց 
հաշվարկված տոկոս և ժամկետանց տոկոսների տույժ)` 
առկայության դեպքում, 
 Նախորդ ժամանակաշրջանի համար ժամկետին 
չվերադարձված Նվազագույն մարման սահմանաչափեր` 
առկայության դեպքում, 
 Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտի դրությամբ 
Վարկային գծի օգտագործված մասի դիմաց 
հաշվարկված (կուտակված) տոկոսագումար,  
 Նվազագույն մարման սահմանաչափ 

1.18  Նվազագույն  մարման սահմանաչափ Հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտի դրությամբ
վարկային գծի օգտագործված մասի  10%

1.19  Նվազեցման չափ - 
1.20  Մարման հետաձգում - 
1.21  Մարման արտոնյալ ժամանակահատված 25 օր 
1.22  Վճարային ժամանակահատված**** 1 ամիս 

1.23  Վարկային պատմության նկատմամբ 
պահանջներ 

Նոր վարկային գծի տրամադրման համար նվազագույն 
ԱՔՌԱ կանխատեսվող վարկանիշային  միավոր կամ դրա 
բացակայություն, բանկի ներքին գնահատում և վարկային 
պատմություն

1.24  
Վարկային գծի երկարաձգում (վարկային 
պայմանագրով նախատեսված լինելու 
դեպքում) 

Հաճախորդի NurCard Express վարկային գծի ժամկետանց 
գումարը  երկարաձգման պահին չպետք է գերազանցի 
5000 ՀՀ դրամը (կամ դրան համարժեք արտարժույթ 
հաշվարկված երկարաձգման օրվա դրությմաբ ՀՀ ԿԲ 
միջին փոխարժեքով): 
1.26.1 կետով սահմանված տարիքը գերազանցելուց հետո  
վարկային գծի երկարաձգում այլևս չի իրականացվում:  

1.25  Վարկային սահմանաչափի ավելացում 
(Բանկի իրավունք) 

Յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջում Nur Card  Express 
վարկային գծի սպասարկման նվազագույնը 6 ամսվա 
պատմություն ունեցող հաճախորդի ԱՔՌԱ 
կանխատեսվող  վարկանիշային միավորից  և վարկային 
պատմությունից:  Ավելացման արդյունքում վարկային 
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* Տոկոսագումարի հաշվարկման օրինակ 

Վարկային գծի սահմանաչափ – 5.000.000 ՀՀ դրամ 
Օգտագործված մաս-1.825.000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք – 20% 
Տարվա օրերի քանակ – 365 օր 
Օրական կուտակվող տոկոսի մեծությունը կկազմի – 1000 ՀՀ դրամ (տոկոսագումարը կկազմի 
1.825.000*20% /365=1000 ՀՀ դրամ) 

 ** Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է ներքոհիշյալ բանաձևով` 

սահմանաչափը պետք է բավարարի վարկավորման
պայմանների 1.26.2 կետով սահմանված պահանջներին:   
Սահմանաչափի ավելացման ամսաթվին հաճախորդի 
տարիքը 1.26.1 կետում նշված  տարիքային 
սահմանափակման առավելագույն շեմից մեկ տարի փոքր 
է:

1.26  Այլ պահանջներ 

1.26.1  Տարիքային սահամանափակում Հաճախորդը պետք է լինի 21-63 տարեկան 

1.26.2  
Վարկային պարտավորությունների 
նկատմամբ պահանջներ 

Նոր վարկային գծի տրամադրման դեպքում Հաճախորդի 
անունով Բանկում ոսկու գրավի ապահովվածությամբ 
գործող վարկի (երի) առկայության դեպքում`մնացորդային 
հանրագումարի հայվցող վարկային սահմանաչափի 120% 
համարժեք գումարից բարձր լինելը 
Վարկային գծի դիմումի ընդունման պահին Հաճախորդի 
անունով Բանկում բացված չապահովված վարկերի 
հանրագումարը՝ ներառյալ հայցվող սահմանաչափը 
(չապահովված վարկերի հանրագումարի հաշվարկում չեն 
ներառվում  հիպոտեքային վարկերի, ոսկու, անշարժ 
գույքի և դրամական միջոցների (ավանդի) 
ապահովվածությամբ և աշխատավարձային  վարկերի 
գծով պարտավորությունները) չպետք է գերազանցի 
ԱՔՌԱ կանխատեսվող  վարկանիշային միավորի հիման 
վրա հաճախորդին հասանելիք չապահովված վարկերի 
առավելագույն սահմանաչափը: 

1.26.3  
Քաղաքացիության և գրանցման նկատմամբ 
պահանջներ 

 Վարկառուն պետք է լինի ՀՀ քաղաքացի, 
 Վարկառուի հաշվառման վայր պետք է 

հանդիսանա Հայաստանի Հանրապետությունը,  

1.26.4  
Անձնական տվյալների նկատմամբ 
պահանջներ 

 բջջային հեռախոսահամարի առկայություն
 քաղաքային հեռախոսահամարի առկայություն 
 էլեկտրոնային փոստի հասցեի առկայություն
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Որտեղ` 

i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է (APR), 

A – Վարկային գծի գումարը (Բանկի կողմից Հաճախորդին տրամադրված Վարկային գծի 
սկզբնական գումարը), 

n – Վարկային գծի մարմանն ուղղված վճարի թիվը, 

N – Վարկային գծի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը, 

Kn – Վարկային գծի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը, 

Dn – Վարկային գծի տրամադրման օրից մինչև Վարկային գծի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի 
կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով, 

i -ն՝ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, կարող է հաշվարկվել, եթե հավասարման մյուս 
տվյալները հայտնի են Վարկային գծի  պայմանագրից կամ այլ կերպ: 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է Վարկային գծի պայմանագրի կնքման 
պահին՝ ենթադրելով, որ Վարկային գծի պայմանագիրը գործելու է Հաշվարկային քարտով 
վարկային գծի պայմանագիր կնքելու կամ Վարկային քարտի տրամադրման, սպասարկման, 
վարկային գծի և(կամ) գրավի խառը պայմանագիր կնքելու առաջարկ-դիմումում նշված  ժամկետով, 
և կողմերը պատշաճ կերպով ու պայմանավորված ժամկետներում կատարելու են Վարկային գծի 
պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները:  

Մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը (առկայության դեպքում) հաշվի չի առնվում 
տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում: 

Տարվա մեջ օրերի բազային թիվը ընդունված է տարվա փաստացի օրացուցային օրերի 
քանակը, 

Հաշվարկված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը կլորացվում է առնվազն մինչև 
մեկ հարյուրերորդական և բազմապատկվում է 100-ով՝ տոկոսային մեծություն ստանալու համար: 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում չեն ներառվում` 

 Lրացուցիչ վճարային քարտի թողարկման վարձը և դրա գծով քարտային հաշվի 
տարեկան սպասարկման վարձը, 

 Կրեդիտի մարման պարտավորության խախտման և վճարային սահմանաչափի 
գերազանցման համար հաշվարկվող տոկոսները, տուժանքը (տույժերը և տուգանքները), 

 Կանխիկացման և կանխիկի մուտքագրման համար միջնորդավճարները, 
 Տարբեր տեսակի փաստաթղթերի տրամադրման համար վճարները, 
 Արժույթի փոխարկման համար միջնորդավճարները: 
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NurCard Express վարկավորման պայմաններ 
Խմբագրություն: 01 

Ամսաթիվ: «12» 02. 2018թ. 

 
 

*** Սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսների համար փոխհաշվարկի օրվա ավարտի դրությամբ 
ձևավորված վարկային գծի նվազագույն մարման գումարի չափով իրականացված վճարումները 
համարվում են տվյալ ամսվա համար ձևավորված պարտավորության մարում: 

**** Փոխհաշվարկի օրը ոչ աշխատանքային լինելու դեպքում փոխհաշվարկի օրը 
տեղափոխվում է հաջորդ աշխատանքային օր, ինչպես նաևհամապատասխանաբար կարճանում է 
նաև հաջորդ Վճարային ժամանակահատվածը: Վճարային ժամանակահատվածի վերջին օր 
հանդիսանում է հաջորդ փոխհաշվարկի օրը: 

Զգուշացում` 
Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները ժամանակին 

չկատարելու դեպքում այդ մասին տեղեկատվությունը կտրամադրվի ՀՀ Կենտրոնական Բանկի 
վարկային ռեգիստրին և ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորտինգ ՓԲԸ-ին: 

 
Որոշման կայացման և վարկային գծի տրամադրման ժամկետները` 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից և նախնական հավանությունը ստանալուց հետո 

վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ վերջնական որոշումը կայացվում է և Հաճախորդը 
տեղեկացվում է առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Վերջնական որոշման կայացումից հետո վարկային գիծը տրամադրվում է առավելագույնը 3 
աշխատանքային օրվա ընթացքում:   

 

 


