ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Վարկերի տրամադրման

Հայաստանի Հանրապետություն

աշխարհագրական շրջանակ
Վարկառու
Տրամադրվող գումարի մեծությունը

Անհատ ձեռներեցներ, իրավաբանական անձինք
նվազագույնը` 1.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար,
առավելագույնը` 20.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
AMD` 18-24%
USD` 15-24%

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

Ըստ հաճախորդի ընտրության`
Մարման եղանակը

 անուիտետային վճարումներ,


վարկի գումարի հավասարաչափ մարում գումարած վարկի
մնացորդի վրա հաշվարկված տոկոսները (զսպանակաձև մարում)

Վարկի ժամկետը

մինչև 5 տարի

Վարկի դիմում-հայտի

5000 –ից 20.000 ՀՀ դրամ

ուսումնասիրության վճար*
Վարկի գումարի տրամադրման
միջնորդավճար**

Տրամադրվող գումարի մինչև 2%-ի չափով

Վարկի սպասարկման վճար
Վարկի գումարի և տոկոսագումարի

Ամսական` 1000-ից 5000 ՀՀ դրամ
Վարկի մայր գումարի մարումը կառուցվում է` ելնելով յուրաքանչյուր

մարումները

գործի առանձնահատկություններից

Մայր գումարի մարման արտոնյալ

Մինչև 6 ամիս

ժամկետ

Վարկի տրամադրման հետ կապված ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
Վարկառուի այլ ծախսերը

ծախսերը (այդ թվում` նոտարական վավերացման, պետական
գրանցման, ապահովագրական(անհրաժեշտության դեպքում) և այլն)
1. Գործող վարկ(եր)ը չպետք է լինեն ժամկետանց վարկային

Վարկառուի վարկային պատմության

պատմության ստուգման պահին:

հանդեպ պահանջներ

2. Ժամկետանց օրերի քանակը բոլոր վարկերի գծով վերջին 12
ամիսների ընթացքում չպետք է գերազանցի 60 օրացուցային օրը:
 Անշարժ գույք,

Վարկային պարտավորությունների

 Շարժական գույք,
 Երաշխիք,

կատարման ապահովման միջոցները

 Երաշխավորություն,
 Ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված այլ
եղանակներ

Վարկի նախնական որոշման կայացման և
հաճախորդին տեղեկացման
առավելագույն ժամկետ անհրաժեշտ

մինչև 1 աշխատանքային օր

փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո
Վարկառուին վարկի տրամադրման
ժամկետ
Վարկի տրամադրման եղանակ

Համապատասխան պայմանագիրը նոտարական կարգով կնքելուց և
պետական լիազոր մարմիններում համապատասխան ձևակերպումներ
իրականացնելուց հետո 1 բանկային օրվա ընթացքում
Վարկը տրամադրվում է միանվագ կամ մասնաբաժիններով` անկանխիկ
կամ կանխիկ եղանակով

Տոկոսագումարների հաշվարկման և
վճարման կարգը

Տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի մնացորդի
նկատմամբ օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական
պարբերականությամբ

Ժամկետանց վարկի գումարի գծով

Օրական 0.5% չափով տույժ ժամկետանց վարկի մայր գումարի

հաշվարկվող տույժ

նկատմամբ

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով
հաշվարկվող տույժ
Վարկառուի, վերջինիս բաժնետերերի,
փայատերերի, վարկային պատմությանը
ներկայացվող պահանջներ
Հաճախորդի ձեռնարկատիրական
գործունեության ժամանակահատվածը

Օրական 0.5% չափով տույժ ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ
1. Գործող վարկ(եր)ը չպետք է լինեն ժամկետանց վարկային
պատմության ստուգման պահին:
2. Ժամկետանց օրերի քանակը բոլոր վարկերի գծով վերջին 12
ամիսների ընթացքում չպետք է գերազանցի 60 օրացուցային օրը:
Առնվազն 6 ամիս

Գրավադրված գույքի վերաբերյալ
հաջորդող գրավ ձևակերպելու
թույլտվության վճար

անվճար

