«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է»
«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-Ի
Խորհրդի 2021թ-ի հուլիսի 19-ի որոշմամբ
(արձանագրություն N 20/21)
(ուժի մեջ է 02.08.2021թ-ից)
Խորհրդի նախագահ
Գագիկ Պողոսյան
____________________
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ՄԻԿՐՈՎԱՐԿԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
(Նոր խմբագրություն N 23)
1. ԳԵՐՄԱՆԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (KfW)
1.1. «ԱԳՐՈ ՄԱՏՉԵԼԻ» միկրովարկ 1
Դրույթներ
Վարկառուներ

Վարկի նպատակ

Պայմաններ
ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերեր, ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական
անձինք, գյուղատնտեսական վարկերի դեպքում` նաև ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ
ֆիզիկական անձինք
Միկրո և փոքր գյուղական բիզնեսի զարգացում
Շրջանառու միջոցների համալրում

Վարկի մարման
արտոնյալ ժամկետ
Մարման եղանակ

1

2

Համակցություն

12.25%

Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի մարման ժամկետ

Կապիտալ ներդրումներ 2

8 - 24 ամիս

24 - 60 ամիս

24 - 48 ամիս

3 – 27 ամիս
1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1,500,000 - 4,000,000

Տրամադրման վճար

0%

Սպասարկման
ամսական վճար

0%

Ձևանմուշ` 0060 (0116` սուբսիդավորվող վարկի դեպքում)
Կապիտալ ներդրումների դեպքում վարկի գումարը ամբողջությամբ պետք է ուղղվի կապիտալ ներդրումներին:

1.2. «ՄԱՏՉԵԼԻ ԱՋԱԿՑՈՒՄ» բիզնես միկրովարկ 3
Դրույթներ
Վարկառուներ

Վարկի նպատակ

Պայմաններ
ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերեր, ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական
անձինք
Միկրո և փոքր բիզնեսի զարգացում
Շրջանառու միջոցների համալրում

12.40%

Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի մարման ժամկետ
Վարկի մարման
արտոնյալ ժամկետ
Մարման եղանակ

3
4

Կապիտալ ներդրումներ կամ համակցություն 4

մինչև 24 ամիս

մինչև 60 ամիս

3 – 15 ամիս

3 – 30 ամիս

1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

մինչև 4,000,000

Տրամադրման վճար

0%

Սպասարկման
ամսական վճար

0%

Ձևանմուշ` 0131 ձևանմուշ
Վարկի գումարի առնվազն 70%-ը պետք է ուղղվի կապիտալ ներդրումներին, եթե այլ բան սահմանված չէ վերաֆինանսավորող ընկերության կողմից,
հակառակ դեպքում վարկը համարվում է շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով տրամադրվող վարկ:

2. ԱՍԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ (ADB)
2.1. Կանանց ձեռներեցության ոլորտի աջակցման և զարգացման ծրագրի
«ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ» միկրովարկ 5
Դրույթներ
Վարկառուներ
Վարկի նպատակ
Վարկի մարման
ժամկետ
Վարկի մարման
արտոնյալ ժամկետ
Մարման եղանակ
Վարկի արժույթ
Վարկի գումար
Տարեկան
տոկոսադրույք
Տրամադրման վճար
Սպասարկման
ամսական վճար

5

6

Պայմաններ
ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերեր, ՀՀ ռեզիդենտ
իրավաբանական անձինք, գյուղատնտեսական վարկերի դեպքում` նաև ՀՀ քաղաքացի և
ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
Միկրո և փոքր` այդ թվում գյուղական, բիզնեսի զարգացում
Շրջանառու միջոցների համալրում

Կապիտալ ներդրումներ 6

մինչև 24 ամիս

մինչև 48 ամիս

մինչև 18 ամիս

մինչև 36 ամիս

1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին
ՀՀ դրամ
1,500,000 - 3,000,000
12.9%
0%
0%

Սեփական ներդրում

Ենթածրագրի գումարի նվազագույնը 20%-ը պետք է կատարվի վարկառուի սեփական
միջոցներով

Այլ պայմաններ

Ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորում չի կարող իրականացվել հետևյալ նպատակների համար.
 վնասակար կամ շահագործման ձևով օգտագործվող հարկադիր աշխատուժի, ինչպես նաև
մանկական աշխատուժի ներգրավմամբ իրականացվող արտադրություն կամ այլ
գործունեություն,
 ոչ օրինական, ինչպես նաև միջազգայնօրեն արգելված ապրանքների արտադրությունը և
վաճառքը, ինչպես օրինակ՝ դեղամիջոցներ, վնասակար քիմիական նյութեր, թափոնների կամ
թափոններից ստացված արտադրանքի անդրսահմանային առևտուր,
 բացի գինուց և գարեջրից՝ այլ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն և առևտուր,
 ծխախոտի արտադրություն և առևտուր,
 ասբեստային չկապակցված մանրաթելերի արտադրություն, առևտուր կամ օգտագործում,
 անտառահատման գործընթացներ կամ դրանց նպատակով տեխնիկայի ձեռքբերում առաջնային
արևադարձային խոնավ անտառներում կամ հին աճեցված անտառներում օգտագործման
նպատակով,
 ափամերձ ձկնորսություն:

Ձևանմուշներ` 0051, 0126
Կապիտալ ներդրումների դեպքում շրջանառու միջոցների համալրումը վարկային միջոցների հաշվին չպետք է գերազանցի
վարկառուին տրամադրվող վարկի ամբողջ գումարի 20%-ը:

3. ԳՅՈւՂԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈւՅՑ (ԳՖԿ) ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
3.1. «ԿԱՅՈւՆ ԱՃ» միկրովարկ 7
Դրույթներ
Վարկառուներ
Վարկի նպատակ
Վարկի մարման ժամկետ
Վարկի մարման
արտոնյալ ժամկետ
Մարման եղանակ

Պայմաններ
ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերեր, ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական
անձինք, գյուղատնտեսական վարկերի դեպքում` նաև ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ
ֆիզիկական անձինք
Միկրո և փոքր գյուղական բիզնեսի զարգացում
Շրջանառու միջոցների համալրում
Կապիտալ ներդրումներ 8
մինչև 24 ամիս
մինչև 48 ամիս
մինչև 18 ամիս
1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

1,500,000 - 3,000,000

մինչև 6,000

13% - 15%
Տարեկան տոկոսադրույք

Տրամադրման վճար
Սպասարկման ամսական
վճար
Տրամադրման
աշխարհագրություն

Այլ պայմաններ

7

8

11.0%`

hամաձայն ՀՀ կառավարության 15/01/2015թ․ N30-Ն որոշմամբ
հաստատված սահմանամերձ համայնքների ցանկի

10%

0%
0%
ՀՀ տարածք, բացառությամբ՝ Երևան քաղաքի
Ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորում չի կարող իրականացվել հետևյալ նպատակների համար.

երրորդ անձանց նկատմամբ պարտքի մարում,

ծխախոտի, ծխախոտային արտադրանքի արտադրություն, վերամշակում և առևտուր,

ներմուծված ապրանքների մեծածախ առևտրային գործունեություն,

մանրածախ առևտրային գործունեություն, որը ներառում է սույն կետում նշված որևէ ապրանքի
վաճառք,

մետաղների առևտուր,

նավթամթերքների, ներառյալ` գազ, դիզել, բենզին առևտուր,

թունաքիմիկատների առք և վաճառք,

թունաքիմիկատների ձեռքբերում,

թորած (թունդ) ոգելից խմիչքների արտադրություն, վերամշակում և վաճառք:

Ձևանմուշներ` 0017, 0018
Կապիտալ ներդրումների դեպքում շրջանառու միջոցների համալրումը վարկային միջոցների հաշվին չպետք է գերազանցի վարկառուին տրամադրվող
վարկի ամբողջ գումարի 20%-ը` ԳՖԿ ֆինանսավորման դեպքում, 40%-ը՝ ԵԳՖԱ ֆինանսավորման դեպքում:

4. ՍՈւԲՍԻԴԱՎՈՐՎՈՂ վարկեր

Առաջարկը գործում է մինչև 31.12.2021 թ-ը

4.1. «ՍՈւԲՍԻԴԱՎՈՐՎՈՂ» միկրովարկ 9
Դրույթներ
Վարկառուներ
Վարկի նպատակ

Պայմաններ
ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերեր, ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական
անձինք, գյուղատնտեսական վարկերի դեպքում` նաև ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ
ֆիզիկական անձինք
Միկրո և փոքր գյուղական բիզնեսի զարգացում
Շրջանառու միջոցների համալրում
Կապիտալ ներդրումներ 10

Վարկի մարման
ժամկետ 11
Վարկի մարման
արտոնյալ ժամկետ 13

մինչև 24 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույքի
սուբսիդավորում
Տրամադրման վճար
Սպասարկման ամսական
վճար
Տրամադրման
աշխարհագրություն

Այլ պայմաններ

12

ամիս

մինչև 12 ամիս
1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին
ՀՀ դրամ
3,000,000 - 4,000,000

Մարման եղանակ
Վարկի արժույթ
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք

մինչև 60

14%
14%
0%
0%
ՀՀ տարածք, բացառությամբ՝ Երևան քաղաքի
Ծրագրին չեն կարող մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր տարվա
պետական բյուջեով նախատեսված այլ վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորմամբ
իրականացվող՝
Հայաստանի
Հանրապետությունում
գյուղատնտեսական
տեխնիկայի
ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի, Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների)
նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների
սուբսիդավորման, Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող
վարկերի
տոկոսադրույքների
սուբսիդավորման,
Հայաստանի
Հանրապետության
գյուղատնտեսությունում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար պետական
աջակցության, Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող
ինտենսիվ
այգիների
հիմնման
համար
պետական
աջակցության,
Հայաստանի
Հանրապետությունում
ագրոպարենային
ոլորտի
սարքավորումների
ֆինանսական
վարձակալության` լիզինգի, Հայաստանի Հանրապետությունում 2019-2024 թվականներին
տավարաբուծության
զարգացման
պետական
աջակցության
ծրագրերի
շահառու
տնտեսավարողները, հաշվի առնելով այն, որ նշված ծրագրերի իրականացման նպատակով
վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման համար պետական բյուջեով նախատեսված են այլ
միջոցներ: Նշված պետական աջակցության ծրագրերի շահառուները կարող են հանդիսանալ սույն
Ծրագրի մասնակիցներ վերը նշված կոնկրետ ծրագրերի շրջանակներից դուրս ծրագրերի
իրականացման համար, եթե այդ տնտեսավարողները բավարարում են ֆինանսական կառույցի
պայմանները:

Ձևանմուշներ` 0102, 0116
Կապիտալ ներդրումների դեպքում շրջանառու միջոցների համալրումը վարկային միջոցների հաշվին չպետք է գերազանցի վարկառուին տրամադրվող
վարկի ամբողջ գումարի 30%-ը:
11 Ավանդական այգու հիմնման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում` առավելագույնը 84 ամիս
12 Խոզաբուծության և թռչնաբուծության նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում` առավելագույնը 36 ամիս
13 Ավանդական այգու հիմնման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում` առավելագույնը 48 ամիս
9

10

4.2. ՏԱՎԱՐԱԲՈւԾՈւԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ
ՍՈւԲՍԻԴԱՎՈՐՎՈՂ միկրովարկ 14
Դրույթներ
Վարկառուներ
Վարկի նպատակ
Վարկի մարման ժամկետ
Վարկի մարման արտոնյալ
ժամկետ

Պայմաններ
ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերեր, ՀՀ ռեզիդենտ
իրավաբանական անձինք, գյուղատնտեսական վարկերի դեպքում` նաև ՀՀ քաղաքացի և
ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
Միկրո և փոքր գյուղական բիզնեսի զարգացում
Տոհմային ԽԵԿ-ի` երինջների և 14-17ամսական էգ մատղաշների ձեռքբերում
մինչև 60 ամիս
մինչև 12 ամիս 15
1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին
ՀՀ դրամ
մինչև 4,000,000

Մարման եղանակ
Վարկի արժույթ
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Տարեկան տոկոսադրույքի
սուբսիդավորում
Տրամադրման վճար
Սպասարկման ամսական
վճար
Վարկի տրամադրման
եղանակ

14

15

14%
14%
0%
0%
Անկանխիկ

Ձևանմուշ` 0118
Վարկի մեկնարկային տարվա սկզբում կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ` առավելագույնը 12 ամիս

4.3.

ՈՉԽԱՐԱԲՈւԾՈւԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԾԱԲՈւԾՈւԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՍՈւԲՍԻԴԱՎՈՐՎՈՂ միկրովարկ 16

Դրույթներ
Վարկառուներ
Վարկի նպատակ

Վարկի մարման ժամկետ
Վարկի մարման արտոնյալ
ժամկետ

Պայմաններ
ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերեր, ՀՀ ռեզիդենտ
իրավաբանական անձինք, գյուղատնտեսական վարկերի դեպքում` նաև ՀՀ քաղաքացի
և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
Միկրո և փոքր գյուղական բիզնեսի զարգացում
Տոհմային ՄԵԿ-ի` մինչև 18 ամսական հղի ոչխարների և այծերի, 4-16 ամսական էգ և 616 ամսական արու մատղաշների (20։1 հարաբերությամբ` 20 էգի հաշվով 1 արու)
ձեռքբերում
մինչև 48 ամիս
մինչև 12 ամիս
1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին
ՀՀ դրամ
մինչև 4,000,000

Մարման եղանակ
Վարկի արժույթ
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Տարեկան տոկոսադրույքի
սուբսիդավորում
Տրամադրման վճար
Սպասարկման ամսական
վճար
Վարկի տրամադրման
եղանակ

16

Ձևանմուշ` 0123

14%
14%
0%
0%
Անկանխիկ

4.4.

ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊՐՈԴՈՒԿՏ (ՀՖՊ)
ՍՈւԲՍԻԴԱՎՈՐՎՈՂ միկրովարկ 17

Դրույթներ

Վարկառուներ

Վարկի նպատակ
Վարկի մարման ժամկետ
Մարման եղանակ
Վարկի արժույթ
Վարկի գումար
Դրամաշնորհի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Տարեկան տոկոսադրույքի
սուբսիդավորում

Պայմաններ
ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ՀՀ ռեզիդենտ անհատ
ձեռնարկատերեր, ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք, ովքեր հաշվառված են և
զբաղվում են գյուղատնտեսական հետևյալ գործունեությամբ`
ա) Պտղատու այգիների հիմնում և խնամք
բ/ Ջերմոցային գործ
գ) Չորացրած մթերքի արտադրության կազմակերպում
դ) Մեղվաբուծություն
ե) Սառնարանային տնտեսություն
Միկրո և փոքր գյուղական բիզնեսի զարգացում
Կապիտալ ներդրումներ 18
մինչև 60 19 ամիս
1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին
ՀՀ դրամ
2,500,000 - 4,000,000
Մինչև ՀՖՊ-ի 25%-ի չափով
12%
12%` «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների
սուբսիդավորման» Ծրագրի չափանիշներին բավարարելու դեպքում, հակառակ
պարագայում վարկը սուբսիդավորման ենթակա չէ

Վարկի մարման արտոնյալ
ժամկետ
Տրամադրման վճար
Սպասարկման ամսական
վճար
Տրամադրման
աշխարհագրություն

Այլ պայմաններ

մինչև 18 ամիս
0%
0%
ՀՀ Արարատի մարզ (Շահումյան, Նոր Ուղի, Փոքր Վեդի, Սուրենավան)
ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ (Արփի, Զառիթափ)
ՀՀ Սյունիքի մարզ (Մեղրի, Ագարակ, Ալվանք, Լեհվազ, Կարճևան, Նռնաձոր,
Շվանիձոր, Սպանդարյան, Դարբաս, Հարժիս)
1. Պարտադիր նախապայման է Ծրագրի կողմից անցկացված դասընթացներին
մասնակցության վկայագրի առկայությունը
2. Հաճախորդի
հիմնական
եկամուտների
առնվազն
50%-ը
ստացվում
է
գյուղատնտեսությունից, ընդ որում հաշվարկը կատարվում է Ծրագրի կողմից ընդունելի
չափանիշների համաձայն
3. Չեն ֆինանսավորվում ինտենսիվ այգիների հիմնումը, կաթիլային ոռոգման ցանցը,
հակակարկտային ցանցը, խաղողի այգիների հիմնումը
4. Դրամաշնորհն ուղղակիորեն փոխանցվում է նախօրոք ընտրված այն մատակարարին,
ով վարկառուների/շահառուների հետ կնքված պայմանագրի համաձայն, տրամադրում է
արդեն իսկ ընտրված ապրանքներ, սարքավորումներ և անհրաժեշտ այլ հիմնական
միջոցներ
5. Ֆինանսավորվում են մինչև 3 հա հողակտորի վրա իրականացվող ծրագրերը, ընդ որում
հաշվարկը կատարվում է Ծրագրի կողմից ընդունելի չափանիշներին համաձայն




Ձևանմուշ` 0128
Շրջանառու միջոցների համալրումը վարկային միջոցների հաշվին չպետք է գերազանցի վարկառուին տրամադրվող վարկի ամբողջ գումարի 30%-ը
19 Ավանդական այգու հիմնման և խնամքի նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում` առավելագույնը 84 ամիս
17

18

5. «ԿԱՄՈւՐՋ» ՈւՎԿ ՓԲԸ ՍԵՓԱԿԱՆ ՌԵՍՈւՐՍՈՎ ՎԱՐԿԵՐ
5.1. «ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ/ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ» միկրովարկ 20
Դրույթներ
Վարկառուներ
Վարկի նպատակ

Պայմաններ
ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերեր, ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական
անձինք, գյուղատնտեսական վարկերի դեպքում` նաև ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ
ֆիզիկական անձինք
Միկրո և փոքր` այդ թվում գյուղական, բիզնեսի զարգացում, բիզնես գործունեության
ընթացքում առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարում
48 ամիս

Վարկի մարման ժամկետ
Վարկի մարման
արտոնյալ ժամկետ
Մարման եղանակ

մինչև 36 ամիս
1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

մինչև 6,000

մինչև 3,000,000

Տարեկան տոկոսադրույք

12%

17%

Տրամադրման վճար

3%

3%

Սպասարկման ամսական
վճար

20

Ձևանմուշներ` 0002, 0020

0%

5.2. ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ/ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ միկրովարկ
«ՇՏԱՊ` 10%-ով, 10 ամսով և 10 րոպեում» 21
Դրույթներ
Վարկառուներ
Վարկի նպատակ 22

Պահանջներ Հաճախորդի
հանդեպ

Պայմաններ
ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերեր, ՀՀ ռեզիդենտ
իրավաբանական անձինք, գյուղատնտեսական վարկերի դեպքում` նաև ՀՀ քաղաքացի
և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
Միկրո և փոքր` այդ թվում գյուղական, բիզնեսի զարգացում, բիզնես գործունեության
ընթացքում առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարում
 Վարկառուի և երաշխավորների գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի
հանրագումարը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ
վերջին 3 ամսվա ընթացքում՝ 20 օրը,
 Վարկառուի ԱՔՌԱ վարկային զեկույցում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում առկա չէ 5
և ավել «Նոր վարկային դիմում» նշումը,
 Վարկառուի ԱՔՌԱ վարկային զեկույցում Հաճախորդի հետ փոխկապակցված
անձանց վարկային ռիսկի դասը ընդունելի է մինչև հսկվող դասը ներառյալ,
 Վարկառուն կամ երաշխավորը պետք է ունենա վարկային պատմություն

Վարկի մարման ժամկետ

10 ամիս



Տարեկան տոկոսադրույք

Վարկի մարման արտոնյալ
ժամկետ
Մարման եղանակ

10%,
9,5%` Գործող

(նվազագույնը 1 ամիս
վարկի գումարի մարում
կատարած) և Փակված
(նախորդ 12 ամիսների
ընթացքում)
Հաճախորդների համար

մինչև 7 ամիս

24 ամիս



12%,

11,5%` Գործող (նվազագույնը 

1 ամիս վարկի գումարի
մարում կատարած) և
Փակված (նախորդ 12
ամիսների ընթացքում)
Հաճախորդների համար

մինչև 18 ամիս

Առանց երաշխավորի

Վարկի հաստատման
եղանակ

21

22

մինչև 24 ամիս

Վարկառուն ՆՈՐՔ
համակարգում նվազագույնը
3 ամսվա գրանցված
աշխատող է

1 երաշխավորով
 670,000 ՀՀ դրամ
 890,000 ՀՀ դրամ՝

եթե երաշխավորը ԱՁ է կամ
ՆՈՐՔ համակարգում
նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված
աշխատող է

2 երաշխավորով
 1,150,000 ՀՀ դրամ
 1,450,000 ՀՀ դրամ՝ եթե

երաշխավորներից առնվազն
մեկը ԱՁ է կամ ՆՈՐՔ
համակարգում նվազագույնը 3
ամսվա գրանցված աշխատող է

10%

Տրամադրման վճար
Սպասարկման ամսական
վճար
Վարկի հաստատման
առավելագույն ժամկետ
Վարկի տրամադրման
առավելագույն ժամկետ

(նվազագույնը 1 ամիս վարկի
գումարի մարում կատարած
և Փակված (նախորդ 12
ամիսների ընթացքում)
Հաճախորդների համար

ՀՀ դրամ

 450,000 ՀՀ դրամ
 570,000 ՀՀ դրամ՝ եթե
Վարկի գումար

14%,
13,5%` Գործող

1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Վարկի արժույթ
Ենթավարկատեսակներ

36 ամիս

0%
Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 10 րոպե
Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 2 ժամ

 Այցելություն Հաճախորդի գործունեության/բնակության վայր չի' կատարվում
 Հաճախորդի հետ փոխկապակցված անձանց մասով ժամկետանց վարկային

պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության (կասկածի) առկայության
դեպքում պարտադիր կատարվում է ԱՔՌԱ հարցում նաև վերջիններիս մասով

Ձևանմուշ` 0105
Նշված վարկատեսակով նպատակայնության ստուգումը չի կրում պարտադիր բնույթ:

1.
2.
3.
Պահանջվող
փաստաթղթեր



Այլ պայմաններ





Դիմում հայտ (ԱՔՌԱ/ՆՈՐՔ համակարգերից հարցում կատարելու
համաձայնությունը ներառված է)
Անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ և սոցիալական քարտ
Ձեռնարկատիրական գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ
 ԱՁ Վկայական և ՀՎՀՀ
 0-ական տեղականք, որը կարող է ներկայացվել վարկը ստանալիս՝
տրամադրման օրը (գործող հաճախորդի դեպքում կարող է չպահանջվել)
 տեղեկանք գյուղապետարանից կամ գյուղատնտեսական սեփականությունը
հիմնավորող որեէ փաստաթուղթ (գործող հաճախորդի դեպքում կարող է
չպահանջվել)
Տվյալ վարկատեսակից օգտվելիս Վարկառուն պետք է տրամադրի 1(մեկ) ոչ
փոխկապակցված անձի, և ոչ տվյալ վարկի երաշխավորի հեռախոսահամար, ով
կհաստատի հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկատվության իսկությունը, ընդ
որում այդ հեռախոսահամարով ճշտումը վարկային մասնագետը կատարում է տեղում,
Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է առանց Անդերրայթինգի
ստորաբաժանման
Հաճախորդին կարող է տրամադրվել ենթավարկատեսակներից միայն մեկը:
Հաճախորդին` «ՀԵՇՏ ՎԱՐԿ` 19 րոպեում» վարկատեսակի շրջանակներում վարկի
տրամադրման առկայության դեպքում, տվյալ վարկը տրամադրվում է հավելյալ
ուսումնասիրությամբ:

6. «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈւԹՅՈւՆ» (NMC AFD) ՎՎԿ ՓԲԸ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՄԲ
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐ
6.1. «ՋԵՐՄ ՕՋԱԽ» միկրովարկ 23
Դրույթներ
Վարկառուներ
Վարկի նպատակ
Վարկի մարման ժամկետ
Մարման եղանակ
Վարկի մարման
արտոնյալ ժամկետ

Պայմաններ
ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում, բարելավում
60 – 120 ամիս
1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
0 ամիս կամ սկզբնական 6 - 12 ամիս

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

300,000 - 3,000,000

Տարեկան տոկոսադրույք
Տրամադրման վճար
Սպասարկման ամսական
վճար
Տրամադրման
աշխարհագրություն

23

24

24

11%
Ընկերության աշխատողների համար` 10%
1%
Ընկերության աշխատողների համար` 0%
0%
ՀՀ տարածք, բացառությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի

Ձևանմուշներ` 0008, 0044

Երբ վարկային միջոցների 40%-ից ավելին ուղղվել է էներգաարդյունավետ նյութերի, ապրանքների ձեռքբերմանը, ապա ԾՎՖԿ կողմից
տրամադրվում է դրամաշնորհ վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ի չափով, որը ուղղվում է վարկի գումարի մարմանը կամ նվազմանը:
Ընդ որում վարկի պայմանագրային գումարի ոչ ավել, քան 20%-ը կարող է ուղղվել ԷԱ տեխնիկայի ձեռքբերմանը:

6.2. «ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈւՆԱՎԵՏ» (ԷԱ) միկրովարկ 25
Դրույթներ
Վարկառուներ
Վարկի նպատակ
Վարկի մարման ժամկետ

Վարկի մարման
արտոնյալ ժամկետ

Պայմաններ
ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
ԷԱ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցապատում
120 ամիս
0 ամիս



Եթե գույքը գտնվում է Երևան քաղաքում
Եթե գույքը գտնվում է ՀՀ մարզերում, սակայն վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները կրում
են պարբերական/ամսական բնույթ



Եթե գույքը գտնվում է ՀՀ մարզերում և վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները ստացվում են
գյուղատնտեսությունից

մինչև 90 ամիս

Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
ՀՀ դրամ
300,000 - 2,000,000
10.5%
1.

Մարման եղանակ
Վարկի արժույթ
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք

Ընկերության աշխատողների համար` 9%

1%

Տրամադրման վճար

Ընկերության աշխատողների համար` 0%

Սպասարկման ամսական
վճար

0%


Վարկի ապահովման
միջոց

Կանխավճարի չափ

Առավելագույն
վարկ/գրավ
հարաբերակցություն

Ապահովագրություն

Այլ պայմաններ
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Ձևանմուշներ` 0077, 0078

ձեռքբերվող, կառուցապատվող բնակելի անշարժ գույքի գրավ
Եթե գույքը գտնվում է Երևան քաղաքում



երաշխավորություն

Եթե գույքը գտնվում է ՀՀ մարզերում
Ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի
30%-ի չափով
Ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ նվազագույնը անշարժ գույքի
ձեռքբերման արժեքի 10%-ի չափով
ա) ձեռքբերվող գույքի շուկայական/ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի 70%-ը
բ) ձեռքբերվող և լրացուցիչ անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում՝ առավելագույնը ձեռքբերվող
անշարժ գույքի գնահատված շուկայական/ձեռքբերման և լրացուցիչ անշարժ գույքի լիկվիդային
արժեքների հանրագումարի 70%, բայց ոչ ավել, քան ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված
շուկայական/ձեռքբերման արժեքի 90%-ը
գ) կառուցվող և լրացուցիչ անշարժ գույքերի գնահատված լիկվիդային արժեքների հանրագումարի
70%-ը

գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրություն,

դժբախտ պատահարներից վարկառուի/համավարկառուի ապահովագրություն,

ապահովագրության ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից,

որպես շահառու հանդես է գալիս «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն:
ԷԱ ձեռքբերման վարկերի առանձնահատկություններ.
1. ԷԱ գնահատումը իրկանացվում է ԷԱ գնահատման հարցաթերթիկի միջոցով: Բնակարանի ԷԱ
գնահատում չի պահանջվում, եթե բազմաբնակարան շենքի ԷԱ դասը C+ կամ բարձր է:
2. Վարկերը տրամադրվում են բացառապես անկանխիկ եղանակով
ԷԱ կառուցապատման վարկերի առանձնահատկություններ.
1. Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել կառուցապատման աշխատանքների կատարման
նախահաշվի գումարի 80%-ը:
2. Կառուցվող գույքը համարվում է ԷԱ, եթե վերջինիս ԷԱ դասը C+ կամ բարձր է, կամ ԷԱ գնահատման
հարցաթերթիկի միջոցով գնահատված արդյունքը դրական է:

6.3.
Դրույթներ

«ՄԱՐԶԱՅԻՆ» միկրովարկ 26
Պայմաններ

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Վարկի նպատակ

բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցապատում

Վարկի մարման ժամկետ


Վարկի մարման
արտոնյալ ժամկետ


120 ամիս
0 ամիս
Եթե վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները կրում են պարբերական/ամսական
բնույթ
մինչև 90 ամիս
Եթե վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները ստացվում են գյուղատնտեսությունից
1.

Մարման եղանակ

2.

Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

300,000 - 2,000,000
10.5%

Տարեկան տոկոսադրույք

Ընկերության աշխատողների համար` 9%
1%

Տրամադրման վճար

Ընկերության աշխատողների համար` 0%

Սպասարկման ամսական
վճար
Տրամադրման
աշխարհագրություն

0%
ՀՀ տարածք, բացառությամբ Երևան քաղաքի
դժբախտ պատահարներից վարկառուի/համավարկառու(ներ)ի ապահովագրություն`
վարկի գումարի մնացորդի չափով,
 ապահովագրության ծախսերը կատարվում են վարկառուի կողմից` համաձայն
ապահովագրական ընկերությունների սակագների,
 որպես շահառու հանդես է գալիս «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն:
ՄԱՐԶԱՅԻՆ վարկերի առանձնահատկություններ.
1. Կառուցապատման վարկերի դեպքում վարկի գումարը չի կարող գերազանցել
կառուցապատման աշխատանքների կատարման նախահաշվի գումարի 80%-ը:
2. Անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկերը տրամադրվում են բացառապես անկանխիկ
եղանակով


Ապահովագրություն

Այլ պայմաններ
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Ձևանմուշներ` 0079, 0080

7. «ԿԱՄՈւՐՋ» ՈւՎԿ ՓԲԸ ՍԵՓԱԿԱՆ ՌԵՍՈւՐՍՈՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐ
7.1. «ՀԱՍԱՆԵԼԻ» միկրովարկ 27
Դրույթներ
Վարկառուներ
Վարկի նպատակ
Վարկի մարման ժամկետ
Վարկի մարման
արտոնյալ ժամկետ
Մարման եղանակ

Պայմաններ
ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում, կառուցապատում, բարելավում, ինչպես նաև
նշված նպատակով առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարում` վարկի մինչև 50%-ի
չափով
48 ամիս
մինչև 36 ամիս
1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

500,000 – 3,000,000

Տարեկան տոկոսադրույք

16%

Տրամադրման վճար

2%

Սպասարկման ամսական
վճար
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Ձևանմուշ` 0113

0.2%

7.2. «ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ» միկրովարկ 28
Դրույթներ
Վարկառուներ
Վարկի նպատակ¹
Վարկի մարման ժամկետ
Վարկի մարման
արտոնյալ ժամկետ
Մարման եղանակ

Պայմաններ
ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
Բնակարանային պայմանների բարելավում, ինչպես նաև նշված նպատակի գծով
առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարում
48 ամիս
մինչև 36 ամիս
1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

500,000 – 3,000,000

Տարեկան տոկոսադրույք

18.5%

Տրամադրման վճար

2.5%

Սպասարկման ամսական
վճար

0.2%
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Ձևանմուշ` 0106

8. «ԿԱՄՈւՐՋ» ՈւՎԿ ՓԲԸ ՍԵՓԱԿԱՆ ՌԵՍՈւՐՍՈՎ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ
8.1. «ԿԱՆԽԻԿՈՎ» միկրովարկ
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ

Դրույթներ
Վարկառուներ
Պահանջներ Հաճախորդի
հանդեպ

Պահանջներ
Երաշխավորի հանդեպ

Վարկի հաստատման
եղանակ

Պայմաններ
ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
 Հաճախորդի գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը վերջին
12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա ընթացքում՝
20 օրը
 Հաճախորդի ԱՔՌԱ վարկային զեկույցում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում առկա չէ 5 և
ավել «Նոր վարկային դիմում» նշումը
 Երաշխավոր(ներ)ի գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը
վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա
ընթացքում՝ 20 օրը
 Այցելություն
հաճախորդի/երաշխավորի
գործունեության/բնակության
վայր
չի'
կատարվում
 ԱՔՌԱ/ՆՈՐՔ
համակարգերից
հարցումը
կատարվում
է
միայն
հաճախորդի/երաշխավորի մասով
 Հաճախորդի հետ փոխկապակցված անձանց մասով ժամկետանց վարկային
պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության (կասկածների) առկայության
դեպքում պարտադիր կատարվում է ԱՔՌԱ հարցում նաև վերջիններիս մասով
 Հաճախորդը/երաշխավորը պետք է հանդիսանա նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված
աշխատակից
36 ամիս

Վարկի մարման ժամկետ
Վարկի մարման
արտոնյալ ժամկետ

մինչև 3 ամիս
1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
ՀՀ դրամ

Մարման եղանակ
Վարկի արժույթ

4.8%

Տրամադրման վճար
Դիմում-հայտի
ուսումնասիրության վճար

1,000 ՀՀ դրամ



Այլ պայմաններ

Վարկի հաստատման
առավելագույն ժամկետ
Վարկի տրամադրման
առավելագույն ժամկետ

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է առանց Անդերրայթինգի
ստորաբաժանման
Նշված վարկատեսակի շրջանակներում վարկային կոմիտեի կողմից կարող է
հաստատվել առավելագույնը 3,000,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով վարկ:



«ՀԵՇՏ ՎԱՐԿ` 19 րոպեում» վարկատեսակի շրջանակներում վարկի տրամադրման
առկայության դեպքում, «ԿԱՆԽԻԿՈՎ» սպառողական միկրովարկը տրամադրվում է
հավելյալ ուսումնասիրությամբ` հաշվի առնելով «ՀԵՇՏ ՎԱՐԿ` 19 րոպեում»
վարկատեսակով ստացած վարկի գումարի չափը:

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում` 10 րոպե
Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում` 2 ժամ

8.1.1. Տարբերակ 1 29
Դրույթներ

Պայմաններ
Պետական լիազորված մարմնի կողմից հրապարակված խոշոր հարկատուների ցանկում
(Վարկային դիմումը ներկայացնելու պահի դրությամբ հրապարակված վերջին ցանկը) առաջին
1,000 հորիզոնականները զբաղեցնող ընկերության կամ քաղաքային համայնքների և պետական
բյուջեներից վարձատրվող գրանցված աշխատակիցներ

Վարկառուներ

18.5%
400,000 - 2,500,000

Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի գումար
Սպասարկման ամսական
վճար

1,000 ՀՀ դրամ
1.

Պահանջվող
փաստաթղթեր

2.
3.

4.

Դիմում-հայտ (ԱՔՌԱ/ՆՈՐՔ համակարգերից հարցում կատարելու համաձայնությունը
ներառված է)
Տեղեկանք աշխատանքի վայրից 30 (աշխատելու ժամանակահատվածի մասին նշումով)
Անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ և սոցիալական քարտ
Երաշխավորից պահանջվում է 2-րդ, 3-րդ կետերով սահմանված փաստաթղթերը և
ԱՔՌԱ/ՆՈՐՔ համակարգերից հարցում կատարելու համաձայնություն

Վարկի գումարի չափը որոշվում է համաձայն ներքոնշյալ աղյուսակի.
Համախառն
աշխատավարձ 31, 32
(ՀՀ դրամ)

Վարկի
առավելագույն
գումար
առանց
երաշխավորի
(a)

մինչև 100,000
100,001 – 150,000
150,001 – 200,000
200,001 – 300,000
300,001 – 400,000
400,001 – և ավել

29

30

31

32

400,000
500,000
600,000
800,000
1,000,000

Վարկի առավելագույն
գումար, մեկ անձի
երաշխավորությամբ
(Տարբերակ 1-ի
աշխատակից՝ իրենից
ցածր դասի
աշխատավարձով)
(a) X 1.7
(a) X 1.7
(a) X 1.7
(a) X 1.7
(a) X 1.7

Վարկի առավելագույն
գումար, մեկ անձի
երաշխավորությամբ
(Տարբերակ 1-ի
աշխատակից՝ միևնույն
կամ իրենից բարձր դասի
աշխատավարձով)
(a) X 2
(a) X 2
(a) X 2
(a) X 2
(a) X 2

Վարկի առավելագույն
գումար, մեկ անձի
երաշխավորությամբ
(Տարբերակ 2-ի
աշխատակից՝ իրենից
ցածր դասի
աշխատավարձով)
(a) X 1.6
(a) X 1.6
(a) X 1.6
(a) X 1.6
(a) X 1.6

Վարկի առավելագույն
գումար, մեկ անձի
երաշխավորությամբ
(Տարբերակ 2-ի
աշխատակից՝ միևնույն
կամ իրենից բարձր դասի
աշխատավարձով)
(a) X 1.8
(a) X 1.8
(a) X 1.8
(a) X 1.8
(a) X 1.8

1,250,000

(a) X 1.7

(a) X 2

(a) X 1.6

(a) X 1.8

Ձևանմուշ` 0074
Աշխատավարձի մասին տեղեկանքի արժանահավատությունը պետք է ստուգվի ՆՈՐՔ համակարգից հարցում կատարելու միջոցով:
Այն դեպքում, երբ փաստացի աշխատավարձը գերազանցում է գրանցվածը, գերազանցող մասը կարող է ընդգրկվել համախառն
աշխատավարձի հաշվարկի մեջ 50% նվազեցումով: Այս դեպքը տարածվում է բացառապես այն պարագայում, երբ տեղեկանքում
առանձին նշվում է գրանցված և չգրանցված աշխատավարձի չափը (վերջինը կարող է նշվել հավելավճարի տեսքով):
Տեղեկանք ներկայացնելու անհնարինության դեպքում վարկը կարող է տրամադրվել` հիմք ընդունելով բանկային հաշվից քաղվածքը և
ՆՈՐՔ համակարգից ստացված տեղեկատվությունը: ՆՈՐՔ համակարգից տեղեկատվություն ստանալու անհնարինության դեպքում (եթե
հաճախորդը ուժային կառույցի աշխատակից է) վարկը կարող է տրամադրվել` հիմք ընդունելով հաճախորդի հետ կնքված
պայմանագիրը, կամ պայմանագրի ժամկետի վերաբերյալ տեղեկանքը և վկայականը, կամ հաճախորդի բանկային հաշվից քաղվածքը
(ընթացիկ կամ նախորդ ամսվա):

8.1.2. Տարբերակ 2 33
Դրույթներ

Պայմաններ
Տարբերակ 1-ում չնշված այլ կազմակերպությունների գրանցված աշխատակիցներ

Վարկառուներ

18.5%

Տարեկան տոկոսադրույք

400,000 - 1,200,000

Վարկի գումար
Սպասարկման ամսական
վճար

1,000 ՀՀ դրամ
1.

Դիմում-հայտ (ԱՔՌԱ/ՆՈՐՔ համակարգերից հարցում կատարելու համաձայնությունը
ներառված է)
2. Տեղեկանք աշխատանքի վայրից (աշխատելու ժամանակահատվածի մասին
Պահանջվող
նշումով)
փաստաթղթեր
3. Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
4. Երաշխավորից պահանջվում է 2-րդ, 3-րդ կետերով սահմանված փաստաթղթերը
և ԱՔՌԱ/ՆՈՐՔ համակարգերից հարցում կատարելու համաձայնություն
Վարկի գումարի չափը որոշվում է համաձայն ներքոնշյալ աղյուսակի.
Համախառն
աշխատավարձ 34
35

(ՀՀ դրամ)

մինչև 150,000
150,001 – 200,000
200,001 – 300,000
300,001 – 400,000

400,001 և ավել

33

34

35

Վարկի
առավելագույ
ն գումար
առանց
երաշխավորի
(a)

400,000
500,000
600,000
700,000
800,000

Վարկի
առավելագույն
գումար, մեկ
անձի
երաշխավորությա
մբ (Տարբերակ 1ի աշխատակից)

Վարկի
առավելագույն
գումար, մեկ անձի
երաշխավորությամբ
(Տարբերակ 2-ի
աշխատակից)

Վարկի
առավելագույն
գումար, երկու անձի
երաշխավորությամբ
(Տարբերակ 1-ի
աշխատակից)

Վարկի
առավելագույն
գումար, երկու անձի
երաշխավորությամբ
(Տարբերակ 2-ի
աշխատակից)

Վարկի
առավելագույն
գումար, երկու անձի
երաշխավորությամ
բ (Տարբերակ 1-ի և
2-ի աշխատակից)

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

X
X
X
X
X

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

X
X
X
X
X

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

X
X
X
X
X

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

X
X
X
X
X

1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

X
X
X
X
X

Ձևանմուշ` 0074
Աշխատավարձի մասին տեղեկանքի արժանահավատությունը պետք է ստուգվի ՆՈՐՔ համակարգից հարցում կատարելու միջոցով:
Այն դեպքում, երբ փաստացի աշխատավարձը գերազանցում է գրանցվածը, գերազանցող մասը կարող է ընդգրկվել համախառն
աշխատավարձի հաշվարկի մեջ 50% նվազեցումով: Այս դեպքը տարածվում է բացառապես այն պարագայում, երբ տեղեկանքում
առանձին նշվում է գրանցված և չգրանցված աշխատավարձի չափը (վերջինը կարող է նշվել հավելավճարի տեսքով):

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

8.1.3. Տարբերակ 3. «ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ եկամուտ» 36
Դրույթներ

Պայմաններ

Վարկի նպատակ

Պահանջներ Հաճախորդի
հանդեպ (վարկառու /
համավարկառու)

Սպառողական, ինչպես նաև այլ ֆինանսական կառույցների հանդեպ առկա պարտքի
մարում
 Վարկառուն/համավարկառուն(երը) պետք է փոխկապակցված լինեն (մեկ ընտանիք և
մեկ տնտեսություն)
 Հաճախորդի ԱՔՌԱ վարկային զեկույցում Հաճախորդի հետ փոխկապակցված
անձանց վարկային ռիսկի դասը ընդունելի է մինչև հսկվող դասը ներառյալ
 Հաճախորդը (վարկառու/համավարկառուներից գոնե մեկը) պետք է ունենա
վարկային պատմություն
 Հաճախորդը պետք է ունենա գրանցված եկամուտ` աշխատավարձ (նվազագույնը 3
ամսվա) 37, 38, 39, կրթաթոշակ, կենսաթոշակ, մասնակի կենսաթոշակ (ստաժից
կախված)
500,000 - 3,000,000

Վարկի գումար

Դիմում-հայտ (ԱՔՌԱ/ՆՈՐՔ համակարգերից հարցում կատարելու
համաձայնությունը ներառված է)
2. Տեղեկանք աշխատանքի վայրից (աշխատելու ժամանակահատվածի մասին նշումով)
3. Թոշակը/կենսաթոշակը/մասնակի կենսաթոշակը/կրթաթոշակը հավաստող
փաստաթուղթ և/կամ բանկային հաշվից քաղվածք (ընթացիկ կամ նախորդ ամսվա)
4. Անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ և սոցիալական քարտ
14,8%
1.

Պահանջվող փաստաթղթեր

Տարեկան տոկոսադրույք
Սպասարկման ամսական
վճար

0.48%

 Յուրաքանչյուր

Հաճախորդի (վարկառու/համավարկառու) համար կարող է
հաշվարկվել մեկից ավել գրանցված եկամուտ
 Ընկերությունում «ԿԱՆԽԻԿՈՎ» Տարբերակ 1. և Տարբերակ 2. վարկատեսակների
Այլ պայմաններ
շրջանակներում վարկի տրամադրման առկայության դեպքում, «ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ
ԵԿԱՄՈւՏ» սպառողական միկրովարկը տրամադրվում է` տվյալ պահին գործող վարկի
մնացորդի ամբողջական մարման պայմանով
Վարկի գումարի չափը որոշվում է համաձայն ներքոնշյալ աղյուսակի.
Համախառն եկամուտ
(a)
մինչև 500,000

Վարկի առավելագույն գումար,
2 Հաճախորդի առկայությամբ
(a) X 4.5

Վարկի առավելագույն գումար,
3 Հաճախորդի առկայությամբ
(a) X 5

Վարկի առավելագույն գումար,
4 և ավել Հաճախորդի առկայությամբ
(a) X 5.5

500,001 և ավելի

(a) X 5

(a) X 5.5

(a) X 6

36

37

38

39

Ձևանմուշ` 0121
Աշխատավարձի մասին տեղեկանքի արժանահավատությունը պետք է ստուգվի ՆՈՐՔ համակարգից հարցում կատարելու միջոցով:
Այն դեպքում, երբ փաստացի աշխատավարձը գերազանցում է գրանցվածը, գերազանցող մասը կարող է ընդգրկվել համախառն
աշխատավարձի հաշվարկի մեջ 50% նվազեցումով: Այս դեպքը տարածվում է բացառապես այն պարագայում, երբ տեղեկանքում
առանձին նշվում է գրանցված և չգրանցված աշխատավարձի չափը (վերջինը կարող է նշվել հավելավճարի տեսքով):
Տեղեկանք ներկայացնելու անհնարինության դեպքում վարկը կարող է տրամադրվել` հիմք ընդունելով բանկային հաշվից քաղվածքը և
ՆՈՐՔ համակարգից ստացված տեղեկատվությունը: ՆՈՐՔ համակարգից տեղեկատվություն ստանալու անհնարինության դեպքում (եթե
հաճախորդը ուժային կառույցի աշխատակից է) վարկը կարող է տրամադրվել` հիմք ընդունելով հաճախորդի հետ կնքված
պայմանագիրը, կամ պայմանագրի ժամկետի վերաբերյալ տեղեկանքը և վկայականը, կամ հաճախորդի բանկային հաշվից քաղվածքը
(ընթացիկ կամ նախորդ ամսվա):

8.2. «ՀԵՇՏ ՎԱՐԿ՝ 19 ՐՈՊԵՈւՄ» միկրովարկ 40
Դրույթներ
Հաճախորդներ
(Վարկառու/Համավարկառու)

Պայմաններ
ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք


Պահանջներ Հաճախորդի
հանդեպ





Հաճախորդի գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը
վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա
ընթացքում՝ 20 օրը
Հաճախորդի ԱՔՌԱ վարկային զեկույցում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում առկա չէ
5 և ավել «Նոր վարկային դիմում» նշումը
Հաճախորդի ԱՔՌԱ վարկային զեկույցում Հաճախորդի հետ փոխկապակցված
անձանց վարկային ռիսկի դասը ընդունելի է մինչև հսկվող դասը ներառյալ
Հաճախորդը (վարկառու/համավարկառուներից գոնե մեկը) պետք է ունենա
վարկային պատմություն
36 ամիս

Վարկի մարման ժամկետ
Վարկի մարման արտոնյալ
ժամկետ

մինչև 3 ամիս
1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

Մարման եղանակ

ՀՀ դրամ

Վարկի արժույթ
Վարկի հաստատման
առավելագույն ժամկետ
Վարկի տրամադրման
առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 19 րոպե
Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 2 ժամ

 Այցելություն Հաճախորդի գործունեության/բնակության վայր չի' կատարվում
 Գործող և Փակված Հաճախորդների գծով Համավարկառու չի' պահանջվում

Վարկի հաստատման եղանակ

Դիմում-հայտ (ԱՔՌԱ/ՆՈՐՔ համակարգերից հարցում կատարելու
համաձայնությունը ներառված է)
2. Անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ և սոցիալական քարտ
1.

Պահանջվող փաստաթղթեր

40

Ձևանմուշներ` 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0100

Վարկատեսակներ 41

2-ով

3-ով

Գործող հաճախորդ

Փակված հաճախորդ

16.8%

17.8%

18,8%

Տարեկան տոկոսադրույք

2.8%

Տրամադրման վճար

0.3%

Սպասարկման ամսական
վճար
Դիմում-հայտի
ուսումնասիրության վճար

նվազագույնը` 1,800 ՀՀ դրամ

(յուրաքանչյուր Հաճախորդի
համար)

Վարկի գումար

0.3%

նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

500

500

0

450,000 42

800,000 43

400,000

500,000 44

900,000 45

450,000

550,000 46

1,000,000 47

500,000

Վարկի գումար

(եթե Հաճախորդներից գոնե մեկը
ՆՈՐՔ համակարգում ունի
նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված
աշխատավարձ և հանդիսանում է
Տարբերակ 1-ի աշխատակից)

Վարկի գումար

(եթե Հաճախորդներից գոնե մեկը
ՆՈՐՔ համակարգում ունի
նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված
համախառն աշխատավարձ`
նվազագույնը 170,000 ՀՀ դրամի
չափով, և հանդիսանում է
Տարբերակ 1-ի աշխատակից)








Այլ պայմաններ






Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է առանց Անդերրայթինգի
ստորաբաժանման
Հաճախորդի հետ փոխկապակցված անձանց գծով հարցում չի' կատարվում
Հաճախորդներից առնվազն մեկը պետք է ունենա Նորք համակարգով եռամսյա
գրանցված աշխատավարձ 48 (բացառությամբ Գործող հաճախորդ վարկատեսակի)
Գործող Հաճախորդներին տրամադրվող վարկի առավելագույն սահմանաչափը չի' կարող
գերազանցել իրենց կողմից մարված գումարը
Ընկերության վարկատեսակներից մեկի գործող վարկառուն կարող է հանդիսանալ միայն
Գործող վարկատեսակի հաճախորդ
Ընկերության վարկատեսակներից մեկի գործող վարկառուն չի' կարող հանդիսանալ այս
վարկատեսակի Համավարկառու
Գործող Հաճախորդին վարկը կարող է տրամադրվել այն դեպքում, երբ ընթացիկ վարկի
տրամադրման ժամկետից անցել է նվազագույնը 6 ամիս
Լոմբարդային վարկը կարող է չդիտարկվել որպես գործող վարկ
Փակված վարկի Հաճախորդին նոր վարկ կարող է տրամադրվել այն դեպքում, երբ վարկը
մարվել է առավելագույնը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում
«ԿԱՆԽԻԿՈՎ» վարկատեսակի շրջանակներում վարկի տրամադրման առկայության
դեպքում, «ՀԵՇՏ ՎԱՐԿ` 19 րոպեում» սպառողական միկրովարկը տրամադրվում է

հավելյալ ուսումնասիրությամբ` հաշվի առնելով «ԿԱՆԽԻԿՈՎ» վարկատեսակով
ստացած վարկի գումարի չափը

41
42
43
44
45
46
47
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Հաճախորդին կարող է տրամադրվել այս վարկատեսակներից միայն մեկը:
Եթե Հաճախորդներից 2-ն ունեն ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա
Եթե Հաճախորդներից 2-ն ունեն ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա
Եթե Հաճախորդներից 2-ն ունեն ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա
Եթե Հաճախորդներից 2-ն ունեն ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա
Եթե Հաճախորդներից 2-ն ունեն ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա
Եթե Հաճախորդներից 2-ն ունեն ՆՈՐՔ-ով եռամսյա գրանցված աշխատավարձ, ապա

վարկի գումարը դառնում է 700,000 ՀՀ դրամ
վարկի գումարը դառնում է 1,200,000 ՀՀ դրամ
վարկի գումարը դառնում է 800,000 ՀՀ դրամ
վարկի գումարը դառնում է 1.300,000 ՀՀ դրամ
վարկի գումարը դառնում է 850,000 ՀՀ դրամ
վարկի գումարը դառնում է 1,500,000 ՀՀ դրամ

ՆՈՐՔ համակարգից տեղեկատվություն ստանալու անհնարինության դեպքում (եթե հաճախորդը ուժային կառույցի աշխատակից է)
վարկը կարող է տրամադրվել` հիմք ընդունելով հաճախորդի հետ կնքված պայմանագիրը, կամ պայմանագրի ժամկետի վերաբերյալ
տեղեկանքը և վկայականը, կամ հաճախորդի բանկային հաշվից քաղվածքը (ընթացիկ կամ նախորդ ամսվա):

8.3.

«ԿԱՄՈւՐՋ» ՈւՎԿ ՓԲԸ աշխատողներին աշխատավարձի ապահովվածությամբ
տրամադրվող միկրովարկ 49

Դրույթներ
Վարկի արժույթ
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի գումար
Վարկի մարման ժամկետ
Վարկի մարումների
հաճախականություն

Պահանջվող
փաստաթղթեր

Պայմաններ
ՀՀ դրամ
10%
400,000 - 5,000,000
մինչև 60 ամիս
Աշխատավարձի ստացման պարբերականությամբ, սակայն ոչ պակաս, քան ամսական մեկ
անգամ
1. Դիմում-հայտ (ԱՔՌԱ համակարգից հարցում կատարելու համաձայնությունը ներառված է)
2. Աշխատողի հետ փոխկապակցված անձանց ԱՔՌԱ համակարգից հարցում կատարելու
համաձայնությունը
3. Տեղեկանք ՀՀ և ԱԿ բաժիններից` աշխատողի կողմից Ընկերության նկատմամբ ունեցած այլ
վճարային պարտավորությունների չափի, ամսական աշխատավարձի վերաբերյալ
4. Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ

Վարկի տրամադրման
առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 3 աշխատանքային օր

Այլ պայմաններ

Վարկի տրամադրումն իրականացվում է` համաձայն համապատասխան կարգի
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Ձևանմուշ` 0014

9. «ԿԱՄՈւՐՋ» ՈւՎԿ ՓԲԸ ՍԵՓԱԿԱՆ ՌԵՍՈւՐՍՈՎ ԼՈՄԲԱՐԴԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ
9.1. Լոմբարդային վարկ «ՊԱՐԶ՝ 100%-ից 170%» 50
Դրույթներ

Պայմաններ

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Պահանջներ Վարկառուի
հանդեպ

 վարկառուի վարկային ռիսկի դասը ընդունելի է մինչև կասկածելի դասը ներառյալ
 վարկառուն կարող է չունենալ վարկային պատմություն
 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
 Վարկի գումարի մարումներ` վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին,
տոկոսագումարների, սպասարկման ամսական վճարի մարումներ` ամսական
ՀՀ դրամ
400,000 - 3,000,000

Մարման եղանակ
Վարկի արժույթ
Վարկի գումար
Վարկի հաստատման
եղանակ



Այցելություն հաճախորդի գործունեության/բնակության վայր չի' կատարվում

14.8%
13.8%` Գործող (նվազագույնը 3 ամիս վճարումներ կատարած) և Փակված (նախորդ 24
ամիսների ընթացքում) Հաճախորդների համար, ընդ որում Հաճախորդի գործող և
մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը վերջին 12 ամսվա ընթացքում
չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա ընթացքում՝ 20 օրը
 0.4%` մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում
 0.3%` 1,000,001 ՀՀ դրամ և ավել վարկի դեպքում
 12 ամիս
 36 ամիս՝ ամսական հավասարաչափ (անուիտետ) վճարների դեպքում
170%`
 Հաճախորդի գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը
վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա
ընթացքում՝ 20 օրը
 Հաճախորդը պետք է ունենա ՆՈՐՔ համակարգով եռամսյա գրանցված
աշխատավարձ 51 52
 գրավով չապահովված մասը չի կարող գերազանցել 250,000 ՀՀ դրամը (եթե



Տարեկան տոկոսադրույք

Սպասարկման ամսական
վճար
Վարկի մարման ժամկետ

Վարկառուն Նորք համակարգում ունի նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված աշխատավարձ և
հանդիսանում է Տարբերակ 1-ի աշխատակից)

Վարկ/գրավ
հարաբերակցություն



այլ դեպքերում գրավով չապահովված մասը չի կարող գերազանցել 180,000 ՀՀ
դրամը

(եթե Վարկառուն Նորք համակարգում ունի նվազագույնը 3 ամսվա գրանցված աշխատավարձ)

130%`



100%`

Պահանջվող
փաստաթղթեր
Տրամադրման վճար

50

51

52

Հաճախորդի գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը
վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա
ընթացքում՝ 20 օրը,
գրավով չապահովված մասը չի կարող գերազանցել 100,000 ՀՀ դրամը:
մնացած դեպքերում

Անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ և սոցիալական քարտ



0%՝ եթե վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 100% է,
0%՝ եթե վարկի մարման եղանակը անուիտետ է` ցանկացած վարկ/գրավ
հարաբերակցության դեպքում

Ձևանմուշ` 0122
Եթե հաճախորդը ուժային կառույցի աշխատակից է, ապա 3 ամսվա գրանցված աշխատակից լինելու պահանջը պարտադիր չէ:
ՆՈՐՔ համակարգից տեղեկատվություն ստանալու անհնարինության դեպքում (եթե հաճախորդը ուժային կառույցի աշխատակից է)
վարկը կարող է տրամադրվել` հիմք ընդունելով հաճախորդի հետ կնքված պայմանագիրը, կամ պայմանագրի ժամկետի վերաբերյալ
տեղեկանքը և վկայականը, կամ հաճախորդի բանկային հաշվից քաղվածքը (ընթացիկ կամ նախորդ ամսվա):



Ոսկու գնահատման
վճար
Վարկի հաստատման
առավելագույն ժամկետ
Վարկի տրամադրման
առավելագույն ժամկետ

0 ՀՀ դրամ
20 րոպե
20 րոպե


Այլ պայմաններ

2.8% (սակայն ոչ ավել, քան 15,000 ՀՀ դրամ)՝ եթե վարկ/գրավ հարաբերակցությունը
100%-ից բարձր է և վարկի մարման եղանակը՝ տոկոսագումարները և սպասարկման
ամսական վճարը` ամսական, իսկ վարկի գումարի մարումը՝ վարկային պայմանագրի
ժամկետի ավարտին





Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է առանց Անդերրայթինգի
ստորաբաժանման
Այլ անձի երաշխավորություն չի' պահանջվում
Պահառությունը մինչև 2 ամիս ժամկետի համար անվճար է, իսկ հետագա պահառության
համար գանձվում է ամսական 1,000 ՀՀ դրամ
Ընդունվում են հետևյալ հարգերը. 500; 583; 750; 875; 900; 958; 999

10. ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Դրույթներ
Կիրառվող տույժեր

Մարման եղանակ

Վարկի
հաստատման
առավելագույն ժամկետ
Վարկի
տրամադրման
առավելագույն ժամկետ
Տարիքային
սահմանափակում
Տրամադրման
աշխարհագրություն

Պայմաններ
Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12%
(առավելագույնը 90 օրացուցային օր)
1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին, ընդ որում.
3.1. վարկի գումարի տարեկան վճարները կատարվում եմ վարկի ժամկետայնությանը
համամասնորեն (տարեկան միջին/հավասարաչափ մարում),
3.2. վարկի ժամկետի յուրաքանչյուր 12 ամսյա հատվածում վճարվող վարկի գումարի
շեղումը կարող է կազմել համամասնությամբ սահմանված գումարից 10 տոկոսային
կետով ավել կամ պակաս,
3.3. վարկի ժամկետի յուրաքանչյուր 12 ամսյա հատվածում անհրաժեշտ է կատարել
վարկի գումարի նվազագույնը երեք մարում:
Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 7 աշխատանքային օր, եթե այլ բան
նախատեսված չէ առանձին վարկատեսակի պայմաններով
Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 1 աշխատանքային օր, եթե այլ բան
նախատեսված չէ առանձին վարկատեսակի պայմաններով
18-70
ՀՀ տարածք, եթե այլ բան նախատեսված չէ առանձին վարկատեսակի պայմաններով
մինչև 1.500.000 ՀՀ դրամ (3.000 ԱՄՆ դոլար) գումարի չափով վարկերի դեպքում
նվազագույնը մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորություն
 1.500.000 ՀՀ դրամ գումարից ավել վարկերի դեպքում նվազագույնը երկու
ֆիզիկական անձի երաշխավորություն
 Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի
վարկի մարման երաշխավոր
 Անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել լրացուցիչ ապահովման միջոց
(անշարժ կամ շարժական գույք, լրացուցիչ երաշխավորություն և այլն)
Եթե վարկառուի եկամուտները ռիսկային են, կամ առկա է բացասական/չեզոք վարկային
պատմություն, սակայն վերոնշյալ ռիսկերը կշռվում են Ընկերության կողմից և կայացվում
է վարկավորման դրական որոշում, վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կարող է
սահմանվել մինչև 4 (չորս) տոկոսային կետ բարձր, եթե նշվածը սահմանափակված չէ
ԾՎՎԿ կողմից
Եթե հաճախորդը (վարկառու/համավարկառու/երաշխավոր) ուժային կառույցի
աշխատակից է, ապա մեկից ավել ամսվա գրանցված աշխատող լինելու պահանջը
պարտադիր չէ
«ԿԱՄՈւՐՋ» ՈւՎԿ ՓԲԸ աշխատողի սահմանումը տրվում է «Ընկերության
աշխատողներին աշխատավարձի ապահովվածությամբ վարկերի տրամադրման կարգ»ով
Ծրագրային կառույցների կողմից Ընկերության` վերաֆինանսավորման նպատակով
տրված գրավոր հայտը մերժելու կամ այն մասնակի բավարարելու կամ որևէ պատճառով
վարկը որակավորված չդիտարկելու դեպքում վարկը համարվում է տրամադրված
Ընկերության սեփական ռեսուրսներով (դրամական միջոցներով)` համաձայն
Ընկերության հայեցողությամբ որոշված (ընտրված) վարկատեսակի պայմանների
Ծրագրային կառույցներից ստացված պարզաբանումների, դիքորոշումների հիման վրա
կատարված փոփոխությունների և սույն պայմանների միջև հակասությունների դեպքում
հիմք է ընդունվում Ծրագրային կառույցից ստացված տեղեկատվությունը


Վարկի ապահովման միջոց
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