ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Անշարժ գույքի բարելավման միկրովարկ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ
Կրեդիտի արժույթ
Կրեդիտի նպատակ
Կրեդիտի տարեկան անվանական
տոկոսադրույքի չափ, տեսակ
Կրեդիտի տարեկան փաստացի
տոկոսադրույքի չափ
Անվանական և տարեկան փաստացի
տոկոսադրույքների տարբերությունը

Վարկերի տոկոսագումարի հաշվարկման
կարգը
Ապահովագրություն
Ընկերության հետ համագործակցող
ապահովագրական ընկերությունների
ցանկ

ՀՀ դրամ
Բնակարանային պայմանների բարելավում, ինչպես նաև նշված
նպատակի գծով առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարում
18.5%
Հաստատուն
*Լողացող տոկոսադրույք չի կիրառվում
26.48% - 51.94%
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 հետևյալ հասցեում` www.kamurj.am:
Հաշվարկման կարգի օրինակը տես` Հավելված 2
Ի գիտություն` տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի
նկատմամբ:
1. «Արմենիա Ինշուրանս» ԱՍՊԸ
Հասցե` ք.Երևան, Հյուսիսային պող., 10 շենք, տարածք 1
Հեռ.` (374 11) 56-04-04
2. «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ
Հասցե` ք. Երևան, Հյուսիսային պող., 1 շենք
Հեռ.` (374 10) 59-10-10, (374 10) 50-07-70
3. «Ինգո Արմենիա» ԱՓԲԸ
Հասցե` ք.Երևան, Հանրապետության փող., 51, 53, տարածքներ
47, 48, 50
Հեռ.` (374 10) 59-21-21
4. «Ռեսո» ԱՓԲԸ
Հասցե` ք.Երևան, Կոմիտասի պող., 62 շենք, №93-93/1
Հեռ.` (374 60) 27-57-57, (374 98) 56-07-97
5. «Սիլ Ինշուրանս» ԱՓԲԸ
Հասցե` ք.Երևան, Արամի փող., 3 շենք
Հեռ.` (374 60) 54-00-00, (374 10) 58-00-00

Գույքի շուկայական և լիկվիդացիոն
արժեքների գնահատում

6. «Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ
Հասցե` ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան փող., 10 շենք, տարածք
110
Հեռ.` (374 60) 50-00-60
-

Ընկերության հետ համագործակցող
գնահատող ընկերությունների ցանկ

1. «ԲԻԼԻՎ» ՍՊԸ
Հասցե` ք.Երևան, Մաշտոցի պ. 9-14
Հեռ` (374 94) 22-11-11, (374 95) 22-01-10
2. «ԳԱՌԴԻ» ՍՊԸ
Հասցե` ք.Երևան, Բաղրամյան 7, թիվ 4
Հեռ` (374 96) 52-05-90, (374 95) 52-05-90
3. «Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ
Հասցե` ք.Երևան, Թումանյան 8
Հեռ` (374 10) 54-27-40, (374 10) 54-27-50, (374 10) 54-27-60

Կրեդիտառուի կողմից կատարվող և
կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարումները
Վճարներ, որոնք չեն ներառվում տարեկան
փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ
Կրեդիտի գումար
Տրամադրման եղանակը
Կրեդիտի մարման ժամկետ
Կրեդիտի մասնակի կամ ամբողջական
մարման դեպքում կիրառվող տույժեր
Կրեդիտի մասնակի կամ ամբողջությամբ
ժամկետից շուտ մարման իրավունք

Կիրառվող պատասխանատվության
միջոցներ

4. «ԱԼՏԱ ՎԻՊ» ՍՊԸ
Հասցե` ք.Երևան, Եկմալյան 1-ին փողոց 16
Հեռ` (374 10) 53-07-09, (374 10) 50-04-07, (374 10) 52-19-30
Կրեդիտի տրամադրման վճար - կրեդիտի գումարի 2.5%-ի
չափով
Սպասարկման ամսական վճար - 0.2%-ի չափով
Առկա չեն
Մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ
Անկանխիկ/ կանխիկ
Մինչև 48 ամիս
Առկա չեն
Վարկառուն իրավունք ունի վաղաժամկետ մարել Վարկը կամ
դրա մի մասը, այդ թվում վերաֆինանսավորման միջոցով, որի
դեպքում համամասնորեն նվազեցվում է կրեդիտավորման
ընդհանուր ծախսը: Ընդ որում, վաղաժամկետ մարման դեպքում
Վարկատուն Վարկառուի ընտրությամբ վաղաժամկետ մարված
գումարին համամասնորեն նվազեցնում է ամսական վճարումների
չափը` թողնելով վարկի մարման ժամկետն անփոփոխ, կամ
նվազեցնում է վարկի մարման ժամկետը` ամսական վճարումների
չափը թողնելով անփոփոխ:
Վարկառուի կողմից սույն պայմանագրով սահմանված վճարները
(վարկի գումարը և տոկոսները) ժամանակին չկատարելու կամ
անպատշաճ կատարելու դեպքում, Վարկատուն իրավունք ունի
հաշվարկել և Վարկառուից գանձել տուժանք` 0.12% (զրո ամբողջ
տասներկու) տոկոսի չափով` յուրաքանչյուր ուշացված օրվա
համար` ուշացման (կամ ժամկետանց դառնալու) օրվանից 90
օրացուցային օր:

Կրեդիտի ապահովման միջոց

Նվազագույնը 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Մարման եղանակ

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

Կրեդիտի գումարի և ձեռքբերվող անշարժ
գույքի գնահատված շուկայական արժեքի
առավելագույն հարաբերակցություն
Վարկով ձեռք բերվող ապրանքի,
ծառայության կամ աշխատանքի համար
վճարվող կանխավճարի և վարկի գումարի
տոկոսով արտահայտված հարաբերության
նվազագույն մեծությունը
Կրեդիտի տրամադրում արտոնյալ
պայմաններով
Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ
փաստաթղթերի ցանկը կցվում է
Կրեդիտառուի համար վարկի
հասանելիությունը սահմանափակող
պայմանները

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման
կայացման առավելագույն ժամկետը
Կրեդիտառուին որոշման մասին
տեղեկացնելու ժամկետը
Վարկը վարկառուին տրամադրելու
ժամկետը
Վարկ տրամադրելու դրական որոշման
գործոնները և վարկի մերժման
գործոնները:

-

-

Առկա չէ
Տես` Հավելված 1
1.Հաճախորդի
(Հավարկառուների)`
նախորդ
տասներկու
ամիսների ընթացքում ժամկետանց օրերի հանրագումարը
գերազանցում է 30 օրացույցային օրը,
2. Տարիքային սահմանափակում (դիմում հայտի ընդունման
պահին՝ 18-70 տարեկան) և այլն
Ամբողջական փաթեթի ներկայացնելուց հետո՝ 7
աշխատանքային օր
Ամբողջական փաթեթի ներկայացնելուց հետո՝ 7
աշխատանքային օր
Ամբողջական փաթեթի ներկայացնելուց հետո՝ 1
աշխատանքային օր
Դրական
1. Եկամուտների կայուն մակարդակ,
2. Դրական վարկային պատմություն,
3. Ընդունելի գրավի առարկա և այլն:
Բացասական
1. Բացասական վարկային պատմություն,
2. Ներկայացված փաստաթղթերը չեն
համապատասխանում իրականությանը
3. Հաճախորդի վարկունակության գնահատման
արդյունքները չեն բավարարում Ընկերության
վարկավորման չափանիշներին և այլն:

Նախազգուշացում`
•
•

Ձեր գույքը կարող Է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել և Դուք կարող եք զրկվել Ձեր գույքի
նկատմամբ իրավունքներից, եթե ժամանակին չկատարեք Ձեր վարկային պարտավորությունները,
Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարելու դեպքում Ձեր
մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:

Գրավի (հիփոթեքի) պայմանագիրը պետք է վավերացվի նոտարական կարգով և դրանից ծագող իրավունքները
ստանան պետական գրանցում` ՀՀ ԿԱ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում:
Ծառայության ամբողջական պայմաններին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.kamurj.am կամ
զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարով` (011) 27-00-00:

Հավելված 1

²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý/µ³ñ»É³íÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí í³ñÏ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
ó³ÝÏ
Ð³×³Ëáñ¹Ç
ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ1

•
•
•
•

îíÛ³ÉÝ»ñ
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ

•
•
•
•
•

²ÝÓÝ³·ñÇ (Ï³Ù ³ÝÓÁ Ñ³ëï³ïáÕ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃáõÕÃ), ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ý³¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý
³å³Ñáí³ÍáõÃÛ³Ý ù³ñïÇ µÝûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ ¨ å³ï×»Ý»ñÁ
²ÙáõëÝáõÃÛ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×», »Ã» ³Û¹åÇëÇÝ Ï³,
ºñ»Ë³Ý»ñÇ ÍÝÝ¹Û³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñÇ å³ï×»Ý»ñ, »Ã» ³ÝÓÝ³·ñ»ñ ãÏ³Ý
Ð³×³Ëáñ¹Ç Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ³åñáÕ ³ÝÓ³Ýó Ãí³ù³Ý³ÏÇ Ù³ëÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù
µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇó
ÀÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³·ñ»ñÇ å³ï×»Ý»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Çª ÐÐ ´³ÝÏ»ñÇó Ù»ÏáõÙ µ³óí³Í ¹ñ³Ù³ÛÇÝ/¹áÉ³ñ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇ å³ÛÙ³Ý³·Çñ
ºÏ³ÙáõïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³Ýù ·áñÍ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó1
ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ ÑÇÙÝ³íáñáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ)
²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·ñùáõÛÏÇ ¨/Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñÇ, Ññ³Ù³ÝÇ å³ï×», ù³ñï³ÛÇÝ Ñ³ßíÇ ù³Õí³Íù,
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ

Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óíáÕ »Ï³ÙïÇ ¹»åùáõÙ å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ
ÐÇÙÝ³¹Çñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñª
• Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝ (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ¹»åùáõÙ)
• î»Õ»Ï³Ýù å»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñÇó ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
• ´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ é»»ëïñÇó ù³Õí³Íù (µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ)
• ä»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý
• ÐìÐÐ
• Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßÇéÁª ïíÛ³É å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñª
• ÐÐ üÜ äºÎ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ í»ñçÇÝ 12 ³Ùëí³ Ñ³Ù³ñ
(Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ Ñ³ßí³ñÏ, ²²Ð Ñ³ßí³ñÏ, ºÏ³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ñ³ßí³ñÏ, Þñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏÇ
Ñ³ßí³ñÏ ¨ ³ÛÉÝ),
• î»Õ»Ï³Ýù Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
• î»Õ»Ï³Ýù í»ñçÇÝ 12 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ÷³ëï³óÇ ëï³óí³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É` Áëï ³ÙÇëÝ»ñÇ
• î»Õ»Ï³Ýù ³åñ³Ýù³ÝÛáõÃ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ç ¨ ¹ñ³Ýó ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É
• î»Õ»Ï³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
• Ð³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í ëïáõ·Ù³Ý í»ñçÇÝ ³Ïï (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ)
• ì»ñçÇÝ í»ó ³ÙÇëÝ»ñÇ Ïïñí³Íùáí Ï³ï³ñí³Í ·ñ³éáõÙÝ»ñ (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ)
• Èáõë³ÝÏ³ñÝ»ñ Í³í³ÉíáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
ì³ñÏ³ÛÇÝ
• ¶áñÍáí ¨ í»ñçÇÝ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ù³ñí³Í µáÉáñ í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ (Ý»ñ³éÛ³É áëÏáõ
å³ïÙáõÃÛ³Ý
í³ñÏ»ñ, ³å³éÇÏÝ»ñ, í³ñÏ³ÛÇÝ ·Í»ñ, ³ÛÉ í³ñÏ»ñ) Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ, Ý»ñ³éÛ³É
Ù³ëÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ
í³ñÏ³ÛÇÝ, ·ñ³íÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ, í³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇó ù³í³Íù, Ù³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛó
• ì³ñÏ³éáõÇ ¨ Çñ Ñ»ï öáËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓ³Ýó, Ð³Ù³í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ, ºñ³ßË³íáñÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ñóáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É
ì»ñ³Ýáñá·íáÕ
• ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý
(·ñ³í³¹ñíáÕ)
• ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ Í³·Ù³Ý ÑÇÙù»ñ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ
³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ
• ê»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ (³ÙáõëÝáõ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` Ý³¨ ³ÙáõëÝáõ) ³ÝÓÝ³·ñ»ñÇ, ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý
Ñ»ï Ï³åí³Í
íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñ
• ÐÐ Î² Ï³¹³ëïñÇ äÎ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í ·ñ³í³¹ñíáÕ ·áõÛùÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù (Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¹ñ³Ï³Ý áñáßÙ³Ý
¹»åùáõÙ)
• ¶áõÛùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
• Èáõë³ÝÏ³ñÝ»ñ
• Ü³Ë³Ñ³ßÇí, áñï»Õ Ù³ïÝ³Ýßí³Í ¿ Ï³ï³ñÙ³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÁ ¨ ëïáñ³·ñí³Í ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ç
ÏáÕÙÇó
• ²ÛÉ Éñ³óáõóÇã ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñáÝó ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ ¿ ÀÝ»ÏáõÃÛáõÝÁ:

Ð³Ù³í³ñÏ³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ýí³½³·áõÛÝÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óíÇ ³ÝÓÝ³·ñÇ å³ï×», ëáóÇ³É³Ï³Ý ù³ñïÇ å³ï×» (³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ), »Ï³ÙáõïÁ ÑÇÙÝ³íáñáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ
1
ºÏ³ÙáõïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ÝùáõÙ å»ïù ¿ ÝßíÇ í³ñÏ³éáõÇ/Ñ³Ù³í³ñÏ³éáõÇ ½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÁ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ëï³ÅÁ
ïíÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñåïáõÃÛáõÝáõÙ ¨ ³Ùë»Ï³Ý »Ï³ÙïÇ ã³÷Á (Ñ³Ù³Ë³éÝ Ï³Ù ½áõï, ÁÝ¹ áñáõÙ ½áõï »Ï³ÙïÇ ¹»åùáõÙ å»ïù ¿
ï»Õ»Ï³ÝùáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝßáõÙ Ï³ï³ñíÇ): ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ í³ñ³ÏéáõÝ/Ñ³Ù³í³ñÏ³éáõÝ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ïíÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ÇñÁ ¨ ïÝûñ»ÝÁ ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³Ýù ³ßË³ï³ÝùÇ í³ÛñÇó, ³å³ ³Û¹
ï»Õ»Ï³ÝùÁ å»ïù ¿ Ñ³í³ëïíÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ùµ: Ü³ËÁÝïñ»ÉÇ ¿, áñå»ë½Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ÝùÁ ëïáñ³·ñí³Í ÉÇÝÇ áã ÙÇ³ÛÝ ïÝûñ»ÝÇ, ³ÛÉ Ý³¨ Ù»Ï ³ÛÉ Çñ³í³ëáõ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó (·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ, Ï³¹ñ»ñÇ
µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñ ¨ ³ÛÉÝ):
1

Հավելված 2
Ենթադրենք Դուք հուլիսի 18-ին վերցրել եք 3,000,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Ձեր բնակարանի
վերանորոգման համար, 48 ամիս ժամկետով: Այդ դեպքում, վարկ ստանալու օրը Դուք միանվագ կվճարեք վարկի
տրամադրման վճարը (վարկի գումարի 2.5%՝ 75,000 ՀՀ դրամ), իսկ վարկի գումարը, սպասարկման ամսական
վճարը և տոկոսագումարները կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս:
Անուիտետային մարման եղանակով վարկ ստանալու դեպքում ամսական հետվճարի չափը կկազմի
մոտավորապես 94,911 ՀՀ դրամ:

