ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Հաստատված է նոր խմբագրությամբ
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ Տնօրինության
30.08.2018թ. թիվ 92-Լ որոշմամբ
Ուժի մեջ է 30.08.2018թ.

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇԱՅԻՆ/ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ*
(կորպորատիվ հաճախորդների համար)
Բիզնեսի զարգացման նպատակով տրամադրվող վարկեր1
Պայման*

Առավելագույն գումարը/ ՀՀ դրամ

Վարկ

1,000,000,000 ՀՀ դրամ կամ
համարժեք դրամ

Վերականգնվող վարկային գիծ
Հաճախորդի
բանկային
հաշիվների միջին ամսական
զուտ
կրեդիտային
շրջանառության
100%-ի
չափով, սակայն ոչ ավել քան
200,000,000 ՀՀ դրամ:

Առավելագույն ժամկետ/տարի
7
Անվանական տոկոսադրույք
Սեփական միջոցների հաշվին

1

Արտահանող ընկերություններին տրամադրվում է հավելյալ զեղչեր և արտոնություններ (ՀՀ դրամով, արտարժույթով)

2

Օվերդրաֆտ
Հաճախորդի բանկային հաշիվների վերջին
վեց ամսվա միջին ամսական զուտ
կրեդիտային շրջանառության 50%-ի չափով,
սակայն ոչ ավել քան 50,000,000-ին
համարժեք ՀՀ դրամ 10 տարի Բանկը,
ելնելով
ֆինանսական
մոնիթորինգի
արդյունքներից, կամ հաճախորդի նախորդ
վեց
ամսվա
բանկային
հաշիվների
շրջանառությունից
կարող
է
միակողմանիորեն
վերանայել
գործող
օվերդրաֆթի սահմանաչափը` ընդհուպ
մինչև
սահմանաչափի
ամբողջական
փակումը:

ՀՀ դրամով

13-15%

ԱՄՆ դոլարով

9-10%

9-10%

9-10%

Եվրոյով

7-8%

7.5-8.5%

9-10%

ՓՄՁ ԶԱԿ (Փոքր և միջին ձեռնարկությունների
զարգացման ազգային կենտրոն) ծրագիր` ՀՀ դրամ
% հաշվարկման կարգը

15%

Վարկի չօգտագործած գումարի նկատմամբ
հաշվարկվող տոկոսադրույք
Տրամադրման եղանակը
Մարման կարգը

Ապահովությունը
Վարկ/գրավ առավելագույն սահմանաչափ
Տրամադրման միջնորդավճար`
նվազագույն վճարը վճարվում է վարկային հայտը
ներկայացնելու պահին: Վարկը հաստատվելու
դեպքում լրացվում է պակաս վճարված գումարը,
իսկ մերժվելու դեպքում`վերադարձվում է առանց
որևիցե պահումների
Վարկի սպասարկման միջնորդավճար

Գրավի ապահովագրության պահանջ
Գրավի գնահատում

13-15

12-16%

%-ը հաշվարկվում է վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ` հիմք ընդունելով տարին
365 օր
-

0‐2%

կանխիկ, անկանխիկ

կանխիկ, անկանխիկ

ամսական անուիտետային/
տոկոսների ամսական վճարման պայմանով
հավասարաչափ վճարներ,
հնարավոր է վարկի գումարի
մարման արտոնյալ
ժամանակաշրջան մինչև 6
ամիս
անշարժ գույք, հիմնական միջոցներ, երրորդ անձանց երաշխավորություններ
60%

0.5%, min.50,000 դրամ,

0.5%, min.100,000 դրամ

0.2% տարեկան, գանձվում է տարին երկու անգամ, հաշվարկվում է վարկի մնացորդի վրա:
Տվյալ սակագնի վճարումից ազատվում են այն հաճախորդները, ովքեր բանկի հետ նախապես
փոխհամաձայնեցված պարբերականությամբ կտրամադրեն ֆինանսական մոնիթորինգի համար անհրաժեշտ
տեղեկատվություն:
բանկի պահանջով, առնվազն վարկի մնացորդի չափով
պարտադիր

-

Վարկի գումարի մարման կետանցի դեպքում
օրական տույժ` % մարման ենթակա գումարից

0.1%

Տոկոսագումարի մարման կետանցի դեպքում
օրական տույժ` % մարման ենթակա գումարից

0.1%

Ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ
հաշվարկվող տոկոսադրույք

նախատեսված է ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 411 hոդվածի պահանջներով

Վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ մարվող
գումարից (վարկային գծի դեպքում տույժը
հաշվարկվում է սահմանաչափի գումարից)

Մինչև վարկի
պայմանագրային
ժամկետի 1/2 – 3% չափով, վարկի
պայմանագրային
ժամկետի ½ լրանալուց
հետո– 1% չափով,

2% Վաղաժամկետ մարման տույ
կարող է չսահմանվել, սակայն
տվյալ դեպքում վարկավորման
տոկոսադրույքը կբարձրացվի 1
տոկոսային կետով

վաղաժամկետ մարման
տույժ կարող է
չսահմանվել, սակայն տվյալ
դեպքում վարկավորման
տոկոսադրույքը
կբարձրացվի 1 տոկոսային
Մոնիթորինգի
գործողություններին
խոչընդոտելու դեպքում` տուգանք
Վարկի գումարը կամ դրա մի մասը ոչ
նպատակային օգտագործելու դեպքում` տույժ
Գործող պայմանագրի (վարկային,
գրավի, բանկային երաշխիքի
տրամադրման, այլ) պայմանների
փոփոխություն
Վարկի տրամադրման որոշման մասին
հաճախորդին տեղեկացում

100,000 ՀՀ դրամ
Ոչ նպատակային օգտագործած գումարի 10%-ի չափով

50.000 ՀՀ դրամ

Վարկը փաստացի տրամադրելու ժամկետը

2 աշխատանքային օր
հաճախորդի կողմից վարկի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը
ներկայացնելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Հաստատված/ դեռ չտրամադրված վարկի
պայմանների վերանայում

50,000 դրամ, սակայն ոչ ավել քան նախկին որոշման համար գանձված/գանձվելիք
միջնորդավճարի գումարը

‐

*- Նշված պայմաններից շեղումներով վարկային հայտերը բանկի կողմից կարող են մերժվել, կամ հաստատվել նշված տոկոսադրույքից 1-2 տոկոսային կետով
բարձր տոկոսով:
**- Գործող պայմանագրի փոփոխություն են համարվում առնվազն հետևյալ դեպքերը, եթե այլ դեպքերի համար առանձին որոշում չկայացվի Բանկի Վարկային
Կոմիտեի կողմից`
• վարկային պայմանագրով սահմանված մարումների ժամանակացույցի վերանայումը, եթե նշվածի համար նախատեսված չէ վաղաժամկետ մարման
համար սահմանված տույժի վճարում,
• հաճախորդի դիմումի համաձայն վարկային պայմանագրի այլ պայմանների (տոկոսադրույք, վարկի նպատակ, տարամադրման եղանակ և այլն)
փոփոխությունը,
• հաճախորդի դիմումի համաձայն ապահովության, այդ թվում` գրավի կամ երաշխավորության պայմանագրի հիմնական պայմանների փոփոխությունը,
գրավի կամ երաշխավորության վաղաժամկետ ամբողջական կամ մասնակի ազատումը և այլն
• սակագինը չի տարածվում այն պայմանագրերի փոփոխության վրա, որոնց փոփոխությունը մեկ այլ պայմանագրի փոփոխության հետևանք է

