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

Առևտրի ֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկեր
Ներմուծման վարկեր
Պայման*

Վարկի նպատակը

Շրջանառու միջոցների և
սարքավորումների
ներմուծում

Պատվերի ֆինանսավորման
վարկեր

Պայմանագրով/մրցույթով/
նախատեսված ապրանքների
մատակարարում կամ
ծառայությունների
մատուցում

Տրամադրման եղանակը

Առավելագույն գումարը

Արժույթը

Առավելագույն ժամկետը

Նախաարտահանման և
հետարտահանման
ֆինանսավորում ՀԱԱԳ-ի****
ապահովագրությամբ

Արտահանման պայմանագրի կատարման համար ապրանքների
և/կամ ծառայությունների ձեռքբերման ֆինանսավորում և/կամ
վերաֆինանսավորում

Կանխիկ/ Անկանխիկ

700,000,000 ՀՀ դրամ կամ
համարժեք արտարժույթ

USD, EUR
Տվյալ
ապրանքատեսակի
առևտրային ցիկլի
տևողության չափով, բայց ոչ
ավել քան 24 ամիս

Հաճախորդի կողմից ապրանքների մատակարարման/ծառայությունների
մատուցման պայմանագրի
գումարի մինչև 60%-ի չափով,
բայց ոչ ավել քան 300,000,000
ՀՀ դրամ կամ համարժեք
արտարժույթ
AMD, USD, EUR

Պայմանագրային գումարի
70%-ի չափով, բայց ոչ ավել
քան
300,000,000 ՀՀ դրամ կամ
համարժեք արտարժույթ

AMD, USD, EUR

Կնքված
պայմանագրով
նախատեսված
ժամկետով, բայց ոչ ավել քան 12 ամիս

մինչև 11 ամիս
Արտոնյալ ժամանակաշրջան

Արտահանման խթանման
վարկեր

Կախված ՀԱԱԳ-ի
ապահովագրական
սահմանաչափի պայմաններից

AMD, USD, EUR

Նախաարտահանման
ողջամիտ ֆինանսավորման դեպքում՝ տվյալ
ապրանքատեսակի
առևտրային ցիկլի տևողության
չափով, բայց ոչ ավել քան 18 ամիս,
իսկ
հետարտահանման
ֆինանսավորման
դեպքում՝
կախված մատակարարման
պայմանագրով սահմանված՝
գնորդի վճարման պայմանից
Կախված մատակարարման
պայմանագրով
սահմանված՝
գնորդի վճարման պայմանից

Մարման ժամանակացույցը
Տոկոսադրույքը

Սահմանաչափի հաստատման
միջնորդավճար

Տրամադրման միջնորդավճար

Միանվագ կամ համաձայն
մատակարարման պայմանագրով
նախատեսվածժամանակացույցի`
Միանվագ`
մատակարարման
պայմանագրով
մատակարարմանպայմանագրով
նախատեսված հասույթի գումարից
նախատեսված հասույթի գումարից
ՀՀ դրամ սկսած 11%-ից
ՀՀ դրամ սկսած 11%-ից
ՀԱԱԳ ապահովագրական
կայագրերով
ապահովված
ԱՄՆ դոլար 7.25,-8.75%
ԱՄՆ դոլար 7.25,-8.75%
վարկերի համար տվյալ պահին
Եվրո 5.75-7.25%
Եվրո 5.75-7.25%
Բանկում գործող հայտարարված
«Արտահանման խթանման արկեր»ի (տեսնել կողքի ղյուսակում)
տարեկան տոկոսադրույքից կարող
են տրամադրվել լրացուցիչ զեղչեր

Անուիտետային կամ վարկի
հավասարաչափ
մարումներով կամ
ժամկետի վերջում գումարի

-

0.5% միանվագ, նվազագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

Սահմանաչափի գումարի 0.25%,
min 25,000 ՀՀ դրամ
Նախաարտահանման
ֆինանսավորման
դեպքում՝
համաձայն ՀԱԱԳ-ի
Ապահովագրական
սահմանաչափպայմաններ
ի
իսկ
հետարտահանմանվարկավ
որման դեպքում՝ սկսած
0.1%` հաշվարկված հ/ա
գումարից՝ կախված վարկի
ժամկետից

Ապահովության տեսակները

Հիմնական միջոցներ (այդ
թվում` անշարժ կամ
շարժական գույք), երրորդ
անձանց
երաշխավորություններ

Մատակարար կազմակերպության մասնակիցների, գործադիր
մարմնի ղեկավարների և Բանկի համար
ընդունելի այլ ֆիզ. անձանց երաշխավորություններ:
Պայմանագրի կատարման կամ այլ ապահովագրություն

Մատակարար ազմակերպության
մասնակիցների,
գործադիր
մարմնի ղեկավարների և Բանկի
համար ընդունելի այլ ֆիզ.
անձանց երաշխավորություններ,
վարկի վերադարձման և գնորդի
չվճարման
ռիսկի
ապահովագրություն
ՀԱԱԳ-ի
կողմից,
գնորդի
հանդեպ
վարձատրության
պահանջի
իրավունքի գրավ
‐

Գրավի գնահատում

Պարտադիր

Ապահովագրություն

բանկի պահանջով,
առնվազն վարկի մնացորդի
չափով

-

բեռի

ապահովագրություն

վարկի վերադարձման և գնորդի
չվճարման ռիսկի
ապահովագրություն ՀԱԱԳ-ի
կողմից

Տրամադրվում է բանկի համար ընդունելի գնորդների հետ կնքված պայմանագրերի,
ակրեդիտիվների, երաշխիքների առկայության պարագայում
Մատակարարը չպետք է ունենա ժամկետանց պարտավորություններ, այդ թվում`
ժամկետանց հարկային պարտականություններ

Ֆինանսավորման
տրամադրման պայմանները

Մատակարարը ֆինանսավորված գումարը պարտավոր է
ուղղել միայն Գնորդի կողմից պատվիրված
ապրանքների/ծառայությունների դիմաց վճարում կատարելու
համար:

Նախաարտահանման
ֆինանսավորման դեպքում
մատակարարը ֆինանսավորված
գումարը պարտավոր է ուղղել
արտահանման պայմանագրի
կատարման նպատակով շրջանառու
միջոցների ձեռքբերմանը և որոշակի
այլ ծախսերի (փաթեթավորում,
տրանսպորտային և այլ ծախսեր)
կատարմանը, իսկ
հետարտահանման
ֆինանսավորման
դեպքում
սահմանափակումներ չկան:

Բանկը կարող է սահմանել այլ տրամադրման պայմաններ` ելնելով
կոնկրետ գործարքի առանձնահատկությունից
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
Վաղաժամկետ մարման
դեպքում տույժ մարվող
գումարից (վարկային գծի
դեպքում տույժը հաշվարկվում
է սահմանաչափի գումարից)
Մոնիթորինգի
գործողություններին
խոչընդոտելու դեպքում`
տուգանք

Վարկի գումարը կամ
դրա մի մասը ոչ
նպատակային օգտագործելու
դեպքում` տույժ

նախատեսված է ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 411 hոդվածի պահանջներով

-

1%

100,000 ՀՀ դրամ

Ոչ նպատակային օգտագործած գումարի 10%-ի չափով

Նախաարտահանման
ֆինանավորման դեպքում՝
համաձայն ՀԱԱԳ-ի
ապահովագրական սահմանաչափի
պայմանների
Նախաարտահանման
ֆինանավորման դեպքում՝
համաձայն ՀԱԱԳ-ի
ապահովագրական սահմանաչափի
պայմանների

Գործող պայմանագրի
(վարկային, գրավի, բանկային
երաշխիքի տրամադրման, այլ)
պայմանների
փոփոխություն/ վերանայում**
Վարկի տրամադրման
որոշումը կայացնելու
ժամկետը
Վարկի տրամադրման
որոշման մասին հաճախորդին
տեղեկացում
Վարկի ձևակերպման
ժամկետը
Հաստատված/
դեռ
չտրամադրված
վարկի
պայմանների վերանայում

50,000 դրամ

հաճախորդի կողմից պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը բանկին տրամադրելուց 10
աշխատանքային օրվա ընթացքում

Մինչև 2 աշխատանքային օր
հաճախորդի կողմից վարկի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում
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 այլնսակագինը չի տարածվում այն պայմանագրերի
փոփոխության վրա, որոնց փոփոխությունը մեկ այլ պայմանագրի փոփոխության հետևանք է:
***- Սակագնի սռկայությունը չի նշանակում Բանկի կողմից պահանջվող թույլտվությունը տրամադրելու պարտականություն, և ելնելով մի շարք օբյեկտիվ և
սուբյեկտիվ գործոններից Բանկը կարող է մերժել հաճախորդի դիմումը, առանց պատճառաբանություններ և հիմնավորումներ ներկայացնելու:
**** Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն

Նախագծերի ֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկեր
Պայման*

Վարկ

Առավելագույն գումարը/ԱՄՆ
դոլար

1,000,000,000 ՀՀ դրամ

Առավելագույն ժամկետ/տարի

10-12

Առավելագույն արտոնյալ
ժամկետ/տարի
Առավելագույն անվանական
տոկոսադրույք

2
9-10%

ԳՀՀ ՎԷԶԾ շրջանակներում` ՀՀ
դրամով

8.5%-9.5%

ԳՀՀ ՎԷԶԾ շրջանակներում`
ԱՄՆ դոլարով

5.5%

% հաշվարկման կարգը
Վարկի չօգտագործած
գումարի նկատմամբ
հաշվարկվող տոկոսադրույք
Տրամադրման եղանակը
Մարման կարգը
Ապահովությունը
Վարկ/գրավ առավելագույն
սահմանաչափ

%-ը հաշվարկվում է վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ` հիմք ընդունելով տարին 365 օր
---------կանխիկ, անկանխիկ
ամսական անուիտետային/ հավասարաչափ վճարներ, սեզոնային գրաֆիկ, հնարավոր է վարկի գումարի մարման արտոնյալ
ժամանակաշրջան մինչև 24 ամիս
անշարժ գույք, հիմնական միջոցներ, երրորդ անձանց երաշխավորություններ
70%

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

• 1%, min 300,000 դրամ
• ԳՀՀ ՎԷԶԾ շրջանակում` 0.5%, min 100,000 ՀՀ դրամ, max 1,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի սպասարկման
միջնորդավճար

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:

Գրավի ապահովագրության
պահանջ
Գրավի գնահատում

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

նախատեսված է ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 411 hոդվածի պահանջներով

•
Մինչև վարկի պայմանագրային ժամկետի 1/2 – 3% չափով, վարկի պայմանագրային ժամկետի 1/2 լրանալուց հետո– 1%
չափով • Վաղաժամկետ մարման տույժ կարող է չսահմանվել, սակայն տվյալ դեպքում վարկավորման տոկոսադրույքը
կբարձրացվի 1 տոկոսային կետով
•
ԳՀՀ ՎԷԶԾ շրջանակում տրամադրվող վարկերի դեպքում` 0%

Մոնիթորինգի
գործողություններին
խոչընդոտելու դեպքում`
տուգանք

100,000 ՀՀ դրամ

Վարկի գումարը կամ դրա մի
մասը ոչ նպատակային
օգտագործելու դեպքում` տույժ

Ոչ նպատակային օգտագործած գումարի 10%-ի չափով

Գործող պայմանագրի
(վարկային, գրավի, բանկային
երաշխիքի տրամադրման, այլ)
պայմանների փոփոխություն/
վերանայում***

50,000 դրամ

Վարկի տրամադրման
որոշումը կայացնելու
ժամկետը
Վարկի տրամադրման
որոշման մասին հաճախորդին
տեղեկացում
Վարկը փաստացի
տրամադրելու ժամկետը

հաճախորդի
կողմից
պահանջվող
աշխատանքային օրվա ընթացքում

բոլոր

փաստաթղթերը

բանկին

տրամադրելուց

20

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

Հաստատված/
դեռ
չտրամադրված
վարկի
50,000 դրամ, սակայն ոչ ավել քան նախկին որոշման համար գանձված/գանձվելիք միջնորդավճարի գումարը
պայմանների վերանայում
*- Նախագծային են համարվում նորաստեղծ (նոր բիզնես, նոր ուղղություն, նոր շուկաներ և այլն) և երկարաժամկետ այն ծրագրերը, որոնց դեպքում բանկը
ֆինանսավորում է ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ներդրումների առնվազն 25%:
**- 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 այմանագրով 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:

Գյուղատնտեսական և ձեռնարկատիրական նպատակով տրամադրվող և սուբսիդավորվող վարկեր
Պայման

Հակակարկտային ցանցերի
ներդրման համար

Պտղատու
այգիների
համար

Խաղողի
այգիների
համար
Առավելագույն գումար/ՀՀ
դրամ
Առավելագույն
ժամկետ/տարի
Տոկոսադրույք

100,000,000 ՀՀ դրամ
մինչև 7
12%,
սուբսիդավորման
ենթակա տոկոսային կետեր`
10%,
(վարկառուի
կողմից
փաստացի վճարվող տարեկան
տոկոսադրույք՝ 2%)

Ինտենսիվ պտղատու այգիների
հիմնման համար

Այգիների
համար

Հատապտղանոցների
համար

270,000,000
ՀՀ դրամ

500,000,000
ՀՀ դրամ
մինչև 7

12%, սուբսիդավորման ենթակա
տոկոսային կետեր` 7%, (վարկառուի
կողմից փաստացի վճարվող տարեկան
տոկոսադրույք՝ 5%)

Գյուղատնտեսական հումքի
մթերումների
ագրովերոմշակման
ոլորտի համար

Կաթիլային ոռոգման
համակարգերի ներդրման
համար

1,000,000,000 ՀՀ դրամ

150,000,000, ՀՀ դրամ

1

մինչև 3

12%,
սուբսիդավորման
ենթակա տոկոսային կետեր`
9%, (վարկառուի կողմից
փաստացի
վճարվող
տարեկան
տոկոսադրույք՝
3%)

12%, սուբսիդավորման
ենթակա տոկոսային
կետեր` 10%, (վարկառուի
կողմից փաստացի
վճարվող տարեկան
տոկոսադրույք՝ 2%)

% հաշվարկման կարգը

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

Տրամադրման եղանակը

անկանխիկ

Մարման կարգը

արտոնյալ ժամանակաշրջան
1
տարի,
մարման
պարբերականությունը
6
ամիս,
ըստ ամիսների` մայր գումարի
հավասարաչափ վճարման
եղանակով

Ապահովությունը

անշարժ գույք, հիմնական միջոցներ, երրորդ անձանց երաշխավորություններ, ապրանքանյութական պաշարներ

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

Մայր գումարի մարման
պարբերականությունը` 6 ամիս

0.1%

Արտոնյալ ժամկետը`
նվազագույնը՝ 2 ամիս,
առավելագույնը՝ 3 ամիս

Վարկի մայր գումարի
համար կարող է
սահմանվել արտոնյալ
ժամկետ, առավելագույնը
տարեկան 6 ամիս

Տոկոսագումարի մարման
կետանցի դեպքում օրական
տույժ` % մարման ենթակա
գումարից
Ժամկետանց
գումարի

0.1%

վարկի
նկատմամբ

Համաձայն ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 411 hոդվածի պահանջների

հաշվարկվող
տոկոսադրույք
Գրավի գնահատում
Վաղաժամկետ

պարտադիր
մարման

դեպքում տույժ մարվող
գումարից (վարկային գծի
դեպքում

Չի սահմանվում

տույժը

հաշվարկվում է
սահմանաչափի գումարից)
Մոնիթորինգի
գործողություններին
խոչընդոտելու
դեպքում` տուգանք

100,000 ՀՀ դրամ

Տրամադրված

վարկի

տոկոսադրույքի
սուբսիդավորման
դադարեցման դեպքերը

• Եթե առկա են տվյալ վարկի մասով վարկառուի
մեկ տարվա •
կտրվածքով հանրագումարային վաթսուն օրվանից ավել ժամկետանց
պարտավորություններ,

առկա են տվյալ վարկի գծով
վարկառուի
տասներկու

• Երբ չի պահպանվում սահմանված պահանջները, կամ չի պահպանվել
վարկի տրամադրման պայմանները

կտրվածքով

• Երբ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների
տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ»
պետական
հիմնարկի
գյուղական
ֆինանսավորման
կառույցը
մոնիթորինգի արդյունքում հայտնաբերում է սույն ծրագրի պայմանների
•
խախտում:

վաթսուն

նախորդ
ամիսների

հանրագումարային
օրվանից

ավել

ժամկետանց
պարտավորություններ,
օբյեկտիվ

չափանիշների

համաձայն

տվյալ

վարկը

ստանդարտ դասով
դասակարգված չէ,
•

վարկն օգտագործվել է ոչ
նպատակային և/կամ
սուբսիդավորման
պայմաններին

ոչ

համապատասխան,
•

որպես
վարկային
միջոցների ստացման հիմք
է ներկայացվել վարկառուին
սեփականության
կամ
օգտագործման իրավունքով
պատկանող
կամ
վարկառուի հիմնադիր կամ
բաժնետեր
հանդիսացող
անձանց
և
նրանց
ընտանիքի
անդամների
(ծնող, ամուսին, զավակ)
կողմից մշակվող
հողատարածքների
բերքի
կամ դրա մի մասի գծով
վարկառուի հետ կնքված
բերքի գնման պայմանագիր:

ոչ
նպատակային
օգտագործելու դեպքում
եթե առկա են տվյալ
վարկի
մասով
անընդմեջ
վաթսուն
օրվանից ավել
ժամկետանց
պարտավորություններ
վարկառուի
և
ֆինանսական կառույցի
միջև կնքված
պայմանագրի
վաղաժամկետ լուծելու
վարկառուի
կողմից
ներկայացված
տեղեկություններում
կեղծիքի
հայտնաբերման

Ստացված սուբսիդավորված Վարկի ոչ նպատակային օգտագործման և/կամ սուբսիդավորման պայմաններին ոչ համապատասխան օգտագործման դեպքում մինչև այդ
գումարների ետ վերադարձը պահը ԳՖԿ-ի կողմից սուբսիդավորված տոկոսագումարները Վարկառուի կողմից ենթակա են վերադարձման՝ խախտումը հայտնաբերելու
պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Գործող

պայմանագրի

(վարկային, գրավի,
բանկային երաշխիքի
տրամադրման,

50.000 ՀՀ դրամ

այլ)

պայմանների փոփոխություն
Վարկի

տրամադրման հաճախորդի կողմից պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը բանկին տրամադրելուց 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում

որոշումը կայացնելու
ժամկետը
Վարկի

տրամադրման
2 աշխատանքային օր

որոշման մասին
հաճախորդին տեղեկացում
Վարկը

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

տրամադրելու ժամկետը
Հաստատված/

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

չտրամադրված վարկի
պայմանների վերանայում
Այլ պայմաններ

Ծրագրի
շրջանակներում
տնտեսվարողներին
կարող
են
տրամադրվել
վարկեր
1-10
հա
ինտենսիվ պտղատու և 0.5-5 հա
հատապտղատու
այգիների
հիման
նպատակով:

Գյուղատնտեսության
Նախարարության
կողմից
տրված
նախնական
եզրակացությունը պարտադիր
է:

1

հա—ի

կատարվող
ներդրումը

համար
վարկային
անկախ

մշակաբույսից չպետք է
գերազանցի 2.2 մլն. ՀՀ
դրամը:

