
Առևտրի ֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկեր 

Պայման Ներմուծման վարկեր 
Պատվերի 

ֆինանսավորման վարկեր 
Արտահանման խթանման 

վարկեր 

Վարկի նպատակը 
Շրջանառու միջոցների և 

սարքավորումների 
ներմուծում 

Պայմանագրով/մրցույթով/ 
նախատեսված ապրանքների 

մատակարարում կամ 
ծառայությունների 

մատուցում 

Արտահանման պայմանագրի 
կատարման համար պրանքների 

և/կամ ծառայությունների 
ձեռքբերման ֆինանսավորում 

Տրամադրման եղանակը Անկանխիկ 

Առավելագույն գումարը 
500,000,000 ՀՀ դրամ կամ 
համարժեք արտարժույթ 

Հաճախորդի կողմից ապ-
րանքների մատակարար-
ման/ծառայությունների 

մատուցման պայմանագրի 
գումարի մինչև 60%-ի չափով, 
բայց ոչ ավել քան 200,000,000 

ՀՀ դրամ կամ համարժեք 
արտարժույթ 

Պայմանագրային գումարի 80%-ի 
չափով, բայց ոչ ավել քան 
200,000,000 ՀՀ դրամ կամ 
համարժեք արտարժույթ 

Արժույթը USD, EUR AMD, USD, EUR AMD, USD, EUR 

Առավելագույն ժամկետը 

Տվյալ ապրանքատեսակի 
առևտրային ցիկլի 

տևողության չափով, բայց ոչ 
ավել քան 24 ամիս 

Կնքված պայմանագրով նախատեսված ողջամիտ  ժամկետով, 
բայց ոչ ավել քան 12 ամիս 

Պայման Ներմուծման վարկեր 
Պատվերի 

ֆինանսավորման վարկեր 
Արտահանման խթանման 

վարկեր 

Արտոնյալ ժամանակաշրջան մինչև 11 ամիս 

Մարման ժամանակացույցը 

Անուիտետային կամ վարկի 
հավասարաչափ 

մարումներով կամ ժամկետի 
վերջում գումարի միանվագ 

մարմամբ 

Միանվագ` մատակարարման պայմանագրով նախատեսված 
հասույթի գումարից 

Տոկոսադրույքը 
Բանկի 

միջոցներից 
ՎԶԵԲ ԱՖ 
ծրագրով 

Բանկի 
միջոցներից 

ՎԶԵԲ  ԱՖ 
ծրագրով 

Բանկի 
միջոցներից 

ՎԶԵԲ  ԱՖ 
ծրագրով 

ՀՀ դրամ 18- ԱՄՆ դոլար,  ՀՀ դրամ 18- ԱՄՆ դոլար,  ՀՀ դրամ 16- ԱՄՆ դոլար,  



19%, ԱՄՆ 
դոլար,  Եվրո 

12-13% 

Եվրո 8-9% 19%  ԱՄՆ 
դոլար,  Եվրո 

14-16% 

Եվրո  10-
14% 

17%  ԱՄՆ 
դոլար,  Եվրո 

11-14% 

Եվրո 7.5-10% 

Տրամադրման միջնորդավճար 
0.5% միանվագ, 

նվազագույնը` 100,000 ՀՀ 
դրամ 

1% միանվագ, նվազագույնը` 100,000 ՀՀ դրամ 

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 

 

Գրավի գնահատում պարտադիր - - 

Ապահովագրություն 
բանկի պահանջով, առնվազն 

վարկի մնացորդի չափով 
բեռի ապահովագրություն 

Ֆինանսավորման տրամադրման 
պայմանները 

 

Տրամադրվում է բանկի համար ընդունելի գնորդների հետ կնքված 
պայմանագրերի, ակրեդիտիվների, երաշխիքների առկայության 

պարագայում: 
Մատակարարը չպետք է ունենա ժամկետանց 

պարտավորություններ, այդ թվում` ժամկետանց հարկային 
պարտականություններ 

Մատակարարը ֆինանսավորված գումարը  պարտավոր է ուղղել 
միայն Գնորդի կողմից պատվիրված 

ապրանքների/ծառայությունների դիմաց վճարում կատարելու  
համար: 

Բանկը կարող է սահմանել այլ տրամադրման պայմաններ` 
ելնելով կոնկրետ գործարքի առանձնահատկությունից 

Պայման Ներմուծման վարկեր 
Պատվերի 

ֆինանսավորման վարկեր 
Արտահանման խթանման 

վարկեր 

Վարկի/տոկոսագումարի վճարման կետանցի 
դեպքում գանձվող միանվագ տուգանք 

վարկի գումարը և/կամ հաշվարկված տոկոսագումարը և/կամ հաշվարկված տույժերը մինչև 
ընթացիկ ամսվա վերջին աշխատանքային օրը ներառյալ Վարկառուի կողմից չվճարվելու 

դեպքում, ինչպես նաև ժամկետանց պարտքը համապատասխանաբար 90, 180 և 270 օրը լրանալու 
ամսվա վերջին աշխատանքային օրը Բանկը Վարկառուից կարող է գանձել տուգանք՝ 100,000 ՀՀ 

դրամ գումարի չափով: 
Վարկի գումարի մարման կետանցի դեպքում 
օրական տույժ` % մարման ենթակա 0.2% 



գումարից 

Տոկոսագումարի մարման կետանցի դեպքում 
օրական տույժ` % մարման ենթակա 
գումարից 

0.3% 

Ժամկետանց գումարի (վարկ,տոկոս) 
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) 

1% - 

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  

Գրավադրված գույքը այլ բանկում հաջորդող 
գրավի իրավունքով գրավ դնելու 
թույլտվության տրամադրում*** 

100,000 դրամ 

Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելու 
ժամկետը 

հաճախորդի կողմից պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը բանկին տրամադրելուց 10 
աշխատանքային օրվա ընթացքում 

Վարկի տրամադրման որոշման մասին 
հաճախորդին տեղեկացում 

5 աշխատանքային օր 

Վարկը փաստացի տրամադրելու ժամկետը 
հաճախորդի կողմից վարկի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը 

ներկայացնելուց 5 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 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: 
 
 


