ö³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛù

1.3.
1.3.1

î³ñ»Ï³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ
(հաստատուն)
Փաստացի տոկոսադրույք
ì³ñÏÇ Å³ÙÏ»ïÁ

î³ñ»Ï³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ
(հաստատուն)
Փաստացի տոկոսադրույք

ì³ñÏÇ Å³ÙÏ»ïÁ

2.
2.1
2.2

2.3

Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող
վարկերի փաստացի մնացորդի դիմաց
կիրառվում է ամսեկան վճար

ՀՀ դրամի դեպքում՝ 15.1% - 42.7%
ԱՄՆ դոլարի դեպքում ՝ 11.7% - 38.3%
12 ամսից ÙÇÝã¨ 180 ³ÙÇë

Ýí³½.` 1 500 000 ÐÐ ¹ñ³Ù Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù ²ØÜ
¹áÉ³ñ,
³é³í.`30 000 000 ÐÐ ¹ñ³Ù Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù ²ØÜ
¹áÉ³ñ
ՀՀ դրամի դեպքում՝ 14% - 18%
ԱՄՆ դոլարի դեպքում ՝ 11% - 14%
ՀՀ դրամի դեպքում՝ 15.1% - 31.8%
ԱՄՆ դոլարի դեպքում ՝ 11.8% - 27.36%
12 ամսից ÙÇÝã¨ 120 ³ÙÇë
- մինչև 10.0 մլն ՀՀ դրամ - 0.04% ամսական;
- մինչև 20.0 մլն ՀՀ դրամ - 0.02% ամսական;
- սկսած 20.0 մլն ՀՀ դրամից - 0.01% ամսական:

Այլ պայմաններ

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն`
-գնահատված շուկայական արժեքի
- հիփոթեք ձեռք բերման դեպքում
Տույժեր
ա/ ժամկետանց վարկի գումարի դիմաց
հաշվարկվող տույժ
բ/ժամկետանց տոկոսագումարի դիմաց
հաշվարկվող տույժ
15 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող
սպառողական , ձեռնարկատիրական
վարկերի գծով , / վարկի մայր գումարի
í³Õ³Å³ÙÏ»ï Ù³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ

2.4

Ýí³½.` 1 500 000 ÐÐ ¹ñ³Ù Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù ²ØÜ ¹áÉ³ñ,
³é³í»É.`100 000 000 ÐÐ ¹ñ³Ù Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù ²ØÜ
¹áÉ³ñ
ՀՀ դրամի դեպքում՝ 14% - 18%
ԱՄՆ դոլարի դեպքում ՝ 11% - 14%

Անշարժ գույքի կառուցապատման,
վերակառուցման, վերանորոգման,
բարեկարգման վարկավորում
îñ³Ù³¹ñíáÕ ·áõÙ³ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ

1.4

1- 60 ³ÙÇë

Անշարժ գույքի ձեռք բերում
îñ³Ù³¹ñíáÕ ·áõÙ³ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ

1.3.2

17.8% - 42.25%

ì³ñÏÇ Å³ÙÏ»ïÁ
Հիփոթեքային վարկավորում

Տույժեր, տուգանքներ 15 մլն ՀՀ դրամը
գերազանցող հիփոթեքային վարկերի գծով
վ³ñÏÇ Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï Ù³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ

Առավելագույնը 70%
Առավելագույնը 80%
³Ýí³Ý³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ñ³ßí³ñÏáõÙÁ ãÇ
¹³¹³ñáõÙ ¨, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï, Å³ÙÏ»ï³Ýó í³ñÏÇ
ÙÝ³óáñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ ïáõÛÅ` ûñ³Ï³Ý 0.06%:
Օրական 0.07%
îáõ·³Ýù` Ù³ñíáÕ ·áõÙ³ñÇ
ա.
մարվող

գումարի
3%
չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղի է ուն
ենում
կրեդիտա-վորման պայմանագրի
գործողության 1-2-րդ տարիների ընթացքում,
բ. մարվող
գումարի
1% չափով, եթե վաղաժամկետ մարումը տեղ
ի է ունենում կրեդիտավորման պայմանագրի
գործողության 3-րդ
և ավելի տարիների
ընթացքում
Պայմանագրային տարվա որևէ պահի
վաղաժամկետ մարում կարող է իրականացվել

այդ պայմանագրային տարվա համար մարման
ժամանակացույցով նախատեսված վարկի մայր
գումարի չափով: Պայմանագրային տարի է
համարվում կրեդիտավորման պայմանագրի
կնքման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր
12-ամսյա
ժամանակահատվածը,
նշված
գումարից
գերազանցելու
դեպքում
սահմանվում է տուգանք՝
ա.առավելագույնը 0.6 տոկոսի չափով, եթե
վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում կրեդի
տավորման պայմանագրի
գործողության առաջին տարվա ընթացքում,
բ. առավելագույնը 0.4 տոկոսի չափով, եթե
վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում կրեդի
տավորման պայմանագրի
գործողության երկրորդ տարվա ընթացքում,
գ. առավելագույնը 0.2 տոկոսի չափով, եթե
վաղաժամկետ մարումը տեղի է ունենում կրեդի
տավորման պայմանագրի
գործողության երրորդ տարվա ընթացքում.

2.5

Ä³ÙÏ»ï³Ýó í³ñÏÇ ·áõÙ³ñÇ ·Íáí
Ñ³ßí³ñÏíáÕ ïáõÛÅ

2.6

Ä³ÙÏ»ï³Ýó ïáÏáë³·áõÙ³ñÇ ·Íáí
Ñ³ßí³ñÏíáÕ ïáõÛÅ

3.
3.1

3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1

¶ործարքներ գñ³íÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ
·áõÛùÇ հետ
¶ñ³íÇ ³é³ñÏ³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ·áõÛùÇ
ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç աÝí³Ý³÷áËáõÃÛ³Ý,
Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ïñíáÕ
ï»Õ»Ï³ÝùÇ (Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý) Ñ³Ù³ñ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ·ñ³íÇ ³é³ñÏ³ÛÇ Ñ»ï Ï³åí³Í
³ÛÉ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ (ներառյալ
ԱԱՀ)
ԱÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ (Ñ³ëó»Ç
÷á÷áËáõÃÛáõÝ,Ýáñ ³ÝÓÇ Ñ³ßí³éáõÙ ¨ ³ÛÉ)
(ներառյալ ԱԱՀ)
Երաշխիքների տրամադրում(թողարկում)
Երաշխիքային հայտի
ուսումնասիրության վճար

Երաշխիքների
միջնորդավճար`

սպասարկման

Երաշխիքի
գործողության
ժամկետի
երկարաձգում,
պայմանների
փոփոխություն
Ժամկետանց վճարվելիք գումարների
դիմաց տույժ

³Ýí³Ý³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ñ³ßí³ñÏáõÙÁ ãÇ ¹³¹³ñáõÙ
¨, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï, Å³ÙÏ»ï³Ýó í³ñÏÇ ÙÝ³óáñ¹Ç
ÝÏ³ïÙ³Ùµ գանձվում է ïáõÛÅ` ûñ³Ï³Ý 0.06%:
Å³ÙÏ»ï³Ýó տոկոսագումարի ÝÏ³ïÙ³Ùµ գանձվում է
ïáõÛÅ` ûñ³Ï³Ý 0.07%:

20 000 ՀՀ դրամ

5 000 ՀՀ դրամ

25 000 ՀՀ ԴՐԱՄ
Երաշխիքի գումարի 12-16% տարեկան

30 000 ՀՀ ԴՐԱՄ

Օրական 0.06%

Այլ վճարներ

Վարկային պայմանագրերի
երկարաձգում

20 000 ՀՀ դրամ

5.2
5.3
5.4

ì³ñÏÇ Ù³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇ
÷á÷áËáõÃÛուÝ

Փոխանցումներ

Հնամաշ և վնասված թղթադրամների
փոխանակում `

Ֆիզ.անձանցից՝5 000 ՀՀ դրամ,իրավ.անձանցից՝
10000 ՀՀդրամ
կատարող բանկի սակագներով սահմանված
գումարի չափով
ՀՀ դրամ ` անվճար
ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ՝ 5%

Վարկային Կազմակերպության կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց սակագները գանձվում են
միայն ՀՀ դրամով:
Ներկայացված սակագները, դրույքները և ծառայությունների ցանկը ժամանակի ընթացքում կարող
են
փոփոխվել, ինչի մասին Հաճախորդները կիրազեկվեն Վարկային կազմակերպությունում առկա տեղեկատու
ծառայությունից, ինտերնետ` www.gladzoruco.am, «Ֆինանսներ բոլորի համար» `www .abcfinance.am կայքերից :
Բացի վերը նշված սակագներից Հաճախորդները կատարում են վճարումներ՝ գրավի պայմանագրի
նոտարական վավերացման, հիփոթեքի պայմանագրի գրանցման, գույքի գնահատման եզրակացության,
անշարժ գույքի պետ.կադստրից սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքների համար, համաձայն նշված
կազմակերպությունների սակագների:

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՂՎԱԾՔԸ
ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է ԱՆՎՃԱՐ Է

