
Փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով` 
 
 
 
 
 
Որտեղ` 
 
i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է, որը վարկառուի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսն է, 
արտահայտված տրամադրված կրեդիտի տարեկան տոկոսով, և որն իր  մեջ  պարունակում  է բոլոր տոկոսներն  ու 
այլ վճարումները, որոնք սպառողը  պարտավոր  է վճարել կրեդիտի ստացման, ինչպես նաև դրա գործողության 
ողջ ընթացքում: 
 
A – վարկառուին տրամադրվող վարկի սկզբնական գումարն է: 
 
n – վարկառուի կողմից վարկի մարմանն ուղղված (վարկի մայր գումար, տոկոսագումարներ և(կամ) այլ 
վճարումների գումարներ) վճարի (ներառյալ վարկիի ստացման պահին կատարվող վճարի) հերթական համարն 
է: Ընդ որում, մեկ օրվա ընթացքում վարկի մայր գումարի, տոկոսագումարների և(կամ) այլ վճարումների 
կատարումը համարվում է մեկ վճարում: 
 
N - վարկի մարմանն (վարկի մայր գումար, տոկոսագումարներ և(կամ) այլ վճարումների գումարներ) ուղղված 
վերջին վճարի համարն է` ներառյալ նաև վարկի ստացման պահին կատարվող վճարը, որից հետո վարկառուի 
կողմից վարկային պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները համարվում են մարված: 
 
Kn - վարկառուի կողմից վարկի ստացման պահին և(կամ) վարկի  գործողության  ընթացքում կատարված 
հերթական՝ n-րդ վճարի գումարն է (մայր գումար, տոկոսագումարներ և (կամ) այլ վճարումների գումարներ): 
 
Dn – այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել  վարկի ստացման օրից մինչև վարկի գումարի 
հերթական՝ n-րդ մարման օրը ներառյալ: 
 
Օրինակ` 
 

Ենթադրենք Ձեզ փետրվարի 1-ին տրամադրվում է վարկ՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 12 ամիս 
մարման ժամկետով, 18% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով և անուիտետային (հավասարաչափ մարման 
եղանակ) վճարումների գրաֆիկով, մինչև վարկի տրամադրումը 5,000 ՀՀ դրամի չափով միանվագ տրամարդման 
վճարով, որի առաջին մասնակի մարումը տեղի է ունենալու նույն տարվա մարտի 1-ին: 
 

Մարումները կատարվեն հետևյալ սանդղակի համաձայն` 
 

Հ/հ	 Մայր գումար Տոկոս Ընդամենը
1	 76,679.99 15,000.00 91,679.99
2	 77,830.19 13,849.80 91,679.99
3	 78,997.65 12,682.35 91,679.99
4	 80,182.61 11,497.38 91,679.99
5	 81,385.35 10,294.64 91,679.99
6	 82,606.13 9,073.86 91,679.99
7	 83,845.22 7,834.77 91,679.99
8	 85,102.90 6,577.09 91,679.99
9	 86,379.44 5,300.55 91,679.99
10	 87,675.14 4,004.86 91,679.99
11	 88,990.26 2,689.73 91,679.99
12	 90,325.12 1,354.88 91,679.99

 
Կատարենք հաշվարկը` 
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Հաշվարկի արդյունքում կստանանք, որ փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է 20.87% 
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