
 
 

 

 
 
 

1.1. Ավտոմեքենայի ձեռքբերման Վարկային Փաթեթ (ՎՓ) 
 

 Ավտոմեքենայի ձեռքբերման վարկ - «ՄՈԲԻԼ» 
 
Սպառողական նպատակային վարկային գիծ 
 

Սահմանափակումներ Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 

Վարկային գործիքների 
արժույթը և գումարը 

Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: Համաձայն գործիքի նկարագրության 

Ժամկետը Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 
Առավելագույնը 12 ամիս, տրամադրվում է 
յուրաքանչյուր տարի, գրավադրման ամբողջ 
ժամանակահատվածում: 

Տոկոսադրույքը -0.5 % -1.5% 
Մարման կարգ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

ՎՓ Սպասարկման վճար 2 500 ամսական (սահմանվում է որպես ավտոմեքենայի ձեռքբերման վարկի ամսական սպասարկման վճար): 
ՎՓ Ուսումնասիրության 

վճար 
1 000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ ՎՓ հայտը մուտքագրելիս: 

ՎՓ-ի տրամադրման վճար 2 000 ՀՀ դրամ միանվագ: 
Տույժ Համաձայն Գործիքի ստանդարտ պայմանների: 

Ապահովում 
Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների` պահպանելով փաթեթային վարկավորման ապահովման 
սկզբունքները: 

Գրավի 
ապահովագրություն 

Ավտոմեքենան պետք է ապահովագրվի Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերություններից որևէ 
մեկում ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի չափով վարկային պայմանագրի գործողության ամբողջ ընթացքում:  
Ապահովագրությունը իրականացնում է  վարկառուն Բանկի միջոցով, որտեղ Բանկը հանդես է գալիս որպես 
ապահովագրական ընկերության գործակալ: Ընդ որում, ապահովագրավճարը փոխանցվում է ապահովագրական 
ընկերությանը անկանխիկ տրամադրված վարկային գծի միջոցներից: 

Անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի ցանկը 

Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Այլ պարտադիր 
պայմաններ 

Վարկային գործիքների պայմանները գործում են բացառապես ՎՓ-ի դեպքում: 

Այլ 
Պայմաններից շեղումներ հնարավոր են Բանկում գործող կարգերի շրջանակներում: 
Այն պայմանները, որոնք սահմանված չեն այս աղյուսակում, գործում են յուրաքանչյուր գործիքի համար 
նախատեսված ստանդարտ պայմաններին համաձայն: 

 



 
 

 

1.2. Ավտոմեքենա + քարտ 
 

 
Ավտոմեքենայի ձեռքբերման 

վարկ - «ՄՈԲԻԼ» 
Սպառողական նպատակային 

վարկային գիծ 
Վարկային քարտ 

Սահմանափակումներ Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 
 

ՎԻԶԱ կամ ՄԱՍՏԵՐ ՔԱՐՏ՝ ըստ 
հաճախորդի ընտրության, քարտի դասը 
սահմանվում է նախընտրած 
սահմանաչափի հիման վրա՝ համաձայն 
այդ քարտատեսակի ստանդարտ 
պայմանների: 

Վարկային գործիքների 
արժույթը և գումարը 

Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 

Ժամկետը 
Համաձայն գործիքի 
ստանդարտ պայմանների: 

Առավելագույնը 12 ամիս, 
տրամադրվում է յուրաքանչյուր 
տարի, գրավադրման ամբողջ 
ժամանակահատվածում: 

Համաձայն գործիքի ստանդարտ 
պայմանների, վերաթողարկվում է 
ավտոմատ գրավադրման ողջ 
ժամանակահատվածում: 

Տոկոսադրույքը -0.75% -2% -0.1 % (ամսական տոկոսադրույքից) 

Ապահովում 
Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների` պահպանելով փաթեթային վարկավորման ապահովման 
սկզբունքները: 

Մարման կարգ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

ՎՓ սպասարկման վճար 
2 500 ամսական (սահմանվում է որպես ավտոմեքենայի ձեռքբերման վարկի սպասարման վճար), իսկ 
քարտերի դեպքում՝ 25% զեղչ ստանդարտ պայմաններից: 

ՎՓ ուսումնասիրության վճար 2 000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ ՎՓ հայտը մուտքագրելիս: 
ՎՓ տրամադրման վճար 2 300 ՀՀ դրամ միանվագ: 

Տույժ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 
Ապահովում Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների:  

Գրավի ապահովագրություն 

Ավտոմեքենան պետք է ապահովագրվի Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերություններից 
որևէ մեկում ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի չափով վարկային պայմանագրի գործողության ամբողջ 
ընթացքում: Ապահովագրությունը իրականացնում է վարկառուն՝ Բանկի միջոցով, որտեղ Բանկը հանդես է 
գալիս որպես ապահովագրական ընկերության գործակալ: Ընդ որում, ապահովագրավճարը փոխանցվում է 
ապահովագրական ընկերությանը անկանխիկ տրամադրված վարկային գծի միջոցներից: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի 
ցանկը 

Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Այլ պարտադիր պայմաններ Վարկային գործիքների պայմանները գործում են բացառապես ՎՓ-ի դեպքում: 

Այլ 
Պայմաններից շեղումներ հնրավոր են Բանկում գործող կարգերի շրջանակներում: 
Այն պայմանները, որոնք սահմանված չեն այս աղյուսակում, գործում են յուրաքանչյուր գործիքի համար 
նախատեսված ստանդարտ պայմաններին համաձայն: 

 



 
 

 

1.3. Ավտոմեքենայի գրավով չվերականգնվող սահմանաչափով 
 

 Չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտ 
Սպառողական նպատակային վարկային 

գիծ 
Սահմանափակումներ Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 

Վարկի արժույթը և գումարը Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 

Ժամկետը Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 
Առավելագույնը 12 ամիս, տրամադրվում 
է յուրաքանչյուր տարի, գրավադրման 
ամբողջ ժամանակահատվածում: 

Տոկոսադրույքը -0.75% -1.5% 

Ապահովում 
Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների` պահպանելով փաթեթային վարկավորման 
ապահովման սկզբունքները: 

Մարման կարգ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 
ՎՓ տրամադրման վճար 23 500 ՀՀ դրամ միանվագ: 
ՎՓ սպասարկման վճար 3 000 ամսական (սահմանվում է որպես ավտոմեքենայի գրավով ապահովված քարտի սպասարկման վճար): 

ՎՓ ուսումնասիրության վճար 7 000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ ՎՓ հայտը մուտքագրելիս: 
Տույժ Համաձայն Գործիքի ստանդարտ պայմանների: 

Ապահովում Համաձայն Գործիքի ստանդարտ պայմանների: 

Գրավի ապահովագրություն 

Ավտոմեքենան պետք է ապահովագրվի Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական 
ընկերություններից որևէ մեկում ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի չափով վարկային պայմանագրի 
գործողության ամբողջ ընթացքում: Ապահովագրությունը իրականացնում է վարկառուն՝ Բանկի 
միջոցով, որտեղ Բանկը հանդես է գալիս որպես ապահովագրական ընկերության գործակալ: Ընդ 
որում, ապահովագրավճարը փոխանցվում է ապահովագրական ընկերությանը անկանխիկ 
տրամադրված վարկային գծի միջոցներից: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 
Այլ պարտադիր պայմաններ Վարկային գործիքների պայմանները գործում են բացառապես ՎՓ-ի դեպքում: 

Այլ 
Պայմաններից շեղումներ հնարավոր են Բանկում գործող կարգերի շրջանակներում: 
Այն պայմանները, որոնք սահմանված չեն այս աղյուսակում, գործում են յուրաքանչյուր գործիքի 
համար նախատեսված ստանդարտ պայմանների համաձայն: 



 
 

 

1.4. Ավտոմեքենայի գրավով չվերականգնվող սահմանաչափով քարտ + վարկային քարտ 
 

 
Չվերականգնվող 

սահմանաչափով վարկային 
քարտ 

Սպառողական նպատակային 
վարկային գիծ 

Վարկային քարտ 

Սահմանափակումներ Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 
 

ՎԻԶԱ կամ ՄԱՍՏԵՐ ՔԱՐՏ՝ ըստ 
հաճախորդի ընտրության, քարտի դասը 
սահմանվում է նախընտրած 
սահմանաչափի հիման վրա՝ համաձայն 
այդ քարտատեսակի ստանդարտ 
պայմանների: 

Վարկի արժույթը և գումարը Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Ժամկետը 
Համաձայն գործիքի 
ստանդարտ պայմանների: 

Առավելագույնը 12 ամիս, 
տրամադրվում է յուրաքանչյուր 
տարի, գրավադրման ամբողջ 
ժամանակահատվածում: 

Համաձայն գործիքի ստանդարտ 
պայմանների, վերաթողարկվում է 
ավտոմատ գրավադրման ողջ 
ժամանակահատվածում: 

Տոկոսադրույքը -1% -2% -0.1 % (ամսական տոկոսադրույքից) 

Ապահովում 
Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների` պահպանելով փաթեթային վարկավորման ապահովման 
սկզբունքները: 

Մարման կարգ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 
ՎՓ տրամադրման վճար 22 000 ՀՀ դրամ միանվագ: 

ՎՓ սպասարկման վճար 
3 500 ամսական (սահմանվում է որպես ավտոմեքենայի գրավով ապահովված քարտի սպասարման 
վճար), իսկ քարտերի դեպքում՝ գործող սակագնից 25% զեղչ: 

ՎՓ ուսումնասիրության վճար 8 000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ ՎՓ հայտը մուտքագրելիս: 
Տույժ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Ապահովում Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների:  

Գրավի ապահովագրություն 

Ավտոմեքենան պետք է ապահովագրվի Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական 
ընկերություններից որևէ մեկում ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի չափով վարկային պայմանագրի 
գործողության ամբողջ ընթացքում: Ապահովագրությունը իրականացնում է վարկառուն Բանկի միջոցով, 
որտեղ Բանկը հանդես է գալիս որպես ապահովագրական ընկերության գործակալ: Ընդ որում, 
ապահովագրավճարը փոխանցվում է ապահովագրական ընկերությանը անկանխիկ տրամադրված 
վարկային գծի միջոցներից: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի 
ցանկը 

Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Այլ պարտադիր պայմաններ Վարկային գործիքների պայմանները գործում են բացառապես ՎՓ-ի դեպքում: 

Այլ 
Պայմաններից շեղումներ հնարավոր են Բանկում գործող կարգերի շրջանակներում: 
Այն պայմանները, որոնք սահմանված չեն այս աղյուսակում, գործում են յուրաքանչյուր գործիքի համար 
նախատեսված ստանդարտ պայմաններին համաձայն: 



 
 

 

1.5. Հիփոթեք 
  

 Հիփոթեքային վարկ - «ՆՈՐԱՄՈՒՏ» Սպառողական նպատակային վարկային գիծ 

Սահմանափակումներ Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 
Վարկը տրամադրվում է բացառապես գրավադրվող 
գույք/եր/ի ապահովագրավճարի վճարման նպատակով: 

Վարկի արժույթը և 
գումարը 

Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 

Ժամկետը Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 
Առավելագույնը 12 ամիս, տրամադրվում է յուրաքանչյուր 
տարի, գրավադրման ամբողջ ժամանակահատվածում: 

Տոկոսադրույքը -0.5% -2% 
Մարման կարգ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

ՎՓ տրամադրման 
վճար 

Գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը, ելնելով Հիփոթեկային վարկի չափից՝  
Մինչև 5 մլն. ՀՀ դրամ/կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար վարկի դեպքում  միանգամյա - 12 000 ՀՀ դրամ, 
5 000 001-15 000 000 ՀՀ դրամ/կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար/  վարկի դեպքում - միանգամյա  25 000 ՀՀ դրամ, 
15 000 001 ՀՀ դրամ/կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար և ավել վարկի դեպքում - միանգամյա վարկի գումարի 0.22% 
չափով, առավելագույնը 60 000 ՀՀ դրամ: 

ՎՓ ուսումնասիրության 
վճար 

4 000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ ՎՓ հայտը մուտքագրելիս: 

ՎՓ սպասարկման 
վճար 

2 500 ՀՀ դրամ ամսական (սահմանվում է որպես հիփոթեքային վարկի  սպասարման վճար): 

Տույժ Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 

Ապահովում 
Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների` պահպանելով փաթեթային վարկավորման ապահովման 
սկզբունքները: 

Գրավի 
ապահովագրություն 

Պարտադիր: Ապահովագրությունը  իրականացնում է  վարկառուն Բանկի միջոցով, որտեղ Բանկը հանդես է 
գալիս որպես ապահովագրական ընկերության գործակալ: Ընդ որում, ապահովագրավճարը փոխանցվում է 
ապահովագրական ընկերությանը անկանխիկ տրամադրված վարկային գծի միջոցներից: 

Անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի ցանկը 

Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Այլ պարտադիր 
պայմաններ 

Վարկային գործիքների պայմանները գործում են բացառապես ՎՓ-ի դեպքում: 

Այլ 
Պայմաններից շեղումներ հնարավոր են Բանկում գործող կարգերի շրջանակներում: 
Այն պայմանները, որոնք սահմանված չեն այս աղյուսակում, գործում են յուրաքանչյուր գործիքի համար 
նախատեսված ստանդարտ պայմաններին համաձայն: 



 
 

 

1.6.  Հիփոթեք + քարտ 
 

 
Հիփոթեքային վարկ - 

«ՆՈՐԱՄՈՒՏ» 
Սպառողական նպատակային 

վարկային գիծ Վարկային քարտ 

Սահմանափակումներ Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 
 

ՎԻԶԱ կամ ՄԱՍՏԵՐ ՔԱՐՏ՝ ըստ 
հաճախորդի ընտրության, քարտի դասը 
սահմանվում է նախընտրած սահմանաչափի 
հիման վրա՝ համաձայն այդ քարտատեսակի 
ստանդարտ պայմանների: 

Վարկի արժույթը և գումարը Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Ժամկետը 
Համաձայն գործիքի 
ստանդարտ պայմանների: 

Առավելագույնը 12 ամիս, 
տրամադրվում է յուրաքանչյուր տարի, 
գրավադրման ամբողջ 
ժամանակահատվածում: 

 Համաձայն գործիքի ստանդարտ 
պայմանների, վերաթողարկվում է ավտոմատ 
գրավադրման ողջ ժամանակահատվածում: 

Տոկոսադրույքը -0.75% -3% -0.15% (ամսական տոկոսադրույքից) 
Մարման կարգ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

ՎՓ տրամադրման վճար 

Գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը, ելնելով Հիփոթեկային վարկի չափից՝  
Մինչև 5 մլն. ՀՀ դրամ/կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար վարկի դեպքում  միանգամյա - 10 000 ՀՀ դրամ, 
5 000 001-15 000 000 ՀՀ դրամ/կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար  վարկի դեպքում - միանգամյա  25 000 ՀՀ դրամ, 
15 000 001 ՀՀ դրամ/կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար և ավել վարկի դեպքում - միանգամյա վարկի գումարի 0.27% չափով, 
առավելագույնը 65 000 ՀՀ դրամ: 

ՎՓ ուսումնասիրության վճար 6 000ՀՀ դրամ, գանձվում է ՎՓ հայտը մուտքագրելիս: 

ՎՓ սպասարկման վճար 3 500ՀՀ դրամ ամսական (սահմանվում է որպես հիփոթեքային վարկի սպասարման վճար), իսկ քարտերի դեպքում՝ 
25% զեղչ ստանդարտ պայմաններից: 

Տույժ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Ապահովում 
Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների` պահպանելով փաթեթային վարկավորման ապահովման 
սկզբունքները: 

Գրավի ապահովագրություն 
Պարտադիր: Ապահովագրությունը  իրականացնում է  վարկառուն Բանկի միջոցով, որտեղ Բանկը հանդես է գալիս 
որպես ապահովագրական ընկերության գործակալ: Ընդ որում, ապահովագրավճարը փոխանցվում է 
ապահովագրական ընկերությանը անկանխիկ տրամադրված վարկային գծի միջոցներից: 

Փաստաթղթերի ցանկը Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 
Այլ պայմաններ Վարկային գործիքների պայմանները գործում են բացառապես ՎՓ-ի դեպքում: 

Այլ 
Պայմաններից շեղումներ հնարավոր են Բանկում գործող կարգերի շրջանակներում: 
Այն պայմանները, որոնք սահմանված չեն այս աղյուսակում, գործում են յուրաքանչյուր գործիքի համար 
նախատեսված ստանդարտ պայմաններին համաձայն: 



 
 

 

1.7. Վերանորոգում 
  

 
Տան վերանորոգման / բարելավման վարկ - 

«ՄՈԴԵՌՆ» 
Սպառողական նպատակային վարկային գիծ 

Սահմանափակումներ Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 
 

Վարկի արժույթը և գումարը Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 

Ժամկետը Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 
առավելագույնը 12 ամիս, տրամադրվում է 
յուրաքանչյուր տարի, գրավադրման ամբողջ 
ժամանակահատվածում: 

Տոկոսադրույքը -0.5% -2% 
Մարման կարգ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

ՎՓ տրամադրման վճար Գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը  7 000 ՀՀ դրամ: 
ՎՓ ուսումնասիրության վճար 4 000.00 ՀՀ դրամգանձվում է ՎՓ հայտը մուտքագրելիս: 

ՎՓ սպասարկման վճար 
2 500.00 ՀՀ դրամ ամսական (սահմանվում է որպես վերանորոգման վարկի սպասարման 
վճար): 

Տույժ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Ապահովում 
Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների` պահպանելով փաթեթային վարկավորման 
ապահովման սկզբունքները: 

Գրավի ապահովագրություն 

Պարտադիր: Ապահովագրությունը  իրականացնում է  վարկառուն՝ Բանկի միջոցով, որտեղ 
Բանկը հանդես է գալիս որպես ապահովագրական ընկերության գործակալ: Ընդ որում, 
ապահովագրավճարը փոխանցվում է ապահովագրական ընկերությանը անկանխիկ 
տրամադրված վարկային գծի միջոցներից: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 
Այլ պարտադիր պայմաններ Վարկային գործիքների պայմանները գործում են բացառապես ՎՓ-ի դեպքում: 

Այլ 
Պայմաններից շեղումներ հնարավոր են Բանկում գործող կարգերի շրջանակներում: 
Այն պայմանները, որոնք սահմանված չեն այս աղյուսակում, գործում են յուրաքանչյուր գործիքի 
համար նախատեսված ստանդարտ պայմաններին համաձայն: 



 
 

 

1.8. Վերանորոգում + քարտ 
 

 
Տան վերանորոգման / 

բարելավման վարկ - «ՄՈԴԵՌՆ» 
Սպառողական նպատակային 

վարկային գիծ 
Վարկային քարտ 

Սահմանափակումներ Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 
 

ՎԻԶԱ կամ ՄԱՍՏԵՐ ՔԱՐՏ՝ ըստ 
հաճախորդի ընտրության, քարտի դասը 
սահմանվում է նախընտրած 
սահմանաչափի հիման վրա՝ համաձայն 
այդ քարտատեսակի ստանդարտ 
պայմանների: 

Վարկի արժույթը և 
գումարը 

Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Ժամկետը 
Համաձայն գործիքի ստանդարտ 
պայմանների: 

Առավելագույնը 12 ամիս, 
տրամադրվում է յուրաքանչյուր 
տարի, գրավադրման ամբողջ 
ժամանակահատվածում: 

 Համաձայն գործիքի ստանդարտ 
պայմանների, վերաթողարկվում է 
ավտոմատ գրավադրման ողջ 
ժամանակահատվածում: 

Տոկոսադրույքը -0.75% -3% -0.15 % (ամսական տոկոսադրույքից) 
Մարման կարգ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

ՎՓ տրամադրման վճար Գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը 8 000 ՀՀ դրամ 
ՎՓ ուսումնասիրության 

վճար 
3 500.00 ՀՀ դրամ, գանձվում է ՎՓ հայտը մուտքագրելիս: 

ՎՓ սպասարկման վճար 
3 500.00 ՀՀ դրամ ամսական (սահմանվում է որպես վերանորոգման վարկի սպասարման վճար), իսկ քարտերի 
դեպքում՝ 25% զեղչ ստանդարտ պայմաններից: 

Տույժ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Ապահովում 
Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների` պահպանելով փաթեթային վարկավորման ապահովման 
սկզբունքները: 

Գրավի 
ապահովագրություն 

Պարտադիր: Ապահովագրությունը  իրականացնում է  վարկառուն Բանկի միջոցով, որտեղ Բանկը հանդես է 
գալիս որպես ապահովագրական ընկերության գործակալ: Ընդ որում, ապահովագրավճարը փոխանցվում է 
ապահովագրական ընկերությանը անկանխիկ տրամադրված վարկային գծի միջոցներից: 

Փաստաթղթերի ցանկը Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 
Այլ պայմաններ Վարկային գործիքների պայմանները գործում են բացառապես ՎՓ-ի դեպքում: 

Այլ 
Պայմաններից շեղումներ հնարավոր են Բանկում գործող կարգերի շրջանակներում: 
Այն պայմանները, որոնք սահմանված չեն այս աղյուսակում, գործում են յուրաքանչյուր գործիքի համար 
նախատեսված ստանդարտ պայմաններին համաձայն: 



 
 

 

1.9.  Ավտոմեքենա + վերանորոգում 
  

 
Ավտոմեքենայի ձեռքբերման վարկ - 

«ՄՈԲԻԼ»/չվերականգնվող 
սահմանաչափով քարտ 

Տան վերանորոգման / 
բարելավման վարկ - 

«ՄՈԴԵՌՆ» 

Սպառողական նպատակային 
վարկային գիծ 

Սահմանափակումներ Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 
 

Վարկի արժույթը և գումարը Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 

Ժամկետը Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Առավելագույնը 12 ամիս, 
տրամադրվում է յուրաքանչյուր 
տարի, գրավադրման ամբողջ 
ժամանակահատվածում: 

Տոկոսադրույքը -0.75% -0.5% -3% 
Մարման կարգ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

ՎՓ տրամադրման վճար Գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը  30 000 ՀՀ դրամ: 
ՎՓ ուսումնասիրության վճար 10 000.00 ՀՀ դրամ, գանձվում է ՎՓ հայտը մուտքագրելիս: 

ՎՓ սպասարկման վճար 
4 500.00 ՀՀ դրամ ամսական (սահմանվում է որպես առվել երկարաժամկետ տրամադրված վարկի 
սպասարման վճար): 

Տույժ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Ապահովում 
Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների` պահպանելով փաթեթային վարկավորման 
ապահովման սկզբունքները: 

Գրավի ապահովագրություն 

Պարտադիր: Ապահովագրությունը  իրականացնում է  վարկառուն Բանկի միջոցով, որտեղ Բանկը 
հանդես է գալիս որպես ապահովագրական ընկերության գործակալ: Ընդ որում, ապահովագրավճարը 
փոխանցվում է ապահովագրական ընկերությանը անկանխիկ տրամադրված վարկային գծի 
միջոցներից: 

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի ցանկը 

Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Այլ պարտադիր պայմաններ Վարկային գործիքների պայմանները գործում են բացառապես ՎՓ-ի դեպքում: 

Այլ 
Պայմաններից շեղումներ հնարավոր են Բանկում գործող կարգերի շրջանակներում: 
Այն պայմանները, որոնք սահմանված չեն այս աղյուսակում, գործում են յուրաքանչյուր գործիքի 
համար նախատեսված ստանդարտ պայմաններին համաձայն: 



 
 

 

1.10. Ավտոմեքենա + Վերանորոգում + քարտ 
 

 

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման 
վարկ - 

«ՄՈԲԻԼ»/չվերականգնվող 
սահմանաչափով քարտ 

Տան վերանորոգման 
/ բարելավման 

վարկ - «ՄՈԴԵՌՆ» 

Սպառողական 
նպատակային վարկային 

գիծ 
Վարկային քարտ 

Վարկի արժույթը և գումարը Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Ժամկետը Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 

Առավելագույնը 12 ամիս, 
տրամադրվում է 
յուրաքանչյուր տարի, 
գրավադրման ամբողջ 
ժամանակահատվածում: 

Համաձայն գործիքի 
ստանդարտ պայմանների, 
վերաթողարկվում է 
ավտոմատ գրավադրման 
ողջ 
ժամանակահատվածում: 

Տոկոսադրույքը -1% (ամսական տոկոսադրույքից) -0.75% -4% -0.2%  

Մարման կարգ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 
ՎՓ տրամադրման վճար 32 000 ՀՀ դրամ, գանձվում է մինչև ՎՓ տրամադրումը: 
ՎՓ ուսումնասիրության 

վճար 
12 000 ՀՀ դրամ: 

ՎՓ սպասարկման վճար 
5 000 ՀՀ դրամ ամսական (սահմանվում է որպես հիփոթեքային վարկի սպասարման վճար), իսկ քարտերի 
դեպքում՝ 25% զեղչ ստանդարտ պայմաններից: 

Տույժ Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 

Ապահովում 
Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների` պահպանելով փաթեթային վարկավորման ապահովման 
սկզբունքները: 

Գրավի ապահովագրություն 
Պարտադիր: Ապահովագրությունը  իրականացնում է  վարկառուն Բանկի միջոցով, որտեղ Բանկը հանդես է 
գալիս որպես ապահովագրական ընկերության գործակալ: Ընդ որում, ապահովագրավճարը փոխանցվում է 
ապահովագրական ընկերությանը անկանխիկ տրամադրված վարկային գծի միջոցներից: 

Փաստաթղթերի ցանկը Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 
Այլ պայմաններ Վարկային գործիքների պայմանները գործում են բացառապես ՎՓ-ի դեպքում: 

Այլ 
Պայմաններից շեղումներ հնարավոր են Վարկային կոմիտեների անդամների հիմնավոր կարծիքի դեպքում: 
Այն պայմանները, որոնք սահմանված չեն այս աղյուսակում, գործում են յուրաքանչյուր գործիքի համար 
նախատեսված ստանդարտ պայմաններին համաձայն: 



 
 

 

1.11. Հիփոթեք + վերանորոգում 
  

 
Հիփոթեքային վարկ - 

«ՆՈՐԱՄՈՒՏ» 

Տան վերանորոգման / 
բարելավման վարկ - 

«ՄՈԴԵՌՆ» 

Սպառողական նպատակային վարկային 
գիծ 

Սահմանափակումներ Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 
Վարկի արժույթը և գումարը Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Ժամկետը 
Հանաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների (տան 
վերանորոգման/բարելավման վարկի ժամկետը չի կարող 
գերազանցել հիփոթեքային վարկի ժամկետը): 

Առավելագույնը 12 ամիս, տրամադրվում 
է յուրաքանչյուր տարի, գրավադրման 
ամբողջ ժամանակահատվածում: 

Տոկոսադրույքը -0.75% -0.5% -2.5% 
Մարման կարգ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

ՎՓ Տրամադրման վճար 

Գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը, ելնելով Հիփոթեկային վարկի չափից՝ 
Մինչև 5 մլն.ՀՀ դրամ/կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար վարկի դեպքում  միանգամյա - 20 000 ՀՀ դրամ, 
5 000 001-15 000 000 ՀՀ դրամ/կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար  վարկի դեպքում - միանգամյա  35 000 ՀՀ 
դրամ , 
15 000 001 ՀՀ դրամ/կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար և ավել վարկի դեպքում - միանգամյա վարկի գումարի 
0.30% չափով , առավելագույնը 60 000 ՀՀ դրամ: 

ՎՓ ուսումնասիրության վճար 10 000ՀՀ դրամ, գանձվում է ՎՓ հայտը մուտքագրելիս: 
ՎՓ սպասարկման վճար 4 500 ՀՀ դրամ ամսական (սահմանվում է որպես հիփոթեքային վարկի սպասարման վճար): 

Տույժ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Ապահովում 
Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների` պահպանելով փաթեթային վարկավորման 
ապահովման սկզբունքները: 

Գրավի ապահովագրություն 

Պարտադիր: Ապահովագրությունը  իրականացնում է  վարկառուն Բանկի միջոցով, որտեղ Բանկը 
հանդես է գալիս որպես ապահովագրական ընկերության գործակալ: Ընդ որում, ապահովագրավճարը 
փոխանցվում է ապահովագրական ընկերությանը անկանխիկ տրամադրված վարկային գծի 
միջոցներից: 

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի ցանկը 

Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Այլ պարտադիր պայմաններ Վարկային գործիքների պայմանները գործում են բացառապես ՎՓ-ի դեպքում: 

Այլ 
Պայմաններից շեղումներ հնարավոր են Բանկում գործող կարգերի շրջանակներում: 
Այն պայմանները, որոնք սահմանված չեն այս աղյուսակում, գործում են յուրաքանչյուր գործիքի 
համար նախատեսված ստանդարտ պայմաններին համաձայն: 



 
 

 

1.12. Հիփոթեք + Վերանորոգում + քարտ 
  

  
Հիփոթեքային 

վարկ - 
«ՆՈՐԱՄՈՒՏ» 

Տան 
վերանորոգման / 
բարելավման վարկ 

- «ՄՈԴԵՌՆ» 

Սպառողական 
նպատակային վարկային 

գիծ 
Վարկային քարտ 

Սահմանափակումներ Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 
 

ՎԻԶԱ կամ ՄԱՍՏԵՐ ՔԱՐՏ՝ ըստ 
հաճախորդի ընտրության, քարտի 
դասը սահմանվում է նախընտրած 
սահմանաչափի հիման վրա՝ 
համաձայն այդ քարտատեսակի 
ստանդարտ պայմանների: 

Վարկի արժույթը և գումարը Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Ժամկետը 

Համաձայն գործիքի ստանդարտ 
պայմանների (տան 
վերանորոգման/բարելավման վարկի 
ժամկետը չի կարող գերազանցել 
հիփոթեքային վարկի ժամկետը): 

Առավելագույնը 12 ամիս, 
տրամադրվում է 
յուրաքանչյուր տարի, 
գրավադրման ամբողջ 
ժամանակահատվածում: 

Համաձայն գործիքի ստանդարտ 
պայմանների, վերաթողարկվում է 
ավտոմատ գրավադրման ողջ 
ժամանակահատվածում: 

Տոկոսադրույքը -0.75% -0.75% -4% -0.2% (ամսական տոկոսադրույքից) 
Մարման կարգ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

ՎՓ տրամադրման վճար 

Գանձվում է մինչև վարկերի տրամադրումը, ելնելով Հիփոթեկային վարկի չափից՝  
Մինչև 5 մլն. ՀՀ դրամ/կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար վարկի դեպքում  միանգամյա - 22 000 ՀՀ դրամ, 
5 000 001-15 000 000 ՀՀ դրամ/կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար  վարկի դեպքում- միանգամյա  37 000 ՀՀ դրամ, 
15 000 001 ՀՀ դրամ/կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար և ավել վարկի դեպքում - միանգամյա վարկի գումարի 0.33%-
ի չափով , առավելագույնը 65 000 ՀՀ դրամ: 

ՎՓ ուսումնասիրության վճար 15 000.00 ՀՀ դրամ, գանձվում է ՎՓ հայտը մուտքագրելիս: 

ՎՓ սպասարկման վճար 
4 800.00 ՀՀ դրամ ամսական (սահմանվում է որպես հիփոթեքային վարկի սպասարման վճար), իսկ 
քարտերի դեպքում՝ 25% զեղչ ստանդարտ պայմաններից: 

Տույժ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Ապահովում 
Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների, պահպանելով փաթեթային վարկավորման ապահովման 
սկզբունքները: 

Գրավի ապահովագրություն 
Պարտադիր: Ապահովագրությունը  իրականացնում է  վարկառուն Բանկի միջոցով, որտեղ Բանկը 
հանդես է գալիս որպես ապահովագրական ընկերության գործակալ: Ընդ որում, ապահովագրավճարը 
փոխանցվում է ապահովագրական ընկերությանը անկանխիկ տրամադրված վարկային գծի միջոցներից: 



 
 

 

Փաստաթղթերի ցանկը Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 
Այլ պայմաններ Վարկային գործիքների պայմանները գործում են բացառապես ՎՓ-ի դեպքում: 

Այլ 
Պայմաններից շեղումներ հնարավոր են Բանկում գործող կարգերի շրջանակներում: 
Այն պայմանները, որոնք սահմանված չեն այս աղյուսակում, գործում են յուրաքանչյուր գործիքի համար 
նախատեսված ստանդարտ պայմաններին համաձայն: 

 
 
 

1.13. Բոլորը մեկում (սահմանաչափ) 
 

Նկարագրություն 

o ՎՓ-ի ներքո հաճախորդը կարող է Բանկից ձեռք բերել Բանկի կողմից առաջարկվող ցանկացած վարկային գործիք: 
o Ամբողջ ՎՓ-ի համար հաճախորդին տրամադրվում է վերականգնվող սահմանաչափ: 
o Սահմանաչափը ենթարկվում է տարեկան դիտարկման և կարող է`  
 Վերանայվել, 
 Կասեցվել սահմանաչափի  վերականգնումը և նվազել արդեն իսկ տրամադրված գործիքների այդ պահի 

մնացորդի չափով՝ հետագայում համապատասխանաբար նվազելով, 
 Կասեցվել սահմանաչափը, իսկ ՎՓ-ի ներքո տրամադրված գործիքների համար սահմանվեն կասեցման պահին 

գործող պայմանները, 
 Կասեցվել սահմանաչափը, իսկ ՎՓ-ի ներքո գործիքները ամբողջությամբ կամ մասամբ հետ կանչվեն: 

o Նախորդ կետի հետևանքների համար հիմք կարող է հանդիսանալ` 
 Սահմանաչափի համար հիմք հանդիսացող և հաճախորդի այլ եկամուտների մինչև 10% նվազումը, 
 Հաճախորդի՝ Բանկի կողմից անընդունելի վարկային վարքագիծը, 
 Այլ աղբյուրներից վարկային գործիքների ձեռքբերումը սահմանաչափի սահմանման պահից հետո սահմանվածի 

10%-ից ավելի դեպքում, 
 Բանկի հայեցողությամբ՝ այլ դեպքերում (այս դեպքում տրամադրված գործիքների պայմանները ենթակա չեն 

վերանայման): 
o Գրավադրվող ցանկացած գույք գրավադրվում է սահմանաչափի գործողության ողջ ժամկետի համար 

(գրավադրումից կարող է հանվել սահմանաչափը հաստատողի թույլտվությամբ, համապատասխան հիմնավորման 
դեպքում): 

o Սահմանաչափի գործողության ողջ ընթացքում ցանկացած պահին ՎՓ-ի ներքո վարկային համախառն 
պարտավորությունները չեն կարող գերազանցել սահմանաչափի ապահովություն հանդիսացող գրավների 
լիկվիդային արժեքի համախառն 70%: 

o Գույքի ձեռքբերման վարկերը կարող են տրամադրվել այդ գույքի լիկվիդային արժեքի 100%-ի չափով, եթե 
պահպանվում է ՎՓ-ի տրամադրման ընդհանուր նկարագրությունով սահմանված սկզբունքները: 



 
 

 

Սահմանափակումներ 

Տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ անձանց: 
ՎՓ-ի ներքո տրամադրվող գործիքների ժամկետը, որպես կանոն, չի կարող գերազանցել ՎՓ-ի սահմանաչափի 
ժամկետը: 
ՎՓ-ի առավելագույն սահմանաչափն է 50 մլն ՀՀ դրամը: 
ՎՓ-ի գործողության ժամկետը չի կարող գերազանցել հաճախորդի 60-րդ տարելիցը: 
ՎՓ-ի ներքո տրամադրվող գործիքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր սահմանաչափում չի կարող գերազանցել 
ստորև բաշխվածքը` 
Վարկային քարտեր` 10% 
Ավտոմեքենայի ձեռքբերման և ավտոմեքենայի գրավադրմամբ չվերականգնվող վարկային քարտեր` 50% 
Անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցապատման վարկեր` 100% 
Անշարժ գույքի վերանորոգման վարկեր` 80% 
Գրավով ապահովված այլ պարտավորություններ` 50%   

Վարկի արժույթը և 
գումարը 

Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 

Ժամկետը 

Սահմանաչափի դիմելու պահին հաճախորդի տարիքի և սահմանաչափի ժամկետի գումարը չի կարող գերազանցել 
60-ը, այն դեպքերում, երբ սահմանաչափի գործողության ժամկետը կարճ է ՎՓ-ի ներքո տրամադրված վարկերի 
ժամկետից, ապա սահմանաչափի գործողության ժամկետից հետո այդ գործիքների համար գործում են այդ պահին 
ստանդարտ պայմանները (այդ պահին այդպիսի գործիք չլինելու դեպքում գործում են տրամադրման պահին գործող 
պայմանները): 
Գործիքների համար առանձին-առանձին գործում են այդ գործիքի համար նախատեսված ստանդարտ պայմանները: 

Տոկոսադրույքը 

Գույքի ձեռքբերման, ինչպես նաև ավտոմեքենաների գրավադրմամբ չվերականգնվող սահմանաչափով քարտերի 
համար -1.0% 
Գույքի գրավադրմամբ այլ գործիքների համար -0.75% 
Առանց գույքի գրավադրման գործիքների համար -3% 
Քարտային այլ գործիքների համար -0.2% (ամսական) 

Մարման կարգ Համաձայն գործիքների ստանդարտ պայմանների: 
Վարկերի 

տրամադրման վճար 

Ստանդարտ պայմաններից -25%: 
Վարկերի 

ուսումնասիրության 
վճար 

Վարկերի 
սպասարկման վճար 
ՎՓ սահմանաչափի 10 000 ՀՀ դրամ: 



 
 

 

տրամադրման վճար 
Սահմանաչափի 

ընթացիկ դիտարկման 
վճար 

5 000 ՀՀ դրամ տարեկան 
Հաճախորդի դիմումի հիման վրա սահմանաչափի ավելացման դեպքում 25 000 ՀՀ դրամ միանվագ: 

Տույժ Համաձայն գործիքի ստանդարտ պայմանների: 

Ապահովում 
Գույքի ձեռքբերման ցանկացած գործիք տրամադրվում է այդ գույքը որպես սահմանաչափի ապահովում գրավադնելու 
դեպքում: Հաճախորդը կարող է գրավադնել լրացուցիչ այլ գույք՝ «Փաթեթի Նկարագություն» մասումներկայացված 
դեպքերը ապահովելու նպատակով: 

Գրավի 
ապահովագրություն 

Մեքենաները ենթակա են պարտադիր ԿԱՍԿՈ ապահովագրության: 
Անշարժ գույքը կարող է չապահովագրվել, այդ դեպքում հաճախորդը վճարում է գրավադրվող անշարժ գույքի 
շուկայական արժեքի 0.35%-ը, միանվագ: 

Փաստաթղթերի ցանկը 

Սահմանաչափի տրամադրման համար` 
Հաճախորդի դիմում: 
Անձը հաստատող փաստաթղթի և Հանրային ծառայությունների համարանիշ /այսուհետ՝ ՀԾՀ/ կամ տեղեկանք ՀԾՀ 
չստանալու վերաբերյալ: Անձնագրում հաշվառման վայրի վերաբերյալ տեղեկատվության բացակայության դեպքում 
պարտադիր է բնակչության պետական ռեգիստրից տեղեկանքի առկայությունը: 
Տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից: 
Տեղեկանք  եկամուտների վերաբերյալ (ներկայացվում է յուրաքանչյուր տարի կամ Բանկի հայեցողությամբ առավել 
հաճախ՝ դիտարկման նպատակով սահմանաչափի գործողության ողջ ընթացքում)` 
Աշխատավայրից տեղեկանք` համաձայն Հավելված 8-ի կամ տվյալ հավելվածի վավերապայմանները ապահովող 
փաստաթուղթ/, որի վաղեմությունը չպետք է գերազանցի 15 օրացուցային օրը: Վարկառուից  կարող է պահանջվել 
նաև վերջինիս գործատուի կողմից հաճախորդի համար ներկայացվող, վերջինիս հասանելի տարեկան անհատական 
հաշվետվության պատճենը: 
Ոչ ձեռնարկատիրական այլ գործունեության իրականացման դեպքում /օր.` ներդրումային գործունեություն, գույքը 
վարձակալության տալ, ներդրումներ ավանդներում և այլն/, պետք է ներկայացվի տեղեկանք այդ գործունեությունից 
ստացված եկամուտների վերաբերյալ: 
Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացման դեպքում` տեղեկանք գործունեությունից ստացված 
եկամուտների վերաբերյալ /Համաձայն հավելված  9-ի/, 
Գրավադրման դեպքում՝ նախատեսված գրավի վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերը: 
Գործիքի տրամադրման համար ներկայացվում են գործիքի տրամադրման համար նախատեսված փաստատթղթերը՝ 
համաձայն ստանդարտ պայմանների, բացառությամբ այն փաստաթղթերի, որոնք ներկայացվել են սահմանաչափի 
տրամադրման կամ դիտարկման նպատակով: 

Այլ պայմաններ 
Սպառողական վարկային գծերի` 
Ժամկետը կարող է սահմանվել սահմանաչափի ժամկետ հանած 1 տարի: 



 
 

 

Տոկոսադրույքը՝ – 4%: 
Սահմանաչափի տարեկան վերանայումը ուժի մեջ է մտնում համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնելու և 
համապատասխան տարեկան վճարը վճարելու դեպքում, հակառակ դեպքում սահմանաչափը կասեցվում է և Բանկը 
կարող է սահմանել տրամադրված գործիքների համար ստանդարտ պայմաններ: Սահմանաչափը վերականգնելու 
համար ներկայացվում են անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես նաև հաճախորդը վճարում է սահմանաչափի 
վերականգնման վճար՝ 20 000 ՀՀ դրամի չափով, միանվագ: 

Այլ 

Սահմանաչափը կարող է որոշվել (սակայն ոչ ավելի քան սահմանափակվող շեմը)`  
Գրավադրվող գույքի լիկվիդային արժեքի չափից, վերջինիս մինչև 200%: 
Հաճախորդի անմիջական ընտանիքի (ամուսնու) համախառն եկամտի մինչև 60-ապատիկը: 
Վարկերի տրամադրման ստանդարտ պայմաններից շեղումը հնարավոր է Բանկում գործող կարգերի շրջանակներում 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


