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Հաստատվել Է`
Տնօրինության 30.06.2021թ-ի
թիվ 02/19/21 որոշմամբ
Տնօրինության նախագահ –
գլխավոր տնօրեն Արտակ Հանեսյան
A

B

Վարկեր կորպորատիվ հաճախորդներին
A.1. Խոշոր վարկեր
A.1.1.
Ապահովված դրամական միջոցներով, ՊԿՊ-ով, ստանդարտացված ոսկու ձուլակտորներով
A.1.2.
Ապահովված հիմնական միջոցներով, երաշխիքներով և երաշխավորություններով, այլ արժեթղթերով
A.1.3.
Ապահովված դրամական հոսքերով, պատրաստի արտադրանքով, հումքով կամ խառը գրավով
A.2. Փոքր և միջին վարկեր
A.2.1.
Ապահովված դրամական միջոցներով, ՊԿՊ-ով, ստանդարտացված ոսկու ձուլակտորներով
A.2.2.
Ապահովված հիմնական միջոցներով, երաշխիքներով և երաշխավորություններով, այլ արժեթղթերով
A.2.3.
Ապահովված դրամական հոսքերով, պատրաստի արտադրանքով, հումքով կամ խառը գրավով
Վարկային գիծ
B.1. Վարկային գիծ՝ խոշոր
B.1.1
Վերականգնվող վարկային գիծ
B.1.1.1 Ապահովված դրամական միջոցներով, ՊԿՊ-ով, ստանդարտացված ոսկու ձուլակտորներով
B.1.1.2 Ապահովված հիմնական միջոցներով, երաշխիքներով և երաշխավորություններով, այլ արժեթղթերով
B.1.1.3 Ապահովված դրամական հոսքերով, պատրաստի արտադրանքով, հումքով կամ խառը գրավով
B.1.2.
Չվերականգնվող վարկային գիծ
B.1.2.1 Ապահովված դրամական միջոցներով, ՊԿՊ-ով, ստանդարտացված ոսկու ձուլակտորներով
B.1.2.2 Ապահովված հիմնական միջոցներով, երաշխիքներով և երաշխավորություններով, այլ արժեթղթերով
B.1.2.3 Ապահովված դրամական հոսքերով, պատրաստի արտադրանքով, հումքով կամ խառը գրավով
B.2. Վարկային գիծ՝ փոքր և միջին
B.2.1
Վերականգնվող վարկային գիծ
B.2.1.1 Ապահովված դրամական միջոցներով, ՊԿՊ-ով, Ստանդարտացված ոսկու ձուլակտորներով
B.2.1.2 Ապահովված հիմնական միջոցներով, երաշխիքներով և երաշխավորություններով, այլ արժեթղթերով
B.2.1.3 Ապահովված դրամական հոսքերով, պատրաստի արտադրանքով, հումքով կամ խառը գրավով
B.2.2.
Չվերականգնվող վարկային գիծ
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Ապահովված դրամական միջոցներով, ՊԿՊ-ով, Ստանդարտացված ոսկու ձուլակտորներով
Ապահովված հիմնական միջոցներով, երաշխիքներով և երաշխավորություններով, այլ արժեթղթերով
Ապահովված դրամական հոսքերով, պատրաստի արտադրանքով, հումքով կամ խառը գրավով

Օվերդրաֆտ կորպորատիվ հաճախորդներին
C.1. Օվերդրաֆտ՝ խոշոր
C.1.1.
Ապահովված դրամական հոսքերով
C.1.2.
Այլ ապահովման միջոց
C.2. Օվերդրաֆտ՝ փոքր և միջին
C.2.1.
Ապահովված դրամական հոսքերով
C.2.2.
Այլ ապահովման միջոց
ՓՄՁ օնլայն վարկ/օվերդրաֆտ
D.1.
Ապահովված շրջանառության մեջ գտնվող դրամական հոսքերով և երաշխավորությամբ
D.2.
Ապահովված անշարժ գույքով կամ տրանսպորտային միջոցով
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1. ՎԱՐԿԵՐ (A.1, A.2, )

#

1

Պայմաններ

Վարկի գումար

Խոշոր վարկեր
(A.1)

1,500,000 ԱՄՆ
դոլարին
համարժեք ՀՀ
դրամից կամ
համարժեք այլ
արժույթից ավելի

Փոքր և միջին վարկեր
(A.2)

մինչև 1,500,000 ԱՄՆ
դոլարին համարժեք ՀՀ
դրամ կամ համարժեք
այլ արժույթ

Գյուղատնտեսական
հումքի մթերումների
(գնումների)
նպատակով
ագրովերամշակման
ոլորտին տրամադրվող
վարկեր
/ՀՀ կառավարության
համապատասխան
ծրագրի պահանջներին
համապատասխան/

ՀՀ-ում 2019-2024
թվականների
տավարաբուծության
զարգացման նպատակով
տոհմային ԽԵԿ-երի
ձեռքբերման համար
տրամադրվող վարկեր
/ՀՀ կառավարության
համապատասխան
ծրագրի պահանջներին
համապատասխան/

Մինչև 3,000,000,000 ՀՀ
դրամ

Մինչև 300,000,000 ՀՀ
դրամ

Մինչև 2 տարի

Մինչև 5 տարի

ԳՀՀ
"Էներգաարդյունա
վետություն ՓՄՁների համար"
ծրագրի միջոցով
ֆինանսավորվելու
դեպքում1

20-500,000,000
ՀՀ դրամ

մինչև 8 տարի,

2

1

Վարկի ժամկետ

Մինչև 8 տարի

/շրջանառու միջոցների և
ընթացիկ
ֆինանսատնտեսական
գործունեության
նպատակով տրամադրվող
վարկերի համար ` մինչև 5
տարի/, ընդ որում 5
տարին գերազանցելու

Մինչև 5 տարի

Էներգաարդյունավետ սարքավորումների և մեքենաների ձեռքբերումը, ենթակառուցվածքների կառուցումը և այլ նախագծեր, որոնք օգտագործում են վերականգնվող
էներգիայի աղբյուրներ, պետք է կազմեն վարկի գումարի առնվազն 70%-ը: Մնացած 30%-ի չափով կարող են իրականացվել այլ ներդրումներ վարկառուի հիմնական
միջոցներում:

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

12CIB PL 72-04

էջ 4/18

Խմբագրություն 28

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Ուժի մեջ է` 06.07.2021թ-ից

դեպքում տոկոսադրույքը
սահմանվում է լողացող`
բացառությամբ դրամային
ծրագրային վարկերի,

3

Կարճաժամկետ
վարկի ժամկետ
(ներկրման և/կամ
արտահանման
նպատակով)
Մայր գումարի
մարման արտոնյալ
ժամկետ

Մինչև 6 ամիս

(A.1, A.2, ) - Մինչև 1 տարի,

կիրառելի չէ

կիրառելի չէ

կիրառելի չէ

2 – 3 ամիս

մինչև 12 ամիս

Մինչև 1 տարի

12-14%
(ամբողջությամբ
սուբսիդավորման
հնարավորությամբ)

Առավելագույնը 12%
(10%-12%
սուբսիդավորման
հնարավորությամբ)

սկսած 9.5%

ՀՀ դրամով վարկերի համար`
սկսած 12 %

սկսած 12 %

ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար`
սկսած 9 %

սկսած 9 %

ԵՎՐՈ-ով վարկերի համար`
սկսած 8 %
սկսած 8 %
4

Տարեկան
տոկոսադրույք*

Կարճաժամկետ վարկերի (ներկրման և/կամ
արտահանման նպատակով) համար ԱՄՆ
դոլարով և ԵՎՐՈ-ով
սկսած 8 %,
Այլ արժույթով տրամադրվող վարկերի
դեպքում վարկի տարեկան տոկոսադրույքը
որոշվում է վարկը հաստատող իրավասու
մարմնի կողմից
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Դրամական միջոցներով ապահովման
դեպքում.
ավանդի % (ժամկետային կամ ցպահանջ) + 4
%` նույն արժույթի դեպքում ավանդի %
(ժամկետային կամ ցպահանջ) + 5 %` տարբեր
արժույթի դեպքում

5

Վարկի տրամադրման
վճար (գանձվում է
միանվագ՝ վարկի
տրամադրման
պահին): Բանկի
որոշմամբ կարող է
սահմանվել վարկի
տրամադրման
գումարը վճարելու
ժամանակացույց, որի
առկայության դեպքում
վարկը վաղաժամկետ
մարելիս վարկի
տրամադրման
գումարի չվճարված
մասը ենթակա է
մարման վարկի
վաղաժամկետ
մարման հետ
միաժամանակ կամ
Բանկի կողմից
սահմանված այլ
կարգով:

Մինչև 1 տարի մարման ժամկետով վարկեր`
0-0.5 % վարկի պայմանագրային գումարից
1-ից 2 տարի մարման ժամկետով վարկեր` 00.7 % վարկի պայմանագրային գումարից
2 տարուց ավելի մարման ժամկետով
վարկեր` 0-1.5 % վարկի պայմանագրային
գումարից
Դրամական միջոցներով ապահովված
վարկեր` 0 %

Կիրառելի չէ

Կիրառելի չէ

Մինչև 1%
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Տույժ` ժամկետանց վարկի և ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 % չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար,
6

Տույժեր ժամկետանց
գումարի դիմաց**

8

Վարկի մարում

9

Վաղաժամկետ
մարում**

10

Վարկի
ապահովությունը

Համաձայն գրաֆիկի կամ ժամկետի վերջում (ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, կամ պայմանագրով
նախատեսված այլ պարբերականությամբ)
Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կարող է կիրառվել վաղաժամկետ մարման վճար, վաղաժամկետ մարվող
գումարի մինչև 6 ամսվա տոկոսագումարի չափով
/ՀՀ Կառավարության կողմից սուբսիդավորվող գյուղատնտեսական և տավարաբուծության զարգացման վարկերի
դեպքում կիրառելի չէ/
A.1.1, A.2.1 - դրամական միջոցներ, ՊԿՊ, ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ, Ամերիաբանկի
կողմից թողարկված պարտատոմսեր
A.1.2, A.2.2 - հիմնական միջոցների գրավ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ այլ արժեթղթերի
գրավ
A.1.3, A.2.3 - դրամական հոսքեր, շրջանառու միջոցներ կամ խառը գրավ

A.1.2, A.1.3, A.2.2, A.2.3, B.1.1.2, B.1.1.3, B.1.2.2, B.1.2.3, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.2.2, B.2.2.3, C.1.2, C.2.2- Որպես

լրացուցիչ ապահովություն, բիզնեսի հիմնադիրների/իրական շահառուների անձնական
երաշխավորություններ
A.1.1, A.2.1 - առավելագույնը 100 % (եթե վարկը և ապահովությունը նույն արժույթով են կամ
տարբեր, բայց SDR-ի զամբյուղում ներառված արժույթով) և առավելագույնը 95 % (եթե վարկը և
ապահովությունը տարբեր արժույթով են,
բացի SDR-ի զամբյուղում ներառվածներից)
11

Վարկ / գրավ
հարաբերակցություն**

ա) անշարժ գույքի դեպքում` մինչև 96 ամիս ժամկետով վարկերի պարագայում գրավի առարկայի
գնահատված արժեքի մինչև 80 տոկոսը, եթե վարկառուի ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է 1.5 և ավել
ապա 90%, 96 ամիս ժամկետը գերազանցող վարկի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված
արժեքի մինչև 70%
բ) շարժական գույքի դեպքում`
- գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 50 տոկոսը,
- եթե վարկառուի ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է 1.5 և ավել և վարկի ժամկետը չի գերազանցում 96
ամիսը, ապա 60 տոկոսը,
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- նոր ձեռքբերվող կամ վարկային հայտի ներկայացման ամսաթվին նախորդող վեց ամիսների
ընթացքում ձեռքբերված շարժական գույքի` մինչև 80 տոկոսը մինչև 96 ամիս վարկերի
պարագայում
գ) ապրանքանյութական պաշարների (պատրաստի արտադրանք, հումք-նյութեր և այլն) դեպքում`
գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 30 տոկոսը, սակայն տվյալ գրավատեսակի
մասնաբաժինը առաջարկվող գրավի կառուցվածքում չի կարող գերազանցել 40 տոկոսը,
դ) դրամական հոսքերի դեպքում` ոչ ավել քան բանկային հաշիվներով իրականացվող առնվազն
վերջին 6 ամիսների առավելագույնը վերջին 12 ամիսների միջին ամսական շրջանառության 50
տոկոսը,
ե) բաժնեմասերի դեպքում`
- գործող բիզնեսի բաժնեմասերի պարագայում գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 80
տոկոսը
- դեռևս չգործող բիզնեսի բաժնեմասերի պարագայում ` գրավի առարկայի գնահատված արժեքի
մինչև 60%:

12

13

Գրավի
ապահովագրություն

Հայտի
ուսումնասիրության և
հաճախորդին
որոշման մասին
ծանուցման ժամկետ

-

- Տարեկան ապահովագրություն` վարկի գումարի/մնացորդի չափով
Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում/օգտագործվելու է
ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:

A.1.1, A.2.1- մինչև 5 աշխատանքային օր` փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ստացման
օրվանից
A.1.2, A.2.2- մինչև 10 աշխատանքային օր` փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ստացման
օրվանից
A.1.3, A.2.3 - մինչև 15 աշխատանքային օր` փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ստացման
օրվանից

Ուսումնասիրության ընթացքից ելնելով վերոնշյալ ժամկետները կարող են երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի,
քան ևս 10 աշխատանքային օր
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14

15

16

17

18

Վավերականության
ժամկետ (վարկի
տրամադրման մասին
որոշման
գործողության
ժամկետ)
Վարկի
վերահաստատման
ժամկետ
Վարկի գումարի
տրամադրման
եղանակ
Վարկի պայմանների
վերանայման
հայտի/դիմումի
ուսումնասիրման
վճար****
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(A.1, A.2) -30 օր, եթե այլ բան նախատեսված չէ իրավասու մարմնի կայացրած որոշմամբ,

Վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 60 օր վարկի տրամադրման մասին որոշում
կայացնելու օրից

Անկանխիկ վճարում բանկային հաշվին

500 000 ՀՀ դրամ

Այլ պայմաններ

*

Տոկոսադրույքի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել տարեկան 24 տոկոսը: Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակվում է
Պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի հաշվարկումը:

** Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը
գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:
***Եթե երաշխավորությունը հանդիսանում է հիմնական ապահովման միջոց և դրա հետ միասին ընդունվում է նաև գրավ, ապա այդ
դեպքում վարկ/գրավ հարաբերակցություն չի հաշվարկվում: Ընդ որում, նշված դեպքերում պարտավորությունների ապահովման միջոցի
հիմնական և/կամ լրացուցիչ լինելու հանգամանքի մասին նշումը կատարվում է վարկային եզրակացություններում և հաստատվում
իրավասու մարմնի որոշմամբ:
**** Վարկավորման պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման ենթակա է վճարման հաճախորդի կողմից, վերջինիս
նախաձեռնությամբ և ցանկությամբ ներկայացված վերանայման հայտի բավարարման դեպքում` Բանկի համապատասխան
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ստորաբաժանման կողմից այդ հայտի հիման վրա կատարված վերլուծության եզրակացության հիմքով: Ընդ որում, որպես կանոն
վարկավորման պայմանների վերանայման այլ դեպքերում սույն սակագինը ենթակա է գանձման բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ:
2. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԾԵՐ (B.1, B.2)

#

1

2
3
4

Պայմաններ

Վարկային գծի սահմանաչափ
Վարկային գծի սահմանաչափի
ժամկետ
Վարկային գծի սահմանաչափի
ժամկետ/հիմնական միջոցների
ֆինանսավորման նպատակով/
Սահմանաչափի նվազում

Փոքր և միջին վարկային գծեր (B.2)

Խոշոր վարկային գծեր (B.1)

1,500,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամից
կամ համարժեք այլ արժույթից ավելի

Փոքր և միջին վարկային գծեր (B.2)`
մինչև 1,500,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ
դրամ կամ համարժեք այլ արժույթ

Մինչև 3 տարի
Մինչև 5 տարի
Համաձայն գրաֆիկի կամ ժամկետի վերջում
ՀՀ դրամով վարկային գծի համար`
սկսած 12 %

Փոքր և միջին վարկային գծեր (B.2)`
սկսած 12 %
ԱՄՆ դոլարով վարկային գծի համար`

5

Տարեկան տոկոսադրույք
օգտագործված գումարի համար*

սկսած 9 %

Փոքր և միջին վարկային գծեր (B.2)`
սկսած 9 %
ԵՎՐՈ-ով վարկային գծի համար`

սկսած 8 %

Փոքր և միջին վարկային գծեր (B.2)`
սկսած 8 %
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Վարկային նամակներ. առանց հաստատման սկսած 4 %, այլ բանկերի կողմից հաստատման դեպքում
– սկսած 6 %
Վարկային նամակների ներքո դիսկոնտավորման դեպքում
սկսած 9 %
Այլ արժույթով տրամադրվող վարկային գծերի դեպքում տարեկան տոկոսադրույքը որոշվում է
Տնօրինության կողմից
Դրամական միջոցներով ապահովման դեպքում.
ավանդի % (ժամկետային կամ ցպահանջ) + 4 %` նույն արժույթի դեպքում
ավանդի % (ժամկետային կամ ցպահանջ) + 5 %` տարբեր արժույթի դեպքում
6

7

Տարեկան տոկոսադրույք
չօգտագործված գումարի համար*
Վարկի տրամադրման վճար
(գանձվում է միանվագ՝ վարկի
տրամադրման պահին): Բանկի
որոշմամբ կարող է սահմանվել վարկի
տրամադրման գումարը վճարելու
ժամանակացույց, որի առկայության
դեպքում վարկը վաղաժամկետ
մարելիս վարկի տրամադրման
գումարի չվճարված մասը ենթակա է
մարման վարկի վաղաժամկետ
մարման հետ միաժամանակ կամ
Բանկի կողմից սահմանված այլ
կարգով:

8

Տույժեր ժամկետանց գումարի դիմաց**

9

Վարկային գծի մարում

Մինչև 2 %

Մինչև 1 տարի մարման ժամկետով գծեր` 0-0.5 % սահմանաչափի գումարից
1-ից 2 տարի մարման ժամկետով գծեր` 0-0.7 % սահմանաչափի գումարից
2 տարուց ավելի մարման ժամկետով գծեր` 0-1.5 % գումարից
Դրամական միջոցներով ապահովված գծեր` 0 %

Տույժ` ժամկետանց վարկի և ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 % չափով կետանցի յուրաքանչյուր
օրվա համար,
Համաձայն գրաֆիկի կամ ժամկետի վերջում (ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, կամ
պայմանագրով նախատեսված այլ պարբերականությամբ)
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11

Վաղաժամկետ մարում**
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Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կարող է կիրառվել վաղաժամկետ մարվող գումարի մինչև
6 ամսվա տոկոսագումարի վճարման պայման
B.1.1.1, B.1.2.1, B.2.1.1, B.2.2.1 - դրամական միջոցներ, ՊԿՊ, ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ,
Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր
B.1.1.2, B.1.2.1, B.2.1.2, B.2.2.2 - հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ այլ
արժեթղթեր
B.1.1.3, B.1.2.3, B.2.1.3, B.2.2.3 - դրամական հոսքեր, շրջանառու միջոցներ կամ խառը գրավ

12

Վարկ / գրավ հարաբերակցություն***

13

Գրավի ապահովագրություն

14

Հայտի ուսումնասիրության և
հաճախորդին որոշման մասին

B.1.1.1, B.1.2.1, B.2.1.1, B.2.2.1 – 100 % (եթե վարկը և ապահովությունը նույն արժույթով կամ տարբեր,
բայց SDR-ի զամբյուղում ներառված արժույթով են) և 95 % (եթե վարկը և ապահովությունը տարբեր
արժույթով են, բացի SDR-ի զամբյուղում ներառվածներից)
ա) անշարժ գույքի դեպքում` գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 80 տոկոսը, եթե
վարկառուի ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է 1.5 և ավել ապա 90%, բ) շարժական գույքի դեպքում`
- գրավի առարկայի գնահատված արժեքի մինչև 50 տոկոսը,
- եթե վարկառուի ՊՍԳ ցուցանիշը կազմում է 1.5 և ավել և վարկի ժամկետի շեղում առկա չէ, ապա 60
տոկոսը,
- նոր ձեռքբերվող կամ վարկային հայտի ներկայացման ամսաթվին նախորդող վեց ամիսների
ընթացքում ձեռքբերված շարժական գույքի` մինչև 80 տոկոսը
գ) ապրանքանյութական պաշարների (պատրաստի արտադրանք, հումք-նյութեր և այլն) դեպքում`
գրավիառարկայի գնահատված արժեքի մինչև 30 տոկոսը, սակայն տվյալ գրավատեսակի
մասնաբաժինը առաջարկվող գրավի կառուցվածքում չի կարող գերազանցել 40 տոկոսը,
դ) դրամական հոսքերի դեպքում` ոչ ավելի քան բանկային հաշիվներով իրականացվող առնվազն
վերջին 6 ամիսների առավելագույնը վերջին 12 ամիսների միջին ամսական շրջանառության 50
տոկոսը
Տարեկան ապահովագրություն` վարկային գծի սահմանաչափի չափով
Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե
օգտագործվում/օգտագործվելու է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:
B.1.1.1, B.1.2.1, B.2.1.1, B.2.2.1 - մինչև 5 աշխատանքային օր` փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի
ստացման օրվանից
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ծանուցման ժամկետ

15
16
17
18

Վավերականության ժամկետ
(Վարկային գծի տրամադրման մասին
որոշման գործողության ժամկետ)
Վարկային գծի վերահաստատման
ժամկետ
Վարկային գծի գումարի տրամադրման
եղանակ
Վարկային պայմանների վերանայման
հայտի/դիմումի ուսումնասիրման
վճար****
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B.1.1.2, B.1.2.1, B.2.1.2, B.2.2.2 - մինչև 10 աշխատանքային օր` փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի
ստացման օրվանից
B.1.1.3, B.1.2.3, B.2.1.3, B.2.2.3 - մինչև 15 աշխատանքային օր` փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի
ստացման օրվանից
Ուսումնասիրության ընթացքից ելնելով վերոնշյալ ժամկետները կարող են երկարաձգվել, բայց ոչ
ավելի, քան ևս 10 աշխատանքային օր
30 օր, եթե այլ բան նախատեսված չէ իրավասու մարմնի կայացրած որոշմամբ
Վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 60 օր վարկային գծի տրամադրման
մասին որոշում կայացնելու օրից

Անկանխիկ վճարում բանկային հաշվին

500 000 ՀՀ դրամ

* Տոկոսադրույքի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել տարեկան 24 տոկոսը: Ժամկետանց վարկի/վարկային գծի/օվերդրաֆտի
նկատմամբ շարունակվում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
** Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը
գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:
*** Եթե երաշխավորությունը հանդիսանում է հիմնական ապահովման միջոց և դրա հետ միասին ընդունվում է նաև գրավ, ապա այդ
դեպքում վարկ/գրավ հարաբերակցություն չի հաշվարկվում: Ընդ որում, նշված դեպքերում պարտավորությունների ապահովման միջոցի
հիմնական և/կամ լրացուցիչ լինելու հանգամանքի մասին նշումը կատարվում է վարկային եզրակացություններում և հաստատվում
իրավասու մարմնի որոշմամբ:
**** Վարկավորման պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման ենթակա է վճարման հաճախորդի կողմից, վերջինիս
նախաձեռնությամբ և ցանկությամբ ներկայացված վերանայման հայտի բավարարման դեպքում` Բանկի համապատասխան
ստորաբաժանման կողմից այդ հայտի հիման վրա կատարված վերլուծության եզրակացության հիմքով: Ընդ որում, որպես կանոն
վարկավորման պայմանների վերանայման այլ դեպքերում սույն սակագինը ենթակա է գանձման բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ:
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3. ՕՎԵՐԴՐԱՖՏ (C.1, C.2)
#
1
2
3

Պայմաններ
Օվերդրաֆտի գումար
Օվերդրաֆտի գործողության
ժամկետ
Օգտագործված գումարների
մարումը

Խոշոր օվերդրաֆտներ (C.1)

Փոքր և միջին օվերդրաֆտներ (C.2)

Ոչ ավելի քան բանկային հաշիվներով իրականացվող ամսական միջին շրջանառության 50 տոկոսը`
առնվազն վերջին 6 ամիսների համար
Մինչև 12 ամիս
Համաձայն սահմանված գրաֆիկի (ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, կամ պայմանագրով
նախատեսված այլ պարբերականությամբ)
ՀՀ դրամով օվերդրաֆտների համար`
սկսած 13 %

4

Տարեկան տոկոսադրույք
օգտագործված գումարի համար*

սկսած 13 %

ԱՄՆ դոլարով օվերդրաֆտների համար`
սկսած 10 %

սկսած 10 %
ԵՎՐՈ-ով օվերդրաֆտների համար`

սկսած 9 %

5

Վարկի տրամադրման վճար
(գանձվում է միանվագ՝ վարկի
տրամադրման պահին): Բանկի
որոշմամբ կարող է սահմանվել
վարկի տրամադրման գումարը
վճարելու ժամանակացույց, որի
առկայության դեպքում վարկը
վաղաժամկետ մարելիս վարկի
տրամադրման գումարի չվճարված
մասը ենթակա է մարման վարկի
վաղաժամկետ մարման հետ
միաժամանակ կամ Բանկի կողմից
սահմանված այլ կարգով:

սկսած 9 %

0-0.5 % սահմանաչափի գումարից
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6

Տույժեր ժամկետանց գումարի
դիմաց**

7

Տարեկան տոկոսադրույք
չօգտագործված գումարի համար*

8

Վաղաժամկետ մարում**

9

Սահմանաչափի նվազում

10

Օվերդրաֆտի ապահովությունը

11

Վարկ / գրավ հարաբերակցություն***

12

13

14
15
16

Հայտի ուսումնասիրության և
հաճախորդին որոշման մասին
ծանուցման ժամկետ
Վավերականության ժամկետ
(Վարկային գծի տրամադրման
մասին որոշման գործողության
ժամկետ)
Օվերդրաֆտի վերահաստատման
ժամկետ
Օվերդրաֆտի գումարի
տրամադրման եղանակ
Օվերդրաֆտի պայմանների
վերանայման հայտի/դիմումի
ուսումնասիրման վճար****
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Տույժ` ժամկետանց վարկի և ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 % չափով կետանցի յուրաքանչյուր
օրվա համար,

Մինչև 2 %
Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կարող է կիրառվել վաղաժամկետ մարման վճար,
վաղաժամկետ մարվող գումարի մինչև 6 ամսվա տոկոսագումարի չափով
Մեկ ամսվա ընթացքում բանկային հաշիվներով շրջանառություն չիրականացնելու դեպքում
օվերդրաֆտի սահմանաչափը կարող է վերանայվել (նվազել)
Դրամական հոսքեր, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, առանձին դեպքերում` նաև այլ
ապահովման միջոցներ
Ոչ ավելի քան բանկային հաշիվներով իրականացվող առնվազն վերջին 6 ամիսների առավելագույնը
վերջին 12 ամիսների միջին ամսական շրջանառության 50 տոկոսը
Մինչև 10 աշխատանքային օր` փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ստացման օրվանից
Ուսումնասիրության ընթացքից ելնելով վերոնշյալ ժամկետը կարող է երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի,
քան ևս 10 աշխատանքային օր
30 օր, եթե այլ բան նախատեսված չէ իրավասու մարմնի կայացրած որոշմամբ
Վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 60 օր օվերդրաֆտի տրամադրման
մասին որոշում կայացնելու օրից

Անկանխիկ վճարում բանկային հաշվին

500 000 ՀՀ դրամ
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* Տոկոսադրույքի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել տարեկան 24 տոկոսը: Ժամկետանց վարկի/վարկային գծի/օվերդրաֆտի
նկատմամբ շարունակվում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
** Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը
գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:
*** Եթե երաշխավորությունը հանդիսանում է հիմնական ապահովման միջոց և դրա հետ միասին ընդունվում է նաև գրավ, ապա այդ
դեպքում վարկ/գրավ հարաբերակցություն չի հաշվարկվում: Ընդ որում, նշված դեպքերում պարտավորությունների ապահովման միջոցի
հիմնական և/կամ լրացուցիչ լինելու հանգամանքի մասին նշումը կատարվում է վարկային եզրակացություններում և հաստատվում
իրավասու մարմնի որոշմամբ:
**** Վարկավորման պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման ենթակա է վճարման հաճախորդի կողմից, վերջինիս
նախաձեռնությամբ և ցանկությամբ ներկայացված վերանայման հայտի բավարարման դեպքում` Բանկի համապատասխան
ստորաբաժանման կողմից այդ հայտի հիման վրա կատարված վերլուծության եզրակացության հիմքով: Ընդ որում, որպես կանոն
վարկավորման պայմանների վերանայման այլ դեպքերում սույն սակագինը ենթակա է գանձման բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ:

4. ՕՆԼԱՅՆ ՎԱՐԿ/ՕՎԵՐԴՐԱՖՏ (D.1, D.2)
#
1.

2.

Պայմաններ

Դրամական հոսքերով և երաշխավորությամբ
ապահովված (D.1.)

Ապահովված անշարժ գույքով կամ տրանսպորտային միջոցով
(D.2.)

Հաճախորդ

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած իրավաբանական անձինք/անհատ ձեռնարկատերեր (ԱՁ)

Տնտեսության ոլորտներ
կամ գուրծունեություն,
որոնց վարկեր չեն
տրամադրվում

1. Այնպիսի ապրանքների արտադրություն, առևտուր կամ գործունեություն, որոնք արգելված են երկրի օրենքներով կամ
միջազգային պայմանագրերով
2. Արտադրություն կամ առևտուր, որոնք կապված են զինամթերքի հետ
3. Խաղատներ և այլ շահումով խաղեր
4. Թանկարժեք քարերի առևտուր
5. Փոխանակման կետ
6. Բրոքերային և բուքմեյքերական ընկերություններ
7. Արտադրություն, օգտագործում կամ առևտուր վտանգավոր նյութերով, ինչպիսիք են ռադիոակտիվ նյութերը և այլն,
բացառությամբ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի
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3.

Վարկի գումար

4.

Վարկի ժամկետ

5.

Մայր գումարի մարման
արտոնյալ ժամկետ

Ուժի մեջ է` 06.07.2021թ-ից

D.1. – 1,000,000-10,000,000 ՀՀ դրամ կամ դրան
համարժեք արտարժույթ (դոլար, եվրո)
1 տարի

էջ 16/18

D.2. – 10,000,000-20,000,000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք
արտարժույթ (դոլար, եվրո)
3 տարի

5 տարի

Կիրառելի չէ
ՀՀ դրամով վարկերի համար
D.1.
D.1.
D.2.
D.2.
(վարկ/օվերդրաֆտ)
(վարկ/օվերդրաֆտ)
(վարկ/օվերդրաֆտ)
(վարկ/օվերդրաֆտ)
- սկսած
- սկսած
- սկսած 14%/15%
- սկսած 15%/16%
15,5%/16,5%
16,5%/17,5%
ՀՀ դրամով ավտոմատ եղանակով հաստատվող D.1 բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի դեպքում սկսած համապատասխանաբար 13%-ից
(վարկ) կամ 14%-ից (օվերդրաֆտ)
D.1.
(վարկ/օվերդրաֆտ)
- սկսած 14,5%/15,5%

D.2.
(վարկ/օվերդրաֆտ)
– սկսած 13%/14%

ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար
6.

Տարեկան տոկոսադրույք*

D.1.
D.1.
D.2.
D.2.
(վարկ/օվերդրաֆտ)
(վարկ/օվերդրաֆտ)
(վարկ/օվերդրաֆտ)
(վարկ/օվերդրաֆտ)
- սկսած
- սկսած
- սկսած 11%/12%
- սկսած 12%/13%
12,5%/13,5%
13,5%/14,5%
ԱՄՆ դոլարով ավտոմատ եղանակով հաստատվող D.1 բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի դեպքում սկսած համապատասխանաբար 10%-ից
(վարկ) կամ 11%-ից (օվերդրաֆտ)
D.1.
(վարկ/օվերդրաֆտ)
- սկսած 11,5%/12,5%

D.2.
(վարկ/օվերդրաֆտ)
– սկսած 10%/11%

ԵՎՐՈ-ով վարկերի համար`
D.1.
D.2.
D.1.
D.2.
D.1.
D.2.
(վարկ/օվերդրաֆտ) (վարկ/օվերդրաֆտ) (վարկ/օվերդրաֆտ) (վարկ/օվերդրաֆտ) (վարկ/օվերդրաֆտ) (վարկ/օվերդրաֆտ)
- սկսած 10%/11%
– սկսած 8,5%/9,5%
- սկսած 11%/12%
- սկսած 9,5%/10,5%
- սկսած 12%/13%
- սկսած 10,5%/11,5%
ԵՎՐՈ-ով ավտոմատ եղանակով հաստատվող D.1 բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի դեպքում սկսած համապատասխանաբար 8,5%-ից
(վարկ) կամ 9,5%-ից (օվերդրաֆտ)

7.

Վարկի տրամադրման
վճար (գանձվում է
միանվագ՝ վարկի
տրամադրման պահին)

Վարկի գումարի 1%-ի չափով
Սքորինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի օնլայն դիմելու դեպքում չի կիրառվում
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8.

Տույժեր ժամկետանց
գումարի դիմաց**

Տույժ` ժամկետանց վարկի և ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 % չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

9.

Վարկի մարման եղանակ

Վարկի դեպքում` անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ
ամսական պարբերականությամբ)
Օվերդրաֆտի դեպքում` մայր գումարի մարումը ժամկետի վերջում

10.

Վաղաժամկետ մարում

Վաղաժամկետ մարման տուժանք կամ վճար չի կիրառվում

Վարկի ապահովությունը

D.1 - Հաշիվների շրջանառության գրավ, բիզնեսի հիմնադրի/իրական շահառուի անձնական երաշխավորություն, ինչպես
նաև Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն
D.2 – ի լրումն D.1-ում նշված ապահովության միջոցների` նաև անշարժ գույք2 կամ տրանսպորտային միջոց

11.

12.

Վարկ / գրավ
հարաբերակցություն

13.

Գրավի
ապահովագրություն

2

Գույքը պետք է գտնվի Երևանում

Վարկ/Գրավ հարաբերակցությունը, ըստ յուրաքանչյուր գրավատեսակի, հաշվարկվում է հետևյալ առավելագույն
սահմանաչափերով.
1 . անշարժ գույք`մինչև 100%,
2. տրանսպորտային միջոց` 50%
Վարկ/Գրավ հարաբերակցության մեջ որպես վարկի գումար հիմք է ընդունվում հայցվող գումարի 10 մլն ՀՀ դրամը
գերազանցող մասի և հաճախորդի գործող անգրավ վարկային պարտավորությունների հանրագումարը: Ընդ որում, եթե
հաճախորդի գործող անգրավ վարկային պարտավորությունները գերազանցում են 10 մլն ՀՀ դրամը, ապա Վարկ/գրավ
հարաբերակցությունը հաշվարկվում է միայն հայցվող վարկի մասով ամբողջությամբ:
Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում/օգտագործվելու է
ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:
Գրավադրվող անշարժ գույքի, տրանսպորտային միջոցի ապահովագրությունն իրականացվում է ամբողջ ժամկետի
ընթացքում.
1. Հաճախորդի կողմից` առնվազն վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով
2. Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով:
Ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները.
 Ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և
պայթյունավտանգ նյութեր:

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

14.

15.

16.

Հայտի
ուսումնասիրության և
հաճախորդին որոշման
մասին ծանուցման
ժամկետ
Վավերականության
ժամկետ (վարկի
տրամադրման մասին
որոշման գործողության
ժամկետ)
Վարկի գումարի
տրամադրման եղանակ
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 Ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող
մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ
 Տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ:
D.1. – ավտոմատ հաստատման դեպքում նույն պահին անմիջապես, հակառակ պարագայում մինչև 2
աշխատանքային օր
D.2 - մինչև 3 աշխատանքային օր

7 աշխատանքային օր

Անկանխիկ վճարում բանկային հաշվին

* Տոկոսադրույքի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել տարեկան 24 տոկոսը: Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակվում է Պայմանագրով
նախատեսված տոկոսադրույքի հաշվարկումը:
** Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ
օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:

