
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

Վարկատուի անվանումը

Գտնվելու վայր

Հարգելի՛վարկառու, բոլոր վարկատուները պարտավոր են տրամադրել նմանատիպ թերթիկ, որում 
ամփոփված են սպառողական վարկի էական պայմանները: Վարկ ստանալու համար դիմելիս 

վարկատուն Ձեզ կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, 
որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները, որոնք չպետք է լինեն 

ավելի խիստ, քան սույն ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿՈՒՄ նշվածները:

2. ՎԱՐԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1. 

Վարկատուի լոգո 
 (սեղմել և բեռնել)

Հեռ.

Էլ.փոստ

2.1 Վարկի անվանում

2.2 Վարկի գումար

2.3 Վարկի ժամկետ

2.4 Տարեկան անվանական % (ՏԱՏ)

 2.5 Տարեկան փաստացի % (ՏՓՏ)

Այն տոկոսադրույքն է, որի հիման վրա հաշվարկվում են վարկի տոկոսագումարները:

Այն տոկոսադրույքն է, որում, բացի վարկի տոկոսագումարներից, հաշվի են առնված 
վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները: Վարկային 
պայմանագրի կնքման դեպքում Ձեր վարկի ՏՓՏ-ն չի կարող լինել ավելին, քան այս 
թերթիկում ներկայացված ՏՓՏ-ն:

3. ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 3.1 Գրավ  3.2 Երաշխավորություն

4. ՎԱՐԿԻ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

4.1 Վարկ/գրավ  
հարաբերակցություն

4.3 Կանխավճար/վարկ 
հարաբերակցություն

5. ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐ

5.7 Ընդամենը  
այլ վճարներ 

Բոլոր այլ վճարների ընդհանուր 
գումար

ՀՀ դրամ

ամիս

 %  %

4.2 Մարումների հաճախականություն

 Մայր գումար

 Տոկոսագումար

Այլ  հաճախականության 

դեպքում նշել  ձևը

5.1 Վարկային հայտի ուսումնասիրության

5.2 Վարկի սպասարկման

5.3 Գրավի գնահատման

5.4 Նոտարական վավերացման

5.5 Գրավի ապահովագրության

5.6 Այլ միջնորդավճարներ

Գործողության սկիզբ Ավարտ 

Հավելված 1 
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8. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

9. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏ 

Վարկային հայտի (դիմումի) վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ 

Վարկային հայտի (դիմումի) վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ

Վարկը տրամադրելու ժամկետ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԴՈՒՔ ԵՎՍ ԿՐՈՒՄ ԵՔ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
այսինքն՝ երբ վարկառուն չի կատարում կամ թերի է կատարում իր պարտավորությունը, ապա վարկի չմարված մասի 

պարտավորությունները տարածվում են Ձեզ վրա:

ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՍՏԱՆԱԼ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՑ ՎԱՐԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
այսինքն՝ Դուք կարող եք վարկառուից պահանջել հատուցել վարկատուին վճարած գումարի տոկոսներն ու վարկառուի 

փոխարեն պատասխանատվությունը կրելու կապակցությամբ կրած այլ վնասները:

ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՁԵԶ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՆԵԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
այսինքն՝ երբ վարկառուն չի կատարում կամ թերի է կատարում իր պարտավորությունը, ապա Դուք պարտավոր եք 

վարկատուի կողմից այդ մասին նախազգուշացվելուց հետո երաշխավորության պայմանագրով սահմանված ժամկետում մարել 
վարկի չմարված պարտավորությունը:

ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՅՏՆՎԵԼ «ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ»  
այսինքն՝ վարկառուի կողմից վարկի չմարման դեպքում Դուք կարող եք գրանցվել Վարկային բյուրոյում, որտեղ ձևավորվում է 

Ձեր վարկային պատմությունը: Դա կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Ի՞ՆՉ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: 
 Վարկային պատմությունը Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների 
ամբողջությունն է, որը հավաքվում, կուտակվում և պարբերաբար նորացվում է ինչպես Ձեզ վարկ տրամադրած առանձին 
վարկատուների, այնպես էլ Վարկային բյուրոյի կողմից:  
  
Դուք իրավունք ունեք տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը ԱՔՌԱ վարկային 
բյուրոյից՝ այցելելով Մ. Խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 9-րդ հարկ: 
  
 Վարկային պատմության մասին ավելի մանրամասն կարող եք իմանալ www.acra.am կայքից:

 օր

 օր

 օր

7.6 Ձեր մասին տեղեկատվությունը օրենքով 
սահմանված կարգով կարող է գրանցվել Վարկային 

բյուրոյում: Դա կարող է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում 
վարկ ստանալու ժամանակ:

(Պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո:)

7.1 Վարկի մայր գումարը 
չվճարելու դեպքում

7.2 Տոկոսագումարները 
չվճարելու դեպքում

7.3 Այլ վճարներ

ՏՈՒՅԺ/ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ
7.4 Ձեր գրավի առարկայի վրա օրենքով սահմանված 
կարգով կարող էկարող է բռնագանձում տարածվել:

7.5 Այն դեպքում, երբ գրավի իրացումից հնարավոր չէ 
բավարար գումար ստանալ, ապա Ձեր այլ անձնական 
գույքը կարող է օգտագործվել վարկի մարման համար:

7. ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Դուք իրավունք ունեք վարկատուի հետ հաղորդակցվել Ձեր նախընտրած եղանակով` առձեռն, էլեկտրոնային կամ 
փոստային կապի միջոցով (oրինակ՝ Դուք կարող եք Ձեր քաղվածքը ստանալ Ձեր էլեկտրոնային փոստի միջոցով):

6. ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

Դուք իրավունք ունեք ցանկացած չափով ժամկետից շուտ մարել վարկը` առանց տույժեր կամ տուգանքներ վճարելու:

   »


ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
Հարգելի՛վարկառու, բոլոր վարկատուները պարտավոր են տրամադրել նմանատիպ թերթիկ, որում ամփոփված են սպառողական վարկի էական պայմանները: Վարկ ստանալու համար դիմելիս վարկատուն Ձեզ կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները, որոնք չպետք է լինեն ավելի խիստ, քան սույն ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿՈՒՄ նշվածները:
2. ՎԱՐԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
1. 
Այն տոկոսադրույքն է, որի հիման վրա հաշվարկվում են վարկի տոկոսագումարները:
Այն տոկոսադրույքն է, որում, բացի վարկի տոկոսագումարներից, հաշվի են առնված վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները: Վարկային պայմանագրի կնքման դեպքում Ձեր վարկի ՏՓՏ-ն չի կարող լինել ավելին, քան այս թերթիկում ներկայացված ՏՓՏ-ն:
3. ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
4. ՎԱՐԿԻ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
5. ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐ
Բոլոր այլ վճարների ընդհանուր գումար
ՀՀ դրամ
ամիս
 %
 %
4.2 Մարումների հաճախականություն
Հավելված 1
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8. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
9. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԴՈՒՔ ԵՎՍ ԿՐՈՒՄ ԵՔ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ,
այսինքն՝ երբ վարկառուն չի կատարում կամ թերի է կատարում իր պարտավորությունը, ապա վարկի չմարված մասի պարտավորությունները տարածվում են Ձեզ վրա:
ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՍՏԱՆԱԼ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՑ ՎԱՐԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
այսինքն՝ Դուք կարող եք վարկառուից պահանջել հատուցել վարկատուին վճարած գումարի տոկոսներն ու վարկառուի փոխարեն պատասխանատվությունը կրելու կապակցությամբ կրած այլ վնասները:
ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՁԵԶ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՆԵԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
այսինքն՝ երբ վարկառուն չի կատարում կամ թերի է կատարում իր պարտավորությունը, ապա Դուք պարտավոր եք վարկատուի կողմից այդ մասին նախազգուշացվելուց հետո երաշխավորության պայմանագրով սահմանված ժամկետում մարել վարկի չմարված պարտավորությունը:
ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՅՏՆՎԵԼ «ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ» 
այսինքն՝ վարկառուի կողմից վարկի չմարման դեպքում Դուք կարող եք գրանցվել Վարկային բյուրոյում, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դա կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:
Ի՞ՆՉ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
 Վարկային պատմությունը Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների ամբողջությունն է, որը հավաքվում, կուտակվում և պարբերաբար նորացվում է ինչպես Ձեզ վարկ տրամադրած առանձին վարկատուների, այնպես էլ Վարկային բյուրոյի կողմից: 
 
Դուք իրավունք ունեք տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից՝ այցելելով Մ. Խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 9-րդ հարկ:
 
 Վարկային պատմության մասին ավելի մանրամասն կարող եք իմանալ www.acra.am կայքից:
 օր
 օր
 օր
7.6 Ձեր մասին տեղեկատվությունը օրենքով սահմանված կարգով կարող է գրանցվել Վարկային բյուրոյում: Դա կարող է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:
(Պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո:)
ՏՈՒՅԺ/ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ
7.4 Ձեր գրավի առարկայի վրա օրենքով սահմանված կարգով կարող էկարող է բռնագանձում տարածվել:
7.5 Այն դեպքում, երբ գրավի իրացումից հնարավոր չէ բավարար գումար ստանալ, ապա Ձեր այլ անձնական գույքը կարող է օգտագործվել վարկի մարման համար:
7. ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
Դուք իրավունք ունեք վարկատուի հետ հաղորդակցվել Ձեր նախընտրած եղանակով` առձեռն, էլեկտրոնային կամ փոստային կապի միջոցով (oրինակ՝ Դուք կարող եք Ձեր քաղվածքը ստանալ Ձեր էլեկտրոնային փոստի միջոցով):
6. ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ
Դուք իրավունք ունեք ցանկացած չափով ժամկետից շուտ մարել վարկը` առանց տույժեր կամ տուգանքներ վճարելու:
   »
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X61tIFWU5ixaekk5R+umnyA7j2+GYyL5NoBiCXvHTKlz+Ty5fDEqY1KcBnvfUkjHVOVj7rHvmV3s
iFQrZ2jWVcLu7K4M2KnDvGaTA72Edh61Ax/XJtipkWTOcSlOQRSpjX2B5RW9NTTddttrirpHvYKj
LGRtTtJrJgtEiH8kqaOUYkk3bR4Ypitl0EVUXR0zlRMcyZwLFli8Vkn+LjzsSVE6HotO/tP0uKrs
zZbvHxzK1xcfNwCZWks/kn8NKNjOo+V9ljY95MtY9ykQQKssgmmCgCmIgcOOFknRXidt3iJJbRdi
0rZcOM9RrCysEYVY7ZZRuVw3ctHBBMAoP458g1ko9U5S8yFXSTFRMQOXqQwGGpplPKtbBp1wl7XA
1qcbystR5IkPaWaKDxI0TIqHdpFbKKuWyKDke8wXIJkDKkBRI5REDFEMJyCurb5M6Qo1ikqpabuE
ZPw6iKUiwCuW1+DdRw1QeJE9XGwLxkqJm7khh4KG4iPEehgEAoJK93VrCOoDDaL62NW1GlFU0I6a
UYy3N84VdrsitmsQEeM2u6Ku0V5JFbCoRNFRQwAmQxgyssXZ6teKmfoySjKz+0KBV6cyv89aI2Nq
Mm3YOoyYVFdQsmnKNfWx5IxkgirIyDp0zAyxUEUTrdohzCUCkMIWaSUhcV5JaRmq9YbTG36PWhqq
m2WnlFI6caP2KDt20YNnAQryLbzTtsu+fIolUQbqkFZQCdeXww2k41224agkte3HrS1WYtNgbWzf
2U8DGWZKL9NJNjuISYjI+ajnjVw8ZN2bo68TKIOBRTUMuRI/I5CgU3SLJNxWXwa47eO5kkxqe+9Q
K0x5sEt6iS1BjLuIBaWVSkEBUmmyJXKsUyjlmacrJPhaGBYibdBUyqHVQgGIAmyrJMScnXu7tWbU
cvWNDuDKcfx6IOXUedpKRMiDUTETM7RYTbCNeO2iSihCKKpEOmmc5CnMAnKAprBTn7C23rrVbdi5
v1pZQBZJUyTBudB/IyDvtlEVVUYuIaP5I7VH4Aot2uymYxSmMBjFAUpONQRlbyM0shTG2wT3pkep
upotdJIt42dduEZo7d68TjnsO1ilpuOXUaR6qpfUNkimSApwESnIJkoknrrPkjpO4JTytfvbN4Fa
hX1imEl4ufjHKMLGNlnci+as5WJZO5NNk2bmOqVqRY5A6dShyL1PJK+224smIhPK3QdimYivw199
ZLzsmwhopp9lro39VJSbpJkxbeodV1Bqh33S5S81DkTL16mMAAI5QeDfyz8eXMmnEp7JYEdKu/RF
Vcw1nZxpVu6KXNWZdwiEOg05h19QdcqHH5XPj8ckqJ0E6kltHkFp6mSsxCWO6tWMpAMI2UlmiMZO
yRmrGXMxLHLgpFRb1Fx6gJNubikY5yEWIcwAUQHJ3YzGuzJKODTvJTSl/scdUqjdPdrDLes9vj/s
5bGHqPQMHUm7/K5OCZMUu0xZqH+WqXlx6B1MIAOikl2FuXWWqxYkvttYwLiRDkzY+nkZSSWR/Gh6
oYuGZyMgkxE6Byd86RUe4Xhy5fDJKmNRwPSju/U69HV2OleoQaaisdorLGVXTUTkE0fUDEnilECz
JZs7fooRj6f1aiZimKmJTFEXcvPbbdWwMbT/ACF01fTSydWvUc/WhI9eWkW7plMQzpONaorOHb1u
1nI6NcyDdmggYyxm5VeyHTnx5F6x5Y43ooI2lc8o3yB1BLUmd2JH3JBen1l83jZyVNEWBBVi8dnY
pNUjRTiJSmVyuVJJEpDpNzkOYTAAiJD8a2lz9yyYKT8ptCwzSCfSF+SRa2WLPNQqidetrsXcanKS
MKo4Om0gV1WYklIhyiKa5U1AOib5PToIk03Fem23NAlqO7tVuKC72e3uUevR2C5Gj6ZRbyKqjJ6o
4atiMHUQmyNNt5A6j1EQQO2BbtqkU49swGF3K/HbbdWwk5MzuHW0BRYvZUraWzekzJWAxk2mzlHg
OzSZDnaIkj2TFzKkc9EjgqkZAqqBkzgqUgkMAO5Urdxt0En5Ydxa1q6sOjM2pomawVuYt8Kdi0k5
lvJVmBiFp+TmWrqFYyDVRmlDtzuEx59XBCj2gOPwxKmNdvYScJ/vTVEZSYjYry4siU+fdFYw8oiy
l3az96Y66ZmaMS0j15oHaJ2qgKpmbgdESDzAvTI8sVV29trklFr8g48/j048v4JuXTp1/gdOfXp9
7p1zRTywDobHxU8ggEQHWkt1ARAej+BMHUB6fAwSwgYP7ofAcz3Lj0ZJPz9lXyC/VnL/AE6C/pXH
cuPRiR+yr5Bfqzl/p0F/SuO5cejEj9lXyC/VnL/ToL+lcdy49GJH7KvkF+rOX+nQX9K47lx6MSP2
VfIL9Wcv9Ogv6Vx3Lj0Ykfsq+QX6s5f6dBf0rjuXHoxJIKxoDympUy0sNUp1ogJlkcpkH8bLwrdU
SAoRQzdwUJYUnbJcUwBVBYp0Vi/JOQxREMSnv6MSjfPXm2PKGMbtWGzdDyNjIkKSa9jrUnXouXM3
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