
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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cHQeqaHBIOVypKHiNJN2iWIaMbfdPXbuQ9V0BARCZrnvPF9jmV0WX/4qKgN756FqNQQE3lVo/CrP
riY7uL1kBQL+lJe1jc5UNDZJ2iUKEbtnLlhLxCowCJhcNJMbYKpdJt9Kbpgv7crvKz/K3gyDQEPB
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0hAGAUhM8Qk6suKkU2O+LgIC76voR50dpgWmMoRX4w+P1y+RTfTCIAUGVab8CXSVaZ+6YDPtQPrk
yhsABoGAkEO6p5zqcvXxqaQD55xJuwtCQb27196tu1wbAYHBSvoF36OmrqfTr23HVT3N15+5REab
E+wVeqa1eAX+othUzR9qaYXZW38/7zgtO9KYQmv/yVVzQ9U010tHzVzPpF/bhhcDmWl7NDmXSbvK
t0tnhaYl78PvMgwCknoVSb2KREyRZcRHOVvXm08vY2nM0J8tvU19TIXRR1OT9t1M+y0h4aBP2F+G
LvbLZrw1RGUKmV48WX0sOwv06SzDNbS/PeSMjZB2F2r3qPO54Wr6RP0SeajAYgAGKVV3N26z9pjt
m5FUhpDKFM5Wd9JZAp6vEd7Slogp4/JPtKQ892ftGdmXtEuU2caq9th7sLytWHwem89j8y3ZfAs2
34LtZcH2Mjf2NsMnYmEQeFOqw71oupQtp/xUwAaLi1Fxh8frVPHXPoOvHGN7mbO9LNheFmy+BZtv
yeZbsvk8Fp/H5FsvN5n+Ggtpd6F2FTPlLbGfRmpptzN2GrrYE3lLbJWJv1MQo7EAfxMQ6K9Yah/I
Jt8S+1Z8nV1VRtgy40CfsFODVep4Jh6uoRXe2uIYxNxp46HFCaYxQ6kMIZURRmUI1ZgCXa7/Medz
wuhjTQ/1Po1qUZ7mrznmYv8Vn1sg7RKFyPzubFAZwv0OLnmZ24ZraJ9Ws1I+1lHbilc8vrMpN2Nn
dvqevMxt4ry1fRWasoY0JKZ0lekEX/lzpcLhRgWQdgnbJbA2QzHqLMEJN7uUpH095VpTO7gzGa9X
fZqv7xt+cgvPayFfzyDtEoXIuioi0FmCTZbebL5FeMwfBVlbGwr020tWdJTqvCpaWXt/XVbaHr7w
zGEnR2V9FYX8CighiKyJnBdUppDOEmhyLi8zDlxuHKBjFLSUHaLGDFXix/ZJu0RRut3/AaRdohB5
F+FHg7RLFIJvif1QkHaJQtpVLqTdhULaJYqJ6H5WZYueRYyuMrn6TdnlkkL2dwnBCMl90z/8uvf9
/xde9b5v7RuqfdWja0G+izAXGpwIXfNoXYv5oadU5nt2XYvolWZRP2Zt8mPZJVEupN3FDGl3MUPa
XcyQdhczpN3FDGl3MUPaXcyQdhczpN3FDGl3MUPaXcz8WHZpzPCNtvFaxle+e0qUxXLTqLVWsQT3
AlA6c9tdbhq13SnxP/wbh70zdjonrTKPVjwfosYKX2cdt8cl+T/8jH0X0jbaxqsT3h55s8P1hjf9
Zc87La482HouYSFbAc4XDY5og03cTuekHeeT9C2vKsUHjRXumVrWNTAiult/7FLmKvNo2sI2AVem
3fU2cQGZlXWv3zZ3DTxu7qx80f367eCTtl7R3botDtdnOl5qFHHS/9bNiubm7oHnne/KnndWv+h+
9qY/t/b1maAcbZNIWUgD99TU0ub0spb0spbU0ubdrpMbENHZooh79YhUOiaBOt4NlzR2BGZVHvfL
WsaNUnwZW85dTyx6ll3Vkl3Vcquy5ezl28RvwRqrWIe4wodP2p93vqt//bb25dsnbX2JRQ1HfW7K
HG8/n5hS0oDHn13VwovKmxqDOlvklVoq+zWpuGG56WSCtzsldg0Mw1Lk/ej4s/b+tNLn9rEPt5xL
UKD5oFd6aunzW5Ut2VUtGeVNhr6Z38QuKzT3owTq+meYK7r3i/21zQ7XLSPzXve+l6LSssaOzfbX
v3hOmeGO8Y96BkcgBEkpaTx26eZG2/htjonmVx40vOkfGPkYmFWpZTJZ5O5yTip69mZMAmMYhkjR
04E5snh+c01p7hoYHZeMTcAQIkVR9O3gCFNwR/FlrLOOSypuGBwdwzAMxVDvtDKC17/eJi639tWY
BOoYGHaML9zrlrLbNdktsbhrYLjrnxGu6B6+L/uWcwm5tS+HPo7j8UfdF0+NhM4WuSeVvOwZRFEU
w7B/Pozr82Jlt0WQUzP8cWJ0AhqHYCmKQghyq+qFTP9MDC6k5otbP0ogDMMkEGI7z53ViNo1Dr83
OiHxTCmdWkyZhN2TwDCGYZdzaqY+gAc90vqHRqWo9EZ507SKc5tTYv/w6JgEck0snvq8X7lXj2Ko
VIqeCfpsl8YM/8X++mHvG38FZCcVPcMwbAKCrb7MK3JRY4VbR+fDUimKSX3SyolcvAYnIrGoAZFK
B4Y/HvO5ObU0Mg6/NzI+MTAy9sfFDFn8DnGFKG73ATgzNn3e1da+QQxDp9pVZYTpcCMN3FOPXrrJ
i8x70z+EYVhFS5fitRwanIiQnGoURSUwYnf1m9l9N/Jxt0vy1H9usovveDeEYVhxQ4esXqQxw0Nv
10hRdHhswvDS9JKEygi7XvhMKpW+7n2/wuzzPmHs0FwIkUpR9O9gOQUplRHmfP0RcbuqjLA9Lkmj
YxMohvqkl+lwI/dfSD0TlMMKvfunb+bWcwkzN7Ha7HDt/eg4iqHpZU3TKlo9i5jSxg4MQzMrWjQ/
XeZhr3REKkUxNFKeXTpbVNrYMS3vTmUN7+qz9n4MwypbuudcqcMU3JGiqARG7L+R3d8v3kwvb9L+
MiNutI1v7xvCMOxxc7em0eRP6pyIB+JWDMO6B0Y22sbNjMoloWgCRiAE+ePizc8XEHIHQhApiv73
8h35dq/Nz+4u58SRsQkUQ29XNt+te/Wkra+qpbu0seNpe9+z9r4b5U27XZLVWJ+beGcv35aiUikq
dU0onhaVptGV5KJGDMNe9QxucZisgw55zmG3pOENEbtVL3p0LeZYZfd38G0pis4smWms8J/trxtc
SDvoeeOg541dLskKtm9SZJfKCJtZ+Z/wz8KrhGuFz2TP+1KjiMoX3RiGvel7v4Yn56m0iymYgGBE
ilpHf04rUzBp9+xcdq3nYxfDMAhBsqtaDNxTl3Ii1Fjh66xiLySX9A2NdgwMs0NzZbfDJqYAxTBE
KrWKyp8WlQYnIr7gKYZh/UMfZXu0H/qcd5/MYpdQ3q1+2aM31xrKU4E5UhSdgOBpO5rqcCNvlDdL
YASWShEpCra+VbCx3tw9IuonaMzwPa7JFc1dKCp90fOPgXuqLMz/tXfvX01ceQDA/xDCw0ertVJ2
u/XoWbutPW73uOtuu7a79Zzdrk1CwAcPFZCXWrRVV90tomYSTHgkQKQiSBQQNZGgbCGCvKILBDGJ
hLwfBAjkMTP3uz8MCREmgHC6P3A45/vTTDJM5jP3fr/33iFZl8BvD+jG0X1TcVqR3OvHSYSyxYrg
f2ixLtdTPfPCusJF6koo3c4hU+zrXV90PO9osRwBemka3ZV3Y/qeK2midFPpdEtkKgCwj0/tOVcz
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