
î³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É բ³Ý³Ó¨Ç ÑÇÙ³Ý 
íñ³`  

 

 

 

 

áñï»Õª  

i` ï³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ ¿, áñÁ ëå³éáÕÇ Ïñ»¹Çï³íáñÙ³Ý 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÝ ¿` ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ïñ³Ù³¹ñí³Í Ïñ»¹ÇïÇ ï³ñ»Ï³Ý 
ïáÏáëáí, áñÝ Çñ Ù»ç å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ μáÉáñ ïáÏáëÝ»ñÝ áõ ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñÁ, 
áñáÝù ëå³éáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ í×³ñ»É Ïñ»¹ÇïÇ ëï³óÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
¹ñ³ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ:  

A` ëå³éáÕÇÝ ïñ³Ù³¹ñíáÕ Ïñ»¹ÇïÇ ëÏ½μÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÝ ¿:  

n` ëå³éáÕÇ ÏáÕÙÇó Ïñ»¹ÇïÇ Ù³ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í (Ïñ»¹ÇïÇ Ù³Ûñ ·áõÙ³ñ, 
ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñ ¨(Ï³Ù) ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñ) í×³ñÇ (Ý»ñ³éÛ³É 
Ïñ»¹ÇïÇ ëï³óÙ³Ý å³ÑÇÝ Ï³ï³ñíáÕ í×³ñÇ) Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñÝ ¿: ÀÝ¹ 
áñáõÙ, Ù»Ï ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ïñ»¹ÇïÇ Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ, ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÇ 
¨(Ï³Ù) ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ù»Ï í×³ñáõÙ:  

N` Ïñ»¹ÇïÇ Ù³ñÙ³ÝÝ (Ïñ»¹ÇïÇ Ù³Ûñ ·áõÙ³ñ, ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñ ¨(Ï³Ù) ³ÛÉ 
í×³ñáõÙÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñ) áõÕÕí³Í í»ñçÇÝ í×³ñÇ Ñ³Ù³ñÝ ¿` Ý»ñ³éÛ³É 
Ý³¨ Ïñ»¹ÇïÇ ëï³óÙ³Ý å³ÑÇÝ Ï³ï³ñíáÕ í×³ñÁ, áñÇó Ñ»ïá ëå³éáÕÇ 
ÏáÕÙÇó Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáí ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý Ù³ñí³Í:  

Kn` ëå³éáÕÇ ÏáÕÙÇó Ïñ»¹ÇïÇ ëï³óÙ³Ý å³ÑÇÝ ¨(Ï³Ù) Ïñ»¹ÇïÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ñ»ñÃ³Ï³Ýª n-ñ¹ í×³ñÇ ·áõÙ³ñÝ ¿ (Ù³Ûñ ·áõÙ³ñ, 
ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñ ¨ (Ï³Ù) ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñ):  

Dn ³ÛÝ ÃÇíÝ ¿, áñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, Ã» ù³ÝÇ ûñ ¿ ³Ýó»É Ïñ»¹ÇïÇ ëï³óÙ³Ý ûñÇó 
ÙÇÝã¨ Ïñ»¹ÇïÇ ·áõÙ³ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ýª n-ñ¹ Ù³ñÙ³Ý ûñÁ Ý»ñ³éÛ³É:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակներ  
 
Սպառողական վարկի պայմանները` 
Տրամադրվող գումար` 1 000 000 ՀՀ դրամ  
Անվանական տարեկան տոկոսադրույք (հաստատուն)` 21% հաշվարկված վարկի 
մնացորդի վրա  
Մարման ժամկետ` 24 ամիս կամ 730 օր  
Մարման կարգ` ամսական հավասարաչափ մարումներ (անուիտետային):  
Բանկային հաշվի սպասարկման միանվագ վճար` 0 ՀՀ դրամ  
Վարկի տրամադրման օր` 15 հունիսի, 2011թ.  
Առաջին մարման օր` 15 հուլիսի, 2011թ.  
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` 23,17%  
 
 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակներ  

Սպառողական վարկի պայմանները` 
 
Տրամադրվող գումար` 1 000 000 ՀՀ դրամ  
Անվանական տարեկան տոկոսադրույք (հաստատուն)` 20% հաշվարկված վարկի 
մնացորդի վրա  
Մարման ժամկետ` 24 ամիս կամ 730 օր  
Մարման կարգ` ամսական հավասարաչափ մարումներ (անուիտետային):  
Բանկային հաշվի սպասարկման միանվագ վճար` 0 ՀՀ դրամ  
Վարկի տրամադրման օր` 15 հունիսի, 2011թ.  
Առաջին մարման օր` 15 հուլիսի, 2011թ.  

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` 21,96%  

 
Սպառողական վարկի պայմանները` 
 
Տրամադրվող գումար` 1 000 000 ՀՀ դրամ  
Անվանական տարեկան տոկոսադրույք (հաստատուն)` 24% հաշվարկված վարկի 
մնացորդի վրա  
Մարման ժամկետ` 24 ամիս կամ 730 օր  
Մարման կարգ` ամսական հավասարաչափ մարումներ (անուիտետային):  
Բանկային հաշվի սպասարկման միանվագ վճար` 0 ՀՀ դրամ  
Վարկի տրամադրման օր` 15 հունիսի, 2011թ.  
Առաջին մարման օր` 15 հուլիսի, 2011թ.  
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` 26.85%  
 
 
 
 
 



Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակներ  

Սպառողական վարկի պայմանները` 

Տրամադրվող գումար` 1,000 000 ՀՀ դրամ  
Անվանական տարեկան տոկոսադրույք (հաստատուն)` 20% հաշվարկված վարկի 
մնացորդի վրա  
Մարման ժամկետ` 12 ամիս  
Մարման կարգ` ամսական ոչ հավասարաչափ մարումներ (վարկի հիմնական 
գումարը մարվում է հավասար ամսական վճարներով, իսկ հաշվեգրված տոկոսների 
գումարը նվազում է հիմնական գումարի մարմանը զուգընթաց):  
Բանկային հաշվի սպասարկման միանվագ վճար` 5000 ՀՀ դրամ  
Վարկի տրամադրման օր` 15 հունիսի, 2011թ.  
Առաջին մարման օր` 15 հուլիսի, 2011թ. 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը` 23,14% 

 

Սպառողական վարկի պայմանները` 

Տրամադրվող գումար` 1,000 000 ՀՀ դրամ  
Անվանական տարեկան տոկոսադրույք (հաստատուն)` 20% հաշվարկված վարկի 
մնացորդի վրա  
Մարման ժամկետ` 12 ամիս  
Մարման կարգ` ամսական ոչ հավասարաչափ մարումներ (վարկի հիմնական 
գումարը մարվում է հավասար ամսական վճարներով, իսկ հաշվեգրված տոկոսների 
գումարը նվազում է հիմնական գումարի մարմանը զուգընթաց):  
Բանկային հաշվի սպասարկման միանվագ վճար` 10 000 ՀՀ դրամ  
Վարկի տրամադրման օր` 15 հունիսի, 2011թ.  
Առաջին մարման օր` 15 հուլիսի, 2011թ. 
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը` 24,33% 

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակներ  

Սպառողական վարկի պայմանները` 

Տրամադրվող գումար` մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամ  
Անվանական տարեկան տոկոսադրույք (հաստատուն)` 24% հաշվարկված վարկի 
մնացորդի վրա  
Մարման ժամկետ` մինչև 12 ամիս կամ 365 օր  
Մարման կարգ` ամսական հավասարաչափ մարումներ  
Բանկային հաշվի սպասարկման միանվագ վճար` 1,000 ՀՀ դրամ, 
Վարկի տրամադրման օր` 15 հունիսի, 2012թ.  

Առաջին մարման օր` 15 հուլիսի, 2012թ.  

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը`   27.1% 

 




