
4. Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկեր 

Անվանում U-GOLD INVEST 
Տեսակ Յունիբանկ ԲԲԸ-ից ձեռքբերվող ստանդարտացված ձուլ ակտոր/ձու լ ակտորների 

համար (10-100գրամ) 
Նպատակ  ստանդարտացված ձու լ ակտոր/ձու լ ակտորների ձեռքբերում 
Գումարի չափ/միջակայք 1  225,000-5,000,000 
Արժույթ ՀՀ դրամ 
Ժամկետ2 6-36 ամիս 
Վարկի անվանական 
տոկոսադրույք3` 

15 

Վարկի փաստացի 
տոկսադրույք  

16.18 

Փաստացի տոկոսադրույքի 
հաշվարկման կարգ  

 
Անվանական տոկոսադրույքի 
փոփոխման կարգ և 
պայմաններ` նախատեսելու 
դեպքում4 

 
չի սահմանվում 

Պարտադիր վճարման ենթակա 
վճարների ցանկ և դրանց 
չափ/միջակայք  

Ստանդարտացված ձու լ ակտորի/ձուլ ակտորների արժեքի 10%-ի չափով 

Երրորդ անձանց կողմից 
մատուցվող օժանդակ 
ծառայություններ 

չի սահմանվում 

Վարկի հասանելիությունը 
սահմանափակող բոլոր 
պայմանները 

-ՀՀ ոչ ռեզիդենտ Ֆիզիկական անձ 
- տարիք՝ մինչև 20տ և 65տ-ից բարձր 
- գործող ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորության 
բացակայություն 

Մարումների 
հաճախականություն5 

 
անուիտետ 
 

Մարումների եղանակ  անուիտետ 
Ապահովության (գրավի) 
տեսակ6 

   Ձեռքբերվող ձուլակտոր/ձուլակտորներ  
 

«վարկ հարաբերած գրավի 
արժեք» 

90 

Ապահովագրության պահանջի 
առկայություն7 

չի սահմանվում 

1 Վարկի ֆիքսված գումար կամ  նվազագույն/առավելագույն սահմանաչափեր 
2 Նվազագույն և առավելագույն ժամկետները, ըստ արժույթի եւ/կամ առկայության դեպքում ըստ այլ գործոնների, 

3 Ըստ արժույթների` բազմարժությային վարկերի դեպքում, կամ այլ գործոնների` առկայության դեպքում 
4 Հիփոթեքային կրեդիտների դեպքում նշվում է նաև լողացող տոկոսադրույքի այն առավելագույն շեմերը, որոնցից 
ավելի կրեդիտի անվանական տոկոսադրույքը չի կարող բարձրանալ կամ իջնել:  
Հիշեցում: Լողացող անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել տարեկան ոչ ավելի, քան 2 անգամ 

5 Ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, այլ 
6  Լրացվում է, եթե սպառողի պարտավորությունների կատարումն ապահովված է գրավով և (կամ) 
երաշխավորությամբ 

                                                           



Նվազագույն կանխավճար 
/արժեք8 

չի սահմանվում 

Տույժերի կիրառման դեպքերը և  
չափը 

ժամկետանց գումարի 0.1%-ի չափով յուրաքաչյուր ժամկետանց օրվա 
համար 

Վարկի գումարի տրամադրման 
եղանակներ 

անկանխիկ 

Վարկի վաղաժամկետ մարման 
հնարավոր դեպքերը և 
պայմանները9 

առանց սահմանափակումների 

Վարկի ձևակերպման վայր Բանկի մասնաճյուղեր 
Որոշման կայացման  և որոշման 
մասին տեղեկացնելու 
առավելագույն ժամկետ 

աշխատանքային օր 

Վարկը սպառողի տրամադրելու 
կարգ և ժամկետ 

անկանխիկ, 1 աշխատանքային օր 

Դրական որոշման գործոններ - ՀՀ ռեզիդենտ Ֆիզիկական անձ  
- գործող ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորության 

բացակայություն  
- տարիքային սահմանափակում` 20-65  

 
Բացասական որոշման 
գործոններ 

-ՀՀ ոչ ռեզիդենտ Ֆիզիկական անձ 
- տարիք՝ մինչև 20տ և 65տ-ից բարձր 
- գործող ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորության 
բացակայություն 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի 
ցանկ 

- դիմում,  անձնագիր, սոցքարտ  

Վարկի ամբողջական մարման 
դեպքում գրավադրված ոսկյա 
իրերի վերադարձման ժամկետ 

մեկ աշխատաքային օրվա ընթացքում եթե տվյալ մասնաճյուղում առկա է 
դրամապահոց ,իսկ եթե ոչ ապա վարկի ամբողջական մարման հաջորդող 
մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում 

 

7 Պետք է նշվի նաև՝ապահովագրության համար հիմք է ընդունվում գույքի շուկայական արժեքը, թե վարկի գումարը 
8 Եթե կանխավճարի չափը տարբերվում է՝ կախված վարկավորվող գույքի հատկանիշներից կամ այլ գործոններից, 

ապա «կանխավճար/ապրանքի, ծառայության կամ աշխատանքի արժեք» հարաբերությունը նշվում է ըստ այդ 
գործոնների 

9 Նշվում են նաև վաղաժամկետ մարման դեպքում հնարավոր տույժերը, անբարենպաստ այլ պայմանները, ինչպես 
նաև ժամկետից շուտ պարտավորությունները կատարելու դեպքում նվազեցման ենթակա և ոչ ենթակա վճարները, 
իսկ հիփոթեքային կրեդիտների դեպքում նշվում է առանձին հաստատուն տոկոսադրույքի դեպքում և լողացող 
տոկոսադրույքի դեպքում: 

                                                                                                                                                                                                             


