հասանելի

Անվանում
Տեսակ
Նպատակ
Գումարի չափ/միջակայք
Արժույթ
Ժամկետ
Վարկի անվանական
տոկոսադրույք
Վարկի փաստացի
տոկսադրույք

Արտոնյալ”վարկային

ամփոագիր

գործիքի տեղեկատվական

Սպառողական
Յունիբանկ ԲԲԸ-ում գործող անգրավ վարկ/երի /այդ թվում նաև
ապառիկ վարկերի/ ամբողջական կամ մասամբ մարում
100,000 - 2,000,000 AMD (վերաֆինանսավորվող վարկերի գումար +
20% լրացուցիչ սպառողական նպատակների համար)
ՀՀ դրամ
20- 52 ամիս / վարկի ժամկետը հաշվարկվում է հետևյալ ձևով –
վերաֆինանսավորվող վարկերից առավելագույն ժամկետ +12
ամիս, բայց ոչ ավելին քան 52 ամիս և ոչ պակաս քան 20ամիս/
14%
մինչև 24%

Փաստացի տոկոսադրույքի
հաշվարկման կարգ
1

Անվանական տոկոսադրույքի
փոփոխման կարգ և
պայմաններ` նախատեսելու
դեպքում

չի սահմանվում

Պարտադիր վճարման
ենթակա վճարների ցանկ և
դրանց չափ/միջակայք

Վարկի ձևակերպման միջնորդավճար -3% վարկի գումարից
(գանձվում է վարկի գումարից)
Վարկային հաշվի սպասարկում- Տրամադրված գումարի 0,24%
ամսական

Երրորդ անձանց կողմից
մատուցվող օժանդակ
ծառայություններ
Մարումների
հաճախականություն
Վարկի հասանելիությունը
սահմանափակող բոլոր
պայմանները
Մարումների եղանակ
Ապահովության (գրավի)
տեսակ
«վարկ հարաբերած գրավի
արժեք»
Ապահովագրության
1

չի սահմանվում
Ամենամսյա, հավասարաչափ մարումներով՝սկսած 5-րդ ամսվանից:
Վարկի վաղաժամկետ մարում թույլատրվում է առանց տույժերի
-ՀՀ ոչ ռեզիդենտ Ֆիզիկական անձ
- բացասական վարկային պատմության առկայություն
հավասարաչափ
երաշխավորություն, ըստ Բանկի պահանջի
չի սահմանվում
չի սահմանվում

որտեղ i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է, A – սպառողին տրամադրվող վարկի գումար, n - սպառողի կողմից վարկիի
մարմանն ուղղված (վարկի մայր գումար, տոկոսագումարներ և(կամ) այլ վճարումների գումարներ) վճարի (ներառյալ վարկի
ստացման պահին կատարվող վճարի) հերթական համար, N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի համար, Kn - սպառողի
կողմից վարկի ստացման պահին և(կամ) վարկիի գործողության ընթացքում կատարված հերթական՝ n-րդ վճարի գումարն է (մայր
գումար, տոկոսագումարներ և (կամ) այլ վճարումների գումարներ), Dn - այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել
կրեդիտի ստացման օրից մինչև կրեդիտի գումարի հերթական՝ n-րդ մարման օրը ներառյալ

հասանելի

պահանջի առկայություն
Նվազագույն կանխավճար
/արժեք
Տույժերի կիրառման
դեպքերը և չափը
Վարկի գումարի
տրամադրման եղանակներ
Վարկի վաղաժամկետ
մարման հնարավոր
դեպքերը և պայմանները
Վարկի ձևակերպման վայր
Որոշման կայացման և
որոշման մասին
տեղեկացնելու
առավելագույն ժամկետ
Վարկը սպառողին
տրամադրելու կարգ և
ժամկետ
Դրական որոշման
գործոններ
Բացասական որոշման
գործոններ
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի
ցանկ

չի սահմանվում
յուրաքանչյուր ժամկետանցման դեպքում ժամկետանց գումարի 4%ի չափով միանվագ
Անկանխիկ եղանակով, գործող վարկերի մարման պայմանով,
մնացած մասը ՝ ընթացիկ հաշվին փոխանցմամբ
առանց սահմանափակումների
Բանկի մասնաճյուղեր
1 աշխատանքային օր
Անկանխիկ եղանակով, գործող վարկերի մարման պայմանով,
մնացած մասը ՝ ընթացիկ հաշվին փոխանցմամբ, 1 աշխատանքային
օր
-ՀՀ ռեզիդենտ Ֆիզիկական անձ
- դրական վարկային պատմություն
-ՀՀ ոչ ռեզիդենտ Ֆիզիկական անձ
- բացասական վարկային պատմության առկայություն
- դիմում

