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ՄԻՆԻ
Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրվող վարկերի և
վարկային գծերի պայմանները և սակագները
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Վարկի պայմաններ
Արժույթ
Տարեկան անվանական
տոկոսադրույք
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Արտոնյալ
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Վաղաժամկետ մարման
տույժ տուգանք՝ այլ
ֆինանսական
կազմակերպություն
տեղափոխելու դեպքում
Բանկի միջնորդավճար
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2.

Վարկ




Վարկային գիծ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
ՀՀ դրամ 13%
 ՀՀ դրամ 12%
ԱՄՆ դոլար 11%
 ԱՄՆ դոլար 10%
Եվրո 11%
 Եվրո 10%
13.5-22.5%

-

1%

6-60 ամիս
6-36 ամիս
6 ամիս (սեզոնային
բիզնեսների համար) միայն
տոկոսներ մարելու
հնարավորությամբ
Տոկոսների, մարումները`
Տոկոսները` ամենամսյա,
ամենամսյա, մայր գումարի
Ժամկետի կեսից սահմանել մայր
մարումները` կախված բիզնեսի գումարի հավասարաչափ մարումներ
անձնահատկություններից
Անուիտետային (ճկուն
Մնացորդի նկատմամբ
գրաֆիկ)
 ՀՀ դրամ
200,000
 ԱՄՆ դոլար 400
 Եվրո
350
(ներառյալ փոխկապակցված ընկերությունների և անձանց խումբը)
 ՀՀ դրամ
25,000,000
 ԱՄՆ դոլար 50,000
 Եվրո
45,000
(ներառյալ փոխկապակցված ընկերությունների խումբը)
Բիզնեսի զարգացման հետ կապված ծախսեր և ներդրումներ, այլ
պարտավորությունների մարումներ
Բանկում բացված հաշվի միջոցով
մինչև 1 տարի վարկի կամ վարկային գծի մարման դեպքում՝
վաղաժամկետ մարվող գումարի 3 %
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Դիմում հայտի
ուսումնասիրության վճար
Սպասարկման միանվագ
միջնորդավճար
Վարկային միջոցների
կանխիկացման
միջնորդավճար
Հաշվի բացում
Ապահովվածություն
Ապահովվածություն

Չի կիրառվում
Պայմանագրի գումարի 2%, առավելագույնը 150.000 ՀՀ դրամ
Համաձայն հաշվից միջոցների
Համաձայն բիզնես քարտերի համար
կանխիկացման Բանկում
Բանկում գործող սակագների
գործող սակագների
Համաձայն՝ Բանկում գործող սակագների

Անշարժ գույք, հիմնական միջոցներ, երրորդ անձանց
երաշխավորություններ
Վարկ / գրավ
Անշարժ գույքի լիկվիդային արժեքի մինչև 90%
հարաբերակցություն
(Հիմնական միջոցները ոչ ավել քան վարկի/վարկային գծի գումարի 20%-ը,
առավելագույնը 3.000.000 ՀՀ դրամ)
Վարկառուի նկատմամբ պահանջներ
Վարկառու
•
ՀՀ ում և ԱՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձիք և անհատ
ձեռնարկատերեր
Վարկառուին ներկայացվող
•
Տարիքը` 23-65 (Իրավաբանական անձ հաճախորդների դեպքում
պահանջներ
տնօրենի և 10 % և ավել փայամասնություն ունեցող հիմնադիրների)
•
Առնվազն 3 ամսվա փաստացի և գրանցված գործունեություն
•
Դրական վարկային պատմություն` համաձայն բանկի
պահանջների
•
Վարկունակության ստուգում համաձայն բանկի պահանջների
Վարկունակության
Ֆինանսական վերլուծություն
ստուգում
Երաշխավորին ներկայացվող պահանջներ
Երաշխավոր
ՀՀ ում և ԱՀ-ում գրանցված ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ
Լրացուցիչ պայմաններ
Վարկային հայտի
ուսումնասիրության
ժամկետ
Ժամկետանց գումարի
տոկոսադրույք
Ժամկետանց տոկոսի տույժ

2 աշխատանքային օր, վարկային փաթեթն ամբողջությամբ
ներկալացնելուց հետո
ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի
կրկնապատիկ
0,13%

Ուշադրություն
Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի
տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները
սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

î³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ñ³ßí³ñÏÇ µ³Ý³Ó¨
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N

A=�

n−1 (1

Kn

Dn

+ i)365

áñï»Õ՝
i - ï³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ (APR).
A – ïñ³Ù³¹ñíáÕ í³ñÏÇ ëÏ½Ý³Ï³Ý ·áõÙ³ñÝ ¿.
n - í³ñÏÇ Ù³ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í í×³ñÇ ÃÇíÁ.
N - í³ñÏÇ Ù³ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í í»ñçÇÝ í×³ñÇ ÃÇíÁ.
Kn- í³ñÏÇ Ù³ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í n-ñ¹ í×³ñÇ ·áõÙ³ñÁ.
Dn- í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ûñÇó ÙÇÝã¨ í³ñÏÇ Ù³ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í n-ñ¹ í×³ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ûñÝ
ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ՝ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ûñ»ñÇ Ãíáí.
i -Ý՝ ï³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ, Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ßí³ñÏí»É, »Ã» Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ÙÛáõë
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ñ³ÛïÝÇ »Ý í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇó Ï³Ù ³ÛÉ Ï»ñå:

î³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »ù û·ïí»É î³ñ»Ï³Ý
÷³ëï³óÇ
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ
Ñ³ßí³ÏÙ³Ý
Ñ³ßíÇãÇó
http://www.armbusinessbank.am/am/page/Crediting ÑÕáõÙáí:
î³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ñ³ßí³ñÏÇ ûñÇÝ³Ï.
• í³ñÏÇ ·áõÙ³ñ – 1 000 000 ÐÐ ¹ñ³Ù
• í³ñÏÇ Å³ÙÏ»ï - 60 ³ÙÇë
• ï³ñ»Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛù – 13%
î³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 15.09 %
ä³ÛÙ³Ý³íáñí³Í í³ñÏÇ ·áõÙ³ñáí, Å³ÙÏ»ïáí, Ù³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ÛÉ
ûÅ³Ý¹³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí` í³ñÏÇ ï³ñ»Ï³Ý ÷³ëï³óÇ
ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñμ»ñ ÉÇÝ»É í»ñáÝßÛ³É ûñÇÝ³ÏÇó:

Բանկի վերաբերյալ տվյալներ.
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք.Երևան,Նալբանդյան 48, Հեռ.` (+37410) 59-20-20, (+37460) 37-25-00, ֆաքս` +37410 59 20 64
Ինտերնետային կայք` www.armbusinessbank.am, Էլ. Փոստ` info@armbusinessbank.am
Գրանցման վկայական` թիվ 0176, տրված 10.12.1991թ., Բանկային գործունեության լիցենզիա` թիվ 40, տրված 10.12.1991թ.
Ծառայությունների ցանկը, որը Բանկը իրավունք ունի մատուցել` համաձայն “Բանկերի և բանկային գործունեության մասին” ՀՀ օրենքի Գլուխ 4-ի:

ՙՖինանսներ բոլորի համար՚ www.fininfo.am կայքի ՙՖինանսական օգնական համակարգ՚

