Համաձայն “ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ” ՓԲԸ
Վարչության 17.04.2019 թվականի որոշման
Գործում է 15.05.2019 թվականից

ՈՍԿԵ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Բանկի Mastercard Ուսանողական քարտերի միջոցով
ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկային գծի պայմաններն ու սակագները
(սեփական ռեսուրսներով)
1.

Վարկային գծի հիմնական պայմաններ

1.1

Արժույթ
Տարեկան անվանական
տոկոսադրույք
Տարեկան փաստացի
տոկոսադրույք
Տեսակ
Ժամկետ
Վարկ/գրավ
առավելագույն
հարաբերակցություն
Վարկային գծի
չօգտագործված մասի
նկատմամբ հաշվեգրվող
տոկոսադրույք
Տոկոսագումարների

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

հաշվարկման կարգ

ՀՀ դրամ
16 %
22.6 %
Վերականգնվող վարկային գիծ
24 ամիս
100%

0%

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկային գծի օգտագործված մասի նկատմամբ
Ամենամսյա պարտադիր մուտք վարկային գծի հաշվին` նախորդ ամսվա վերջին

1.9

Մարման եղանակ

օրվա դրությամբ օգտագործված վարկային գծի նվազագույնը 10%-ի չափով և
հաշվեգրված տոկոսների ամենամսյա մարում

1.10

Վարկային գծի գումար

1.11

Տրամադրման եղանակ

1.12

Վաղաժամկետ մարում

2.
2.1

2.2

2.3

2.4
3.
3.1
4.

70.000 ՀՀ դրամ
Վարկային գիծը տրամադրվում է անկանխիկ` Mastercard Ուսանողական քարտի
քարտային հաշվին
Թույլատրվում է, տույժեր և տուգանքներ չկան

Բանկի միջնորդավճարներ
Հայտի
ուսումնասիրության
վճար
Վարկային գծի
սպասարկման միանվագ
Պայմանագրի գումարի 1 %
միջնորդավճար
Վարկային գծի
միջոցների
0.3 %
կանխիկացում
Քարտի տրամադրման և
Համաձայն բանկում գործող ծառայությունների սակագներով Mastercard
սպասարկման
Ուսանողական քարտի համար սահմանված սակագների
սակագներ
Ապահովվածություն
Ապահովվածություն
Քարտային հաշվից բխող դրամական պահանջի իրավունքի գրավ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջներ

4.1

Վարկառուի
եկամուտներ

4.2

Վարկառու

4.3

Վարկառուի վարկային
պատմությանը
ներկայացվող
պահանջներ

4.4

Վարկառուի ծնողի
վարկային
պատմությանը
ներկայացվող
պահանջներ

5.

Լրացուցիչ պայմաններ

5.1

Դիմում-հայտի մերժումը

Վարկառուի կողմից
5.2

վարկային
պարտավորությունների
չկատարման դեպքում

Չի պահանջվում
18-23 տարեկան ռեզիդենտ, ՀՀ-ում կամ ԱՀ-ում հաշվառված ֆիզիկական անձուսանողներ
• Վարկային պատմության առկայություն պարտադիր չէ
• Վարկային պատմության առկայության դեպքում՝
o Վարկային գծի տրամադրման որոշումը կայացնելու պահին Գործող
վարկային պարտավորությունները չպետք է լինեն ժամկետանց կամ
դասակարգված որպես չաշխատող,
o Վերջին 12 ամիսների բոլոր (մարված և գործող) վարկերի ժամկետանց
օրերի գումարային քանակը չպետք է գերազանցի 12 օրացուցային օրը և
վարկային պարտավորությունները չպետք է դասակարգված լինեն ոչ ավել
քան հսկվող դասով
Պարտադիր պահանջվում է Վարկառուի ծնողներից որևէ մեկի վարկային
պատմության առկայություն.
• Վարկային գծի տրամադրման որոշումը կայացնելու պահին Գործող վարկային
պարտավորությունները չպետք է լինեն ժամկետանց կամ դասակարգված
որպես չաշխատող,
• Վերջին 12 ամիսների բոլոր (մարված և գործող) վարկերի ժամկետանց օրերի
գումարային քանակը չպետք է գերազանցի 12 օրացուցային օրը և վարկային
պարտավորությունները չպետք է դասակարգված լինեն ոչ ավել քան հսկվող
դասով
Հաճախորդը չի համապատասխանում Բանկի կողմից սահմանված.
• Վարկարժանության չափանիշներին
• Վարկունակության չափանիշներին
• Վճարունակության չափանիշներին
• Ժամկետանց տոկոսների գծով Բանկը Վարկառուից գանձում է տույժ`
յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար ժամկետանց գումարի 0,13%-ի
չափով,
• Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում՝ մարումները
իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ՝
1) Տույժ/տուգանքներ
2) Տոկոսագումարներ
3) Մայր գումար
• Վարկային գիծը պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում չմարվելու
դեպքում պայմանագրով նախատեսված տոկոսների հաշվարկը դադարում է և
այդ օրվանից ժամկետանց գումարի նկատմամբ մինչև ժամկետանց պարտքի
փաստացի կատարման օրը հաշվարկվում են տոկոսներ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից
սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկի չափով,
ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՄԻՆՉԵՎ 7 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ
ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ԻՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ՝
ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:

5.3
5.4
5.5

Հաճախորդի այլ
ծախսեր
Վարկային հայտի
ուսումնասիրության
ժամկետ
Վարկային գծի
ձևակերպման վայր

Բացակայում են
1 աշխատանքային օր
Բանկի մասնաճյուղեր (բացառությամբ Արարատյան և Արշակունի մասնաճյուղերի)

5.6

Այլ պայմաններ

Վարկառուի մեկ քարտին կարող է տրամադրվել թվով մեկ վարկային գիծ

5.7

Վարկային գծի
պայմանների
վերանայում

•

5.8

Վարկային գծի սահմանաչափի ավելացում թույլատրվում է մինչև 84 000 ՀՀ
դրամ պայմանագրի կնքման օրվանից մեկ տարի հետո՝ եթե մեկ տարվա
ընթացքում վարկառուն տվյալ վարկատեսակի գծով ժամկետանց օրեր չի
ունեցել
և գործող վարկային պարտավորությունները չպետք է լինեն
ժամկետանց կամ դասակարգված որպես չաշխատող,
• Ելնելով Վարկառուի վարկային պատմությունից Վարկային գիծը պայմանագրի
ժամկետի վերջում կարող է երկարաձգվել համաձայն տվյալ պահին
երկարաձգման համար գործող պայմանների:
Հաճախորդի
Վարկային գծի ձևակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի
Հաճախորդից
ծնողից
ցանկ
պահանջվող
պահանջվող

Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր կամ նույնականացման քարտ)
Սոցիալական քարտ կամ հանրային ծառայության համարանիշ
(նույնականացման քարտ ներկայացնելու դեպքում չի պահանջվում)
Ուսանողական գրքույկ
Ծննդյան վկայական
Այլ փաստաթղթեր ըստ անհրաժեշտության















Քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման
ժամկետները և սակագները համաձայն Բանկում գործող ծառայությունների սակագների:

պայմանները,

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ԿԱՄ ՈՉ
ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ
ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ
ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ
ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ
ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ԱՅՍՏԵՂ:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի բանաձև.
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

որտեղ՝
i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR).
A –տրամադրվող վարկի սկզբնական գումարն է.
n –վարկի մարմանն ուղղված վճարի թիվը.
N -վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը.
Kn-վարկի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը.
Dn-վարկի տրամադրման օրից մինչև վարկի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած
ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով.
i -Ý՝ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, կարող է հաշվարկվել, եթե հավասարման մյուս տվյալները հայտնի են
վարկավորման պայմանագրից կամ այլ կերպ:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման համար կարող եք օգտվել Տարեկան
տոկոսադրույքի հաշվարկման հաշվիչից http://www.armbusinessbank.am/am/page/Crediting հղումով:

փաստացի

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ.
Ոսկե Երիտասարդություն վարկային գծերի տրամադրման դեպքում.
• վարկային գծի սահմանաչափ – 70,000 ՀՀ դրամ
• ժամկետ- 24 ամիս
• տարեկան տոկոսադրույք – 16%
• վարկային գծի միջոցների կանխիկացում – 0.3%
• վարկային գծի սպասարկման միանվագ միջնորդավճար – պայմանագրի գումարի 1%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կազմում է 22.6%
Պայմանավորված վարկի գումարով, ժամկետով, մարումների հաճախականությամբ և այլ օժանդակ
ծառայությունների արժեքի փոփոխություններով՝ վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է տարբեր
լինել վերոնշյալ օրինակից:

ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԻՐ
ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ:
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ
ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:

§ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ¦ ՓԲԸ-ն սպառողական վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում
կայացնելուց հետո, նախքան ëå³éáÕ³Ï³Ý վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ

ԹԵՐԹԻԿ՝

համաձայն

ՀՀ

Կենտրոնական

Բանկի

կողմից

հաստատված

§Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները¦ կանոնակարգ 8/05ի¦:
ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ, ԵՐԱՇԽԱՎՈՐ(ՆԵՐ)ԻՆ (ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ
ԴԵՊՔՈՒՄ) ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ
ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:

՞Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն՛՛ համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ www.fininfo.am:
՚՛՛ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ՛՛ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:
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:

