Համաձայն “ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ” ՓԲԸ
Վարչության 28.02.2019 թվականի որոշման
Գործում է 08.03.2019թ.-ից մինչև 07.04.2019թ.-ը
“ԲԻԶՆԵՍ ԼԵԴԻ”

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատեր կանանց տրամադրվող վարկի
պայմանները և սակագները
1.
1.1
1.2
1.3.
1.4
1.5
1.6

Վարկի պայմաններ
Արժույթ
Տարեկան անվանական
տոկոսադրույք
Նվազագույն ժամկետ
Առավելագույն Ժամկետ
Մարման եղանակ

1.7

Տոկոսադրույքի
հաշվարկման կարգ
Նվազագույն գումար

1.8

Առավելագույն գումար

1.9

Վարկի նպատակ

1.10

Վարկի տրամադրման
եղանակը
Վաղաժամկետ մարման
տույժ տուգանք
Բանկի միջնորդավճար
Դիմում հայտի
ուսումնասիրության
վճար
Սպասարկման միանվագ
միջնորդավճար
Վարկային միջոցների
կանխիկացման
միջնորդավճար
Հաշվի բացում
Ապահովվածություն
Ապահովվածություն

1.11
2.
2.1

2.2
2.3

2.4
3.
3.1

Վարկ
ԵՎՐՈ
8%
1 տարի
7 տարի
Տոկոսների, մայր գումարի մարումները` ամենամսյա, մայր գումարի
մարումները` կախված բիզնեսի անձնահատկություններից
Անուիտետային (ճկուն գրաֆիկ)
Եվրո
400
(ներառյալ փոխկապակցված ընկերությունների և անձանց խումբը)
Եվրո
8,000
(ներառյալ փոխկապակցված ընկերությունների և անձանց խումբը)
Բիզնեսի զարգացման հետ կապված ծախսեր և ներդրումներ, այլ
պարտավորությունների մարումներ
Անկանխիկ՝ բանկում բացված հաշվի միջոցով
Չի կիրառվում

Չի կիրառվում

Պայմանագրի գումարի 2%
Համաձայն հաշվից միջոցների կանխիկացման Բանկում գործող
սակագների
Համաձայն՝ Բանկում գործող սակագների
Երաշխավորություն նվազագույնը 2 անձի
Անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում` վերջինիս ընտանիքի անդամ
հանդիսացող անձ (բացակայության դեպքում այլ ազգակցական կապ
ունեցող անձ) և երրորդ անձ, ինչպես նաև առկայության դեպքում
բիզնեսի իրական շահառուն
Իրավաբանական անձ հաճախորդների դեպքում` տնօրեն և 10 % և
ավել փայամասնություն ունեցող անձիք, բիզնեսի իրական շահառուի
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4.1

4.2

5
5.1
5.2
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6.3
6.4

ընտանիքի անդամ (բացակայության դեպքում այլ ազգակցական
կապ ունեցող անձ) և երրորդ անձ, ինչպես նաև առկայության
դեպքում բիզնեսի իրական շահառուն
Վարկառուի նկատմամբ պահանջներ
Վարկառու
ՀՀ ում և ԱՀ-ում գրանցված կին Անհատ Ձեռնարկատեր կամ
Իրավաբանական անձ, որոնք ունեն կին տնօրեն և/կամ 50 % և ավել
փայամասնություն ունեցող կին հիմնադիր/ներ
Վարկառուին
• Տարիքը` 23-65 (Իրավաբանական անձ հաճախորդների
դեպքում կին տնօրենի և/կամ 50 % և ավել փայամասնություն
ներկայացվող
ունեցող
կին հիմնադիրների)
պահանջներ
• Առնվազն 3 ամսվա փաստացի և գրանցված գործունեություն
• Դրական վարկային պատմություն` համաձայն բանկի
պահանջների
• Վարկունակության ստուգում համաձայն բանկի պահանջների
Երաշխավորին ներկայացվող պահանջներ
Երաշխավոր
ՀՀ ում և ԱՀ-ում գրանցված ֆիզիկական, ԱՁ կամ իրավաբանական
անձ
Երաշխավորին
• Տարիքը` 21-65 (ֆիզիկական անձ)
ներկայացվող
• Առնվազն 3 ամսվա փաստացի և գրանցված գործունեություն
պահանջներ
(բիզնես գործունեություն իրկանացնող երաշխավորի դեպքում)
• Դրական վարկային պատմություն` համաձայն բանկի
պահանջների
• Գրանցված եկամուտի կամ սեփական անշարժ գույքի
առկայություն (ֆիզիկական անձի դեպքում)
Լրացուցիչ պայմաններ
Վարկային հայտի
ուսումնասիրության
ժամկետ
Ֆինանսական
վերլուծություն
Ժամկետանց գումարի
տոկոսադրույք
Ժամկետանց տոկոսի
տույժ

վարկային փաթեթն ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո
7 աշխատանքային ժամ -2 աշխատանքային օր
Առանց ֆինանսական վերլուծության
ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային
դրույքի կրկնապատիկ
0,13%

Ուշադրություն
Արտարժույթով
տրամադրվող
վարկերի
դեպքում
արտարժույթի
փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի
մարումների վրա: Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական
տոկոսադրույքի հիման վրա: Անվանական տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե

որքան է կազմում վարկի տարեկան տոկոսադրույքը, որը հաշվարկվում է վարկի
մնացորդի նկատմամբ տարեկան կտրվածքով:
Տոկոսագումարի հաշվարկման օրինակ.
•
•
•
•

վարկի սկզբնական գումար – 8,000 Եվրո
վարկի ժամկետ – 84 ամիս
տարեկան տոկոսադրույք – 8%
վարկի մարման եղանակ – վարկի գումարի և
տոկոսագումարների ամենամսյա հավասարաչափ մարում

հաշվեգրված

Ամսական մարումների մեծությունը կկազմի 124,70 եվրո

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:

