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Հաստատված է «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 

Վարչության  08.01.2018թ. թիվ 1/2018 որոշմամբ 

 
Հավելված 5 

Ոսկու գրավով «ՈՍԿԻ» վարկերի տրամադրման պայմաններ սկսած 2018թ. Հունվարի 8-ից. մինչև 21.03.2018թ. 
 

 
 

Վարկատեսակ 
 

«ՈՍԿԻ» 

 

Վարկի գումարը (ՀՀ դրամ) 
 

30,000 – 1,500,000 

 

Վարկի արժույթը 
 

ՀՀ դրամ 

 

Վարկի պայմաններ (կախված մարման 

եղանակից) 

 
Անուիտետային մարման եղանակ 

 
Բուլիտային մարման եղանակ 

 
Վարկի ժամկետ 

Նվազագույնը 3 ամիս 

Առավելագույնը 24 ամիս 

 
6, 9 կամ 12 ամիս 

 
 

Տարեկան տոկոսադրույք 

 
   20% - մինչև 18 ամիս ժամկետով վարկերի դեպքում 

   24% - 18 ամսից ավել ժամկետով վարկերի դեպքում 

   18% - 6 ամիս ժամկետով վարկերի դեպքում 

   21% - 9 ամիս ժամկետով վարկերի դեպքում 

   24% - 12 ամիս ժամկետով վարկերի դեպքում 
 

Վարկի տրամադրման վճար 
 

2%, նվազագույնը 5,000 դրամ 
 

3%, նվազագույնը 5,000 դրամ 

 

Սպասարկման ամենամսյա վճար 
 

0.3% 
 

0.4% 

 
Վարկ / Գրավ տոկոսային 

հարաբերակցություն 

 
 

Մինչև - 130 % 

   6 ամիս ժամկետով վարկերի դեպքում՝ մինչև - 120% 

   9 ամիս ժամկետով վարկերի դեպքում՝ մինչև - 110% 

   12 ամիս ժամկետով վարկերի դեպքում՝ մինչև - 100% 
 

 

Մարման եղանակ 
Վարկի գումարը, տոկոսագումարը և առկայության 

դեպքում սպասարկման վճարները մարվում են ամեն 

ամիս 

Վարկի գումարը մարվում է ժամկետի վերջում, իսկ 

տոկոսագումարները և առկայության դեպքում 

սպասարկման վճարները մարվում են ամեն ամիս 
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Վարկի ապահովման ձևերը 

(նվազագույն պահանջները) 

   Վարկը տրամադրվում է միայն ոսկյա իրերի գրավադրմամբ 

   Գրավի ընդունելի տեսակներն են` 

  Դեղին ոսկուց պատրաստված իրեր՝ ոսկերչական զարդեր, սովորական և ստանդարտացված ձուլակտորներ, այլ 

իրեր: 

   Գրավի առարկան գնահատվում է որպես դրանում առկա համապատասխան հարգի և քաշի ոսկու ջարդոն: 

   Գրավի գնահատման ժամանակ ի թիվս այլ հատկանիշների, հաշվի չեն առնվում նաև` 

  Ոսկյա իրերի պատմական, մշակութային և գեղարվեստական արժեքը 

  Բացառապես սպիտակ ոսկուց պատրաստված առարկաների արժեքը 

  Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի արժեքները 

  Իրերի այլ բաղկացուցիչ մասերը, որոնք պատրաստված չեն ոսկուց 

 
 

Զուգահեռ վարկեր, տրանշեր, 

արտոնյալ մարումներ 

 

   Մեկ վարկառուի զուգահեռ «ՈՍԿԻ» վարկերի առավելագույն քանակը` 3, 
 

   Մեկ վարկառուի զուգահեռ «ՈՍԿԻ» վարկերի առավելագույն պարտավորության չափը` 1,500,000 ՀՀ դրամ 
 

   Վարկի մարման արտոնյալ ժամկետ և տրանշեր չեն կիրառվում 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Վարկի վաղաժամկետ մարման 

պայմանները 

 

Վարկառուն, առանց տուժանք վճարելու, իրավունք ունի վաղաժամկետ կատարել վարկի ամբողջական կամ մասնակի 

մարում և կատարել Պայմանագրով նախատեսված պարտականությունները: Ընդ որում. 
 

   Վարկի վաղաժամկետ ամբողջական մարման դեպքում Վարկառուն վճարում է վճարման օրվա դրությամբ հաշվեգրված 

վարկի սպասարկման և այլ վճարները, տոկոսները և Վարկը; 
 

  Վարկի Վաղաժամկետ մասնակի մարման պարագայում գանձվում է Վարկառուի Մարման ժամանակացույցով 

սահմանված առաջիկա մարման ենթակա ամբողջ գումարը, իսկ եթե կատարվող վճարումը գերազանցում է առաջիկա 

մարմանը ենթակա գումարի չափը, ապա այդ գերազանցող մասն ուղղվում է վարկի մարմանը: Իսկ այն դեպքում, երբ 

գումարը չի բավարարում Վարկառուի Մարման ժամանակացույցով սահմանված առաջիկա մարման ամսաթվի 

ամբողջ գումարը մարելու համար, ապա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ` 1) սպասարկման և այլ 

վճարներ, 2) տոկոսներ, 3) Վարկ; 
 

   Վարկառուն իր ցանկությամբ կարող է կատարել Մարման ժամանակացույցով նախատեսված հետագա ամիսների 

վճարումները: Այդ դեպքում մարումները կկատարվեն հետևյալ հերթականությամբ. 1) հետագա ամիսների 

սպասարկման և  այլ  վճարներ, 2) վճարման օրվա դրությամբ հաշվարկված   տոկոսներ, 3) Վարկի մնացորդային 

գումարի հանդեպ հաշվեգրվող հետագա ամիսների տոկոսներ, 4) հետագա ամիսների վարկի գումար: Վարկառուն 

հետագա ամիսների համար կատարված մարումների չափով ազատվում է վճարումներ կատարելուց Մարման 

ժամանակացույցով նախատեսված օրերին: 
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Տուգանքներ 

 

Վարկառուի կողմից մարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու 

դեպքում Վարկառուն պարտավորվում է Վարկատուին վճարել տուժանք` 

1) յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար ժամկետանց (չվճարված) վարկի գումարի նկատմամբ օրական 0.13%-ի 

չափով, և 

2) յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար ժամկետանց (չվճարված) տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.13%-

ի չափով: 

 

Վարկառուի կողմից վարկային պայմանագրի մարման ժամանակացույցով սահմանված Վարկի գումարի վճարման 

ժամկետները խախտելու (կետանցի) դեպքում Պայմանագրով նախատեսված Վարկի տարեկան տոկոսադրույքի 

հաշվարկումը ժամկետանց վարկի նկատմամբ դադարում է և վճարման ենթակա ժամկետանց Վարկի գումարի 

նկատմամբ՝ կետանցի օրվանից մինչև վճարման ենթակա ժամկետանց Վարկի փաստացի մարման օրը, սկսում է 

հաշվարկվել տոկոս՝ տարեկան 24 տոկոս (քսանչորս տոկոս) տոկոսադրույքի չափով: 

Վարկառուի կողմից վարկի և տոկոսների գծով ժամկետանց պարտավորությունների առկայության և վճարված 

գումարների անբավարարության դեպքում, պարտավորությունները մարվում են հետևյալ հերթականությամբ` առաջին 

հերթին մարվում են պարտավորության կատարման ստացմանն ուղղված Վարկատուի ծախսերը, այնուհետև 

սպասարկման վճարները, հաշվեգրված տուժանքները, տոկոսները և վարկի գումարը: 

 

Հաճախորդներին ներկայացվող 

պահանջներ 

 

 
Հաճախորդների թիրախային խումբը 

 

ՖԻՆՔԱ-ում ընթացիկ վարկ ունեցող հաճախորդ (ֆիզիկական անձ, ով հանդիսանում է ՖԻՆՔԱ-ի ֆիզիկական անձ 

վարկառու կամ ՖԻՆՔԱ–ի իրավաբանական անձ վարկառուի մասնակից/բաժնետեր կամ տնօրեն): 

 

 

Տարիքային պահանջներ 
Նվազագույնը 21 տարեկան 

 

Առավելագույնը 70 տարեկան (Վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում) 

 
Հավանական հաճախորդին 

ներկայացվող նախնական 

պահանջները 

   Հավանական հաճախորդը պետք է ունենա ընթացիկ վարկ ՖԻՆՔԱ-ում առնվազն 2 ամիս 

   Բավարար վարկային պատմության առկայություն 

  Վարկի համար դիմելու պահին դասակարգված վարկերի բացակայություն, բացառությամբ ստանդարտ դասի 

  Ժամկետանց օրերի քանակը վերջին 6 ամսում՝ ոչ ավելի, քան 60 օր 

 
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ 
 

Մնացած բոլոր փաստաթղթերը ձևակերպվում են ՖԻՆՔԱ-ի գրասենյակում 

 

Ծանոթություններ 
 

Վարկերը տրամադրվում են միայն «Գյումրի» և «Էջմիածին» մասնաճյուղերում: Ընկերությունը նախքան վարկային 

պայմանագրի կնքումը վարկառուին տրամադրում է Անհատական թերթիկ 
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ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄԸ 
 

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: 
 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի չափը կախված է վարկի պայմաններից (գումար, ժամկետ, վարկի մարմանն ուղված վճարների 

գումար և մարումների քանակ) 
 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով` 
 

 
 

 
 
 

 
որտեղ` 
 

A    վարկի գումարը (վարկատուի կողմից վարկառուին տրամադրված վարկի սկզբնական գումարը) 
 

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 տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, որը կարող է հաշվարկվել, եթե հավասարման մյուս տվյալները հայտնի են վարկավորման 

պայմանագրից կամ այլ կերպ
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Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ 
 

Վարկի գումար 500 000 ՀՀ դրամ 

Անվանական տարեկան 

տոկոսադրույք 

 

20 % 

Վարկի ժամկետ 18 ամիս 

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար վարկի գումարի  2% 

Սպասարկման ամենամսյա վճար վարկի գումարի  0.3 % 

 
 

Մարումներ 

Ամենամսյա հավասարաչափ 

մարումներ (մայր գումարը և 

տոկոսները միասին) 

Վարկի տրամադրման օր 01 սեպտեմբեր 2017 թ. 

Առաջին մարման օր 02 հոկտեմբեր 2017 թ 

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` 33.1 % 
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