Հաստատված է «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Վարչության թիվ 54/2020 որոշմամբ առ 27.05.2020թ
Հավելված 3

Բիզնես վարկերի տրամադրման պայմաններ` սկսած 27.05.2020թ.
Վարկատեսակ
Արժույթ
Գումարը (ՀՀ դրամ)

« Բիզնես Թեթև »

« Բիզնես Պարզ »

ՀՀ Դրամ

150,000 – 500,000

ՀՀ Դրամ / ԱՄՆ Դոլար

500,001 –
1,500,000

1,500,001 –
2,500,000

5,000,001 – 10,000,000

3.5 %, առավելագույնը՝ 250,000 ՀՀ դրամ

Տրամադրման վճար
Սպասարկման ամենամսյա
վճար

1.7 %

Նվազագույն և առավելագույն
ժամկետները (ամիս)

6 – 24
-

0․9 %

0․5 %

0․3 %
6 – 60

6 – 36 1

300 – 5,000

Տարեկան տոկոսադրույք

-

18 %

Տրամադրման վճար

-

4.5 % նվազագույնը՝ 12,000 ՀՀ
դրամ

Սպասարկման ամենամսյա
վճար

-

0.25 %
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2,500,001 – 5,000,000
14.9 %

Տարեկան տոկոսադրույք

Գումարը (ԱՄՆ դոլար)

« Բիզնես Պրոգրես »

5,001 – 10,000
20 %

18 %

10,001 – 20,000
16% - 18%

3 %, առավելագույնը՝ 200.000 ՀՀ դրամ
0.1 %

0.1%

Վարկատեսակ
Վարկի նվազագույն և
առավելագույն ժամկետները
(ամիս)

« Բիզնես Թեթև »

« Բիզնես Պարզ »

« Բիզնես Պրոգրես »

-

6 – 36 1

6 – 60

Ընդհանուր պայմաններ
Տրամադրման եղանակ
Մարման եղանակը
Արտոնյալ ժամկետ (ամիս)
Տրանշեր

Կանխիկ, անկանխիկ
Անուիտետային ամենամսյա մարումներ: Կարող է առաջարկվել նաև վարկի մարման ճկուն ժամանակացույց՝ հաշվի
առնելով բիզնեսի առանձնահատկությունները:
մինչև 3

մինչև 6

Չի նախատեսվում

Առավելագույնը՝ 2 տրանշ

Առավելագույնը՝ 3 տրանշ

Մինչև 500,000 ՀՀ դրամ (1,000 ԱՄՆ դոլար)

Երկու

Մեկ երաշխավոր և վարկի գումարի առնվազն

• երաշխավոր չի պահանջվում, եթե վարկային կոմիտեն
չի ներկայացրել այլ պահանջ

ֆինանսակա

50%-ի չափով լիկվիդային գրավ 6

• գրավ չի թույլատրվում

երաշխավոր,

Վարկի ապահովման ձևերը

500,001 – 1,500,000

ՀՀ դրամ (1,001 – 3,000 ԱՄՆ դոլար)

(նվազագույն պահանջները) 2

առնվազն մեկ երաշխավոր 3
1,500,001 – 2,500,000 ՀՀ դրամ (3,001 – 5,000 ԱՄՆ դոլար)
• Նոր հաճախորդների դեպքում՝ մեկ ֆինանսական

ն
որոնցից
մեկը
պարտադիր
արտաքին

երաշխավոր 4
• Գործող հաճախորդների դեպքում՝ մեկ երաշխավոր 5

Զուգահեռ վարկեր
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• Մեկ հաճախորդի զուգահեռ «Բիզնես Թեթև» վարկերի առավելագույն քանակը` 2 է, իսկ առավելագույն գումարը` 500,000
ՀՀ դրամ
• Մեկ հաճախորդի զուգահեռ «Բիզնես Պարզ» վարկերի առավելագույն քանակը` 2 է, իսկ առավելագույն գումարը` 2,500,000
ՀՀ դրամ կամ 5,000 ԱՄՆ դոլար

Վարկատեսակ

« Բիզնես Թեթև »

« Բիզնես Պարզ »

« Բիզնես Պրոգրես »

• Մեկ հաճախորդի զուգահեռ «Բիզնես Պրոգրես» վարկերի առավելագույն քանակը` 3 է, առավելագույն գումարը` 10,000,000
ՀՀ դրամ կամ 20,000 ԱՄՆ դոլար

Վարկառուն, առանց տուժանք վճարելու, իրավունք ունի վաղաժամկետ ամբողջական կամ մասնակի մարելու վարկը և
կատարելու պայմանագրով նախատեսված պարտականությունները: Պայմանագրով վարկառուի ունեցած
պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու) դեպքում վճարվող գումարի չափով նվազում է վարկի մայր
գումարը և համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը (բոլոր տոկոսագումարները և
այլ վճարները), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վճարում իրականացնողը վճարվող գումարի վերաբերյալ այլ գրավոր
հանձնարարական է տվել: Ընդ որում, նվազեցման ենթակա չեն ՀՀ գործող օրենսդրությամբ և պայմանագրով նախատեսված
պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարված կամ վճարվելիք տուժանքները և այլ
վճարները, այն վճարները, որոնք հաճախորդի կողմից ենթակա են վճարման՝ անկախ ապրանքների, ծառայությունների
կամ աշխատանքների դիմաց վճարումը կրեդիտով կամ առանց կրեդիտի (cash price) կատարելու հանգամանքից, այն
վճարները, որոնք կատարում է կրեդիտի մարման և տոկոսների վճարման նպատակով կատարվող փոխանցումների
համար, ինչպես նաև «սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով սահմանված այլ վճարները:
Վարկը վաղաժամկետ ամբողջական մարելու դեպքում վարկառուն վճարում է վճարման օրվա դրությամբ հաշվարկված
Վարկի վաղաժամկետ մարման
պայմանները

վարկի սպասարկման և այլ վճարները, տոկոսները և վարկը:
Վարկառուն իր ցանկությամբ կարող է կատարել Մարման ժամանակացույցով նախատեսված հետագա ամիսների
վճարումները՝ ներկայացնելով դրա վերաբերյալ գրավոր հանձնարարական:
Այն դեպքում, երբ վաղաժամկետ վճարված գումարը չի բավարարում մարել Վարկառուի Մարման ժամանակացույցով
սահմանված հերթական մարման ամսաթվի ամբողջ գումարը և առկա է Վարկառուի (վճարումն իրականացնողի) գրավոր
հանձնարարականը վճարված գումարը Մարման ժամանակացույցով սահմանված հերթական մարմանը ուղղելու
վերաբերյալ, ապա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ` 1. սպասարկման և այլ վճարներ, 2. տոկոսներ, 3.
վարկ

Տուգանքներ
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Վարկառուի կողմից մարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու
դեպքում վարկառուն պարտավորվում է վարկատուին վճարել տուժանք`
• յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար ժամկետանց (չվճարված) վարկի գումարի նկատմամբ օրական 0.13%-ի չափով,
և

Վարկատեսակ

« Բիզնես Թեթև »

« Բիզնես Պարզ »

« Բիզնես Պրոգրես »

• 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 վարկային 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 տույժերը, տոկոսները և վարկի գումարը: Ընդ որում, վերոնշյալ պայմաններով սահմանված դրամական
պարտավորությունը մարելու հերթականությունը կարող է փոփոխվել Վարկառուի կողմից ներկայացված գրավոր դիմումի
(գրության) հիման վրա Վարկատուի կողմից կայացված որոշմամբ, որը կհամարվի դրամական պարտավորությամբ
պահանջները մարելու հերթականության վերաբերյալ Կողմերի միջև կայացված համաձայնություն:
Վարկառուն` վարկային միջոցները ստանալիս պետք է գործի իր անունից և իր օգտին (իրական շահառու):
1 Վարկը կարող է տրամադրվել մինչև 48 ամիս ժամկետով վարկի օգտագործման հետևյալ նպատակների դեպքում`

հիմնական միջոցների ձեռքբերում և/կամ կապիտալ վերանորոգում և/կամ այլ նպատակներ՝ վարկային կոմիտեի
որոշմամբ:
2 Համաձայն «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ գործող կարգերի, եթե հաճախորդի բիզնես գործունեությունում առկա է այլ անձի(երի)

մասնակցություն (փայատիրություն), ապա` անկախ վարկի տեսակից և գումարի չափից, տվյալ մասնակցի(ների)
երաշխավորությունը հանդիսանում է վարկի ապահովման պարտադիր պայման:
Նշումներ

3 Բոլոր այն դեպքերում, երբ երաշխավորը չի հանդիսանում ներքին, ապա ընտանիքի անդամին պետք է կցել որպես

փոխկապակցված անձ (ամուսնացած լինելու դեպքում որպես փոխկապակցված անձ դիտարկել կնոջը/ամուսնուն,
բացառությամբ երկրից բացակայելու և այլ խոչընդոտող հանգամանքների պարագայում):
4 Ֆինանսական երաշխավորին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝ տրամադրվող վարկի գումարին համադրելի

կայուն եկամտի (աշխատավարձ, ձեռնարկատիրություն և այլն) և/կամ լիկվիդային սեփականության (փոխադրամիջոց,
անշարժ գույք) առկայություն:
5 Գործող հաճախորդներ են համարվում նախկինում ՖԻՆՔԱ-ում վարկ ունեցած հաճախորդները, որոնք նոր վարկային

դիմում են ներկայացնում, նախորդ վարկը մարելուց ոչ ուշ՝ քան երեք ամիս հետո:

info@finca.am
Հեռ․ +374 (012) 55 55 55

Վարկատեսակ

« Բիզնես Թեթև »

« Բիզնես Պարզ »

« Բիզնես Պրոգրես »

6 Լիկվիդային գրավ է համարվում գյուղատնտեսական նշանակության տեխնիկայի (պետական գրանցմամբ),

փոխադրամիջոցը կամ անշարժ գույքը:

.

info@finca.am
Հեռ․ +374 (012) 55 55 55

