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Գործառույթ 

Սակագին ՀՀ դրամ 

մինչև 2,0 

մլն դրամ 
2,0 մլն դրամից ավել 

1. Վարկի պայմանների փոփոխություն 

 0.5% *, min - 6000; max - 50,000   

Ժամկետի երկարաձգում 

Դադարի ամիսների տրամադրում 

Ներում՝ տույժեր, տոկոսներ և այլ գումարներ 

Տոկոսագումարների, տույժերի, սպասարկման վճարների տոկոսադրույքների փոփոխություն 
(այդ թվում զրոյացում) 

Այլ փոփոխություն 

2. Վարկի մարման օրվա փոփոխություն 3,000 5,000 

3. Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն, գրավի առարկայի սեփականատիրոջ 

փոփոխության թույլտվություն, գրավի իրավունքի դադարեցում Ընկերության հանդեպ 

պարտավորությունների առկայության դեպքում, սեփականության վկայականում կատարվող 

ցանկացած փոփոխության թույլտվություն  
0.5% **, min – 20,000; max – 40,000   

Ապօրինի շինության օրինականացման թույլտվություն, 

Նպատակային և գործառնական նշանակության փոփոխության թույլտվություն 

Այլ փոփոխություններ համար համաձայնությունների և թույլտվությունների տրամադրում 

4. Տրանսպորտային միջոց գրավի առարկայի փոփոխություն, գրավի առարկայի 

սեփականատիրոջ փոփոխության թույլտվություն, գրավի իրավունքի դադարեցում Ընկերության 

հանդեպ պարտավորությունների առկայության դեպքում,  

0.5% **, min – 10,000; max – 20,000   Նշանակության փոփոխության թույլտվություն՝ օրինակ մարդատարից բեռնատար 

Պետհամարանիշների  փոփոխության թույլտվություն 

Այլ փոփոխությունների համար համաձայնությունների և թույլտվությունների տրամադրում 

5. Երաշխավորության դադարեցում Ընկերության հանդեպ պարտավորությունների առկայության 

դեպքում, երաշխավորի փոփոխություն  
10,000 20,000 

6. Հաճախորդի (վարկառու, երաշխավոր, գրավատու) վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում 

5,000 

Վարկային պարտավորությունների, դրանց չափի, մարումների վերաբերյալ 

Տվյալ վարկի գծով պարտավորություն չունենալու վերաբերյալ 

ՖԻՆՔԱ-ում ընդհանրապես պարտավորություն չունենալու վերաբերյալ 

Ռիսկի դասի վերաբերյալ 

Գրավների վերաբերյալ 

Այլ տեղեկատվության վերաբերյալ 

* վճարը հաշվարկվում և գանձվում է գանձման պահին վարկայն պայմանագրի մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ, 

մասնավորապես վերակառուցման ժամանակ  հաշվարկվում և գանձվում է  կապիտալացված մայր գումարի վրա, իսկ 

վերաֆինանսավորման ժամանակ՝վերաֆինանսավորվող վարկի պարտավորությունների (մայր գումար, տոկոսներ, տույժեր, 

սպասարկման վճարներ) գումարի վրա  : Նկարագրված կարգավորումը  վերաբերվում է 1-ին և 2-րդ կետերին: 

** վճարը հաշվարկվում և գանձվում է գանձման պահին բարդ և սահմանաչափով վարկային պայմանագրով մայր գումարի 

մնացորդի վրա: Նկարագրված կարգավորումը  վերաբերվում է 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կետերին: 

Նշված սակագները կարող են փոփոխվել կամ   չգանձվել  ԳԳՏ-ի կամ ԳՏ-ի կողմից հաստատվող ՎԿ կամ ԽՎԿ 

արձանագրություններով կամ էլեկտրոնային հաստատմամբ 

Վարկային պարտավորությունների ամբողջական մարման դեպքում գրավի ազատման համար վճար չի գանձվում: 

Մերժված դիմումների համար վճար չի գանձվում: 

Վերը նշված գործառույթներից սակագին գանձելը չի տարածվում մահացած հաճախորդների կամ պատերազմական 

գործողությունների ընթացքում զոհված հաճախորդների (այդ թվում երաշխավորների) և/կամ հաճախորդների ընտանիքի զոհված 

անդամների վրա։ 

Վերը նշված գործառույթներից սակագին գանձելը չի տարածվում աշխատակցի աշխատանքից դուրս գալու դեպքում իր         

«Աշխատակցի վարկ»-ի կարգավիճակի փոփոխման համար վերաֆինանսավորումների դեպքում։ 


