
                                     

Հայաստանի Հանրապետության վարկային     

կազմակերպությունների միություն 

                                       

    

 

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

Գրավի առարկայի և վարկերի ապահովագրության 

տեսակների մասին 

 

 

 

 

 

 

 

Երևան, 2015 



Գրավի առարկան և վարկերի ապահովագրության տեսակները 

Բանկերը և վարկային կազմակերպությունները ձգտում են նվազագույնի հասցնել 

վարկը չմարելու ռիսկը և կիրառում են վարկերի վերադարձման ապահովման տարբեր 

եղանակներ: Վարկառուի կողմից իր պարտավորությունների պատշաճ կատարման 

ապահովման առավել տարածված եղանակներից է գրավը: Համաձայն ՀՀ 

Քաղաքացիական օրենսգրքի՝ գրավը գրավատուի գույքի նկատմամբ գրավառուի 

գույքային իրավունքն է: Այն միաժամանակ միջոց է գրավառուի հանդեպ պարտապանի 

ունեցած դրամական կամ այլ պարտավորության կատարման ապահովման համար: 

Այսպիսով, գրավը վարկառուի պարտավորության կատարման երաշխիք է, որի դեպքում 

վարկառուն վարկատուին է հանձնում որոշակի գույք: Գրավով ապահովված 

պարտավորությունը չկատարելու դեպքում` գրավառուն իրավունք ունի գրավ դրված 

գույքի վրա բռնագանձում տարածել: Գրավով ապահովված պարտավորության 

պարտատերը պարտապանի կողմից այդ պարտավորությունը չկատարելու դեպքում 

գույքի տիրոջ մյուս պարտատերերի հանդեպ  գրավ դրված գույքի արժեքից բավարարում 

ստանալու նախապատվության իրավունք ունի: ՀՀ-ում գրավի տարածված  տեսակներից  

է հիփոթեքային վարկատեսակը, որի դեպքում մեծամասամբ գրավի առարկա է 

հանդիսանում ձեռք բերվող անշարժ գույքը: Որպես կանոն բանկերը և վարկային 

կազմակերպությունները հիփոթեքային վարկի դեպքում պահանջում են գույքի արժեքի 

շուկայական գնահատում և ապահովագրում: Սովորաբար ՀՀ-ում գործող վարկատու 

կազմակերպությունները պարտադրում են իրենց վարկառուներին գույքի գնահատումը և 

ապահովագրությունը իրականացնել իրենց կողմից հավատարմագրված անկախ 

գանահատողի և ապահովագրական ընկերությունների կողմից, ընդ որում գնահատման 

և ապահովագրության հետ կապված բոլոր ծախսերը կատարվում են վարկառուի 

կողմից: Իրականացվում է տարեկան ապահովագրություն` վարկի գումարի կամ 

մնացորդի չափով: Նույն կանոնը գործում է նաև այն բիզնես և գյուղատնտեսական 

վարկերի վրա, որոնք ապահովված են գույքով:  Ըստ Քաղաքացիական օրենսգրքի 237-րդ 

հոդվածի` գրավատուն կամ գրավառուն, կախված այն բանից, թե նրանցից ում մոտ է 

գտնվում գրավ դրված գույքը, պարտավոր է գրավ դրված գույքը լրիվ արժեքով 

ապահովագրել կորստյան և վնասվածքի ռիսկերից:  



Որոշ վարկատու կազմակերպություններ պահանջում են նաև վարկառուների 

ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից: Այս դեպքում ապահովագրության  

օբյեկտ են ապահովագրված անձանց (ապահովադիրների) այն գույքային շահերը, որոնք 

կապված են դժբախտ պատահար տեղի ունենալու հետևանքով նրանց կյանքին և 

աշխատունակությանը հասցված կորստի հետ, ինչպես նաև ապահովագրական 

պատահարի պատճառով նրանց եկամուտների կորստի և լրացուցիչ ծախսերի 

կատարման հետ: Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության դեպքում 

ապահովագրվում է վարկառուն, ինչպես նաև այն անձինք, ովքեր համապարտ 

պատասխանատվութուն են կրում բանկի առջև վարկի մարման համար: Դժբախտ 

պատահարներից ապահովագրությունը ենթադրում է ապահովագրական պատահարի 

տեղի ունենալու հետևանքով ապահովագրված անձանց կյանքին կամ 

աշխատունակությանը հասցված վնասների ապահովագրական հատուցում 

ապահովագրողի կողմից` հաստատագրված գումարով կամ մասնակի, նաև` լրացուցիչ 

ծախսերի լրիվ փոխհատուցմամբ:  ՀՀ-ում հիփոթեքի ապահովագրության և դժբախտ 

պատահարների ապահովագրության տոկոսադրույքները տատանվում է 0,16-0,3%-ի 

միջակայքում: Այս տարբերությունը հիմնականում պայմանավորված է 

ապահովագրական ընկերությունների և վարկատու կազմակերպությունների 

համագործակցության բնույթով: 

 

 


