


    Վարկը իրենից ներկայացնում է վարկատուի և վարկառուի միջև 

փոխհարաբերությունների ամբողջություն, որոնք առաջանում են 

դրամական միջոցները ժամանակավոր օգտագործման տրամադրելու, 

դրանք վերադարձնելու և տոկոսները վճարելու կապակցությամբ: 



 

 Բանկեր, 

 Վարկային կազմակերպություններ, 

 Գրավատներ: 



 

 Սպառողական վարկեր, 

 Հիփոթեքային վարկեր, 

 Վերաֆինանսավորման վարկեր, 

 Գյուղատնտեսական վարկեր, 

 Բիզնես վարկեր: 



     Սպառողական վարկը հնարավորություն է տալիս ֆիզիկական անձանց 

առանց երկարաժամկետ խնայողությունների իրականացնել անձնական 

կամ ընտանեկան բնույթի ծախսեր: Սպառողական վարկերը լինում են 

նպատակային և ոչ նպատակային: 

    Ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության` սպառողական 

վարկերը տրամադրվում են միայն ՀՀ դրամով: 

    Սպառողական վարկերի տեսակներ են  

    ուսումնական վարկերը, ավտովարկերը,  

    լոմբարդային վարկերը և ֆիզիկական 

    անձ սպառողին ապրանքներ ձեռք բերելու 

    կամ այլ ծախսեր հոգալու համար տրամադրվող վարկերը: 



 Ավտովարկերը ավտոմեքենա գնելու նպատակով տրամադրվող 

սպառողական վարկեր են, որոնք տրամադրվում են ձեռքբերվող 

տրասպորտային միջոցի գրավադրման դեպքում: Կախված այն 

հանգամանքից, թե ավտոմեքենան ձեռք է բերվել առաջնային թե 

երկրորդային շուկայից, վարկավորման պայմանները կարող են տարբեր 

լինել: 

 

 Ուսումնական վարկերը տրամադրվում են ֆիզիկական անձանց ուսման 

վարձերը մասնակի կամ ամբողջությամբ մարելու նպատակով: 

Սովորաբար ուսման վարկերը տրամադրվում են ուսանողների ծնողների 

կամ խնամակալների երաշխավորությամբ: 

 

 



 

 Առանց գրավի 

      Այս վարկերը սովորաբար ունենում են ավելի բաձր տոկոսադրույք, 

քանի որ չեն երաշխավորվում որևէ գույքով և հետևաբար առավել 

ռիսկային են վարկատուների համար: ՀՀ-ում առանց գրավի վարկերի 

առավելագույն գումարը մոտ 2.000.000 ՀՀ դրամն է: 

 

 

 Գրավով ապահովված 

      Այս վարկերը տրամադրվում են գրավի առարկայի հիման վրա և 

որպես կանոն վարկի գումարը չի գերազանցում գույքի գնահատված 

արժեքի 70%-ը: 

 

 

  

 

      



   

 Սպառողական վարկ վերցնելու դեպքում պայմանագրի կնքմանը 

հաջորդող օրվանից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում կարելի է 

առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծել 

պայմանագիրը:  

 

 Սպառողական վարկի դեպքում, վարկառուն իրավունք ունի ժամկետից 

շուտ մարել վարկը` առանց տույժեր կամ տուգանքներ վճարելու:  



    Հիփոթեքային վարկերը տրամադրվում են ֆիզիկական անձանց` 

անշարժ գույքի գնման և վերանորոգման կամ հողամաս 

կառուցապատելու նպատակով:  

 Հիփոթեքային վարկերը տրամադրվում են  

 անշարժ գույքի գրավի հիման վրա, 

 ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով, 

 հաստատագրված տոկոսադրույքով, իսկ ավելի հաճախ` փոփոխական 

տոկոսադրույքով` հաշվի առնելով փոխատվության երկարաժամկետ 

լինելը: 

 
 

 

 

 



 

 Հիփոթեք է համարվում անշարժ գույքի գրավը, ինչպես նաև հողամասի 

կառուցապատման իրավունքի գրավը: 

 

 Հիփոթեքի պայմանագրով կարող են գրավ դրվել միայն քաղաքացիների 

և իրավաբանական անձանց պատկանող գույքը: 

 



     Վերաֆինանսավորման վարկի դեպքում մի բանկը կամ վարկային 

կազմակերպությունը վարկի գումարն ուղղում է մեկ այլ բանկում կամ 

վարկային կազմակերպությունում հաճախորդի վարկի ամբողջական 

մարմանը: Սակայն այս դեպքում անհրաժեշտ է մեկ այլ անշարժ գույքի/ 

ավտոմեքենայի  գրավադրում, որը կարող է պատկանել ինչպես 

հաճախորդին, այնպես էլ երրորդ անձի: 

 

 Վերաֆինանսավորման վարկի առավելագույն ժամկետը համընկնում է 

հաճախորդի տվյալ պահին վարկի մարմանը մնացած ժամկետին: 

 

 Վերաֆինանսավորման վարկի դեպքում կարող է փոփոխվել ինչպես 

վճարման ժամանակացույցը, այնպես էլ վարկի արժույթը: 

 



   Գյուղատնտեսական վարկերը տրամադրվում են այն ֆիզիկական 

անձանց, անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց, 

որոնք զբաղվում են կամ նախատեսում են զբաղվել գյուղատնտեսական 

արտադրությամբ կամ գյուղատնտեսական հումքի վերամշակմամբ: 

     

      



    Բիզնես վարկերը տրամադրվում են տնտեսական գործունեության 

իրականացման, այդ թվում նաև արտադրության կազմակերպման, 

առևտրի, ծառայությունների մատուցման, բիզնեսի ընդլայնման և 

զարգացման նպատակով: Բիզնես վարկերի տարատեսակ է խմբային 

վարկը: 



   Խմբային վարկերը ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց 

խմբային երաշխավորությամբ վարկեր են, որոնք նախատեսված են այն 

փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար, որոնց անհապաղ 

դրամական միջոցներ են անհրաժեշտ իրենց գործունեությունն 

ընդլայնելու համար: Խմբի անդամները համապարտ 

պատասխանատվություն են կրում, որի արդյունքում էլ խմբային 

վարկերը տրամադրվում են առանց գրավի առկայության: 



 

 Անուիտետային, որի դեպքում վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի 

ընթացքում ամսական մարումները իրականացվում են հավասարաչափ 

մայր գումարի և տոկոսագումարի փոփոխության հաշվին: 

 

 Դիֆերենցված, որի դեպքում յուրաքանչյուր ամիս վարկառուն վճարում է 

հավասարաչափ մայր գումար, սակայն տոկոսավճարները ժամանակի 

ընթացքում նվազում են: Արդյունքում ամսական մարումները գնալով 

նվազում են: 

     

    Վարկի գումարը վերադարձնելու կարգը որոշվում է  վարկային  

պայմանագրով: 



 

 

            ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ… 


