
ԽԵԼԱՄԻՏ  ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ 

Վարկերը կօգնեն իրականացնել Ձեր  նպատակները, սակայն չափից դուրս պարտավորությունը ռիսկային է 



Խուսափե՛ք  անթույլատրելի  սխալներից 

 Չգիտե՞ք, թե որքան վարկ կարող եք վերցնել: 

 Չգիտե՞ք որքան պետք է վճարել: 

 Չե՞ք հասկանում պայմանագիրը: 

 Չե՞ք օգտվում Ձեր բողոքելու իրավունքից: 

 Չե՞ք կարողանում կառավարել Ձեր պարտքը: 

 



Իրականացրե՛ք  խելամիտ վարկավորում 

 Որքա՞ն վարկ կարող եք վերցնել: 

 Գիտե՞ք արդյոք` որքան պետք է վճարել: 

 Արդյո՞ք հասկանում եք պայմանագիրը: 

 Ի՞նչ անել, եթե դժգոհ եք: 

 Կառավարե´ք Ձեր պարտքը, թույլ մի´ տվեք, 

       որ այն կառավարի Ձեզ: 

 



Որքա՞ն վարկ կարող եմ վերցնել 
 

 Սովորե´ք հաշվել Ձեր ամսական խնայողությունները: 

 Վարկի ամսական տոկոսավճարները չպետք է գերազանցեն Ձեր 

ամսական խնայողությունների 70%-ը: 

      Օր.` եկամուտ=1000, ծախսեր=800, խնայողություն=200: Այս դեպքում 

Ձեր ամսական տոկոսավճարները չպետք է գերազանցեն 140-ը: 

 Վարկ վերցրեք այն արժույթով, որով Ձեր եկամուտն է: «Ֆարմ Կրեդիտ 

Արմենիա»-ն կգնահատի Ձեր վճարունակությունը: 

 



 
Գիտե՞մ արդյոք որքան պետք է վճարել 

 
 Սովորե´ք համեմատել տարբեր առաջարկները, որպեսզի 
տեղեկացված ընտրություն կատարեք: 

 Համեմատե´ք տարեկան և արդյունավետ տոկոսադրույքները: 

 Հիշե´ք` ցածր տոկոսադրույքը չի երաշխավորում, որ վարկը էժան 
կլինի: 

 Ամսական վճարները հաշվարկելիս  տոկոսավճարներից բացի 
ներառեք նաև բոլոր միջնորդավճարները: 

 Զգուշացե´ք չափազանց ակտիվ վարկատուներից. 

 հատուկ առաջարկները հազվադեպ են հատուկ լինում: 

 Ուշադիր ուսումնասիրե´ք վարկի ժամկետը, վճարման ավելի փոքր 
չափը երկար ժամկետով միշտ չէ, որ ավելի էժան է ստացվում: 

 «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»-ն, ինչպես 

      նաև Միկրոֆինանսավորման կենտրոնի 

      բոլոր անդամները տեղեկացնում են բոլոր 

     վճարների մասին, ներառյալ տուգանքները: 

 



 
Արդյո՞ք ես հասկանում եմ պայմանագիրը 

 
 Կարդացե´ք պայմանագիրը սկզբից մինչև վերջ:  

 Հասկացե´ք վճարները տույժերը, ժամանակահատվածը և վճարելու 

մեխանիզմները: 

 Խնդրե´ք Ձեր վարկային մասնագետին օգնել Ձեզ հասկանալ 

պայմանագրի յուրաքանչյուր կետը: 

 Մի´ շտապեք ստորագրել մի փաստաթուղթ, որը չեք հասկանում: 

 



 
Ի՞նչ անել, եթե դժգոհ եմ 

 
 Օգտագործե´ք Ձեր բողոքելու իրավունքը: 

 Դիմեք մեզ` գլխամասային գրասենյակ (ք. Երևան, Քաջազնունու 18, 

հեռ. 010-55-08-31) կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի 

գրասենյակ (ք. Երևան, Մ. Խորենացու 15, հեռ. 010-58-23-22) 

 Ձեր կարծիքը կօգնի ավելի լավ ծառայություններ տրամադրել 

հաճախորդներին: 

 



 
Կառավարե´ք Ձեր պարտքը. թույլ մի տվեք, որ այն 

կառավարի Ձեզ 

 
 Չափից շատ պարտքը ստեղծում է խնդիրներ վճարման հետ կապված:  

 Խուսափեք մի քանի վարկեր վերցնելուց: 

 Վարկը պետք է վերցնել ներդրման համար: Խուսափեք վարկն 

օգտագործել ցանկալի, բայց ոչ անհրաժեշտ նպատակների համար: 

 Հոգացե´ք, որ Ձեր վարկային պատմությունը լինի դրական: 

 Ուշադիր եղեք այլ անձանց վարկի համա երաշխավորություն տալուց: 

 Խորհրդակցե´ք Ձեր վարկային մասագետի հետ:  

     Եթե խնդիր ունեք, մենք միշտ պատրաստ ենք Ձեզ օգնել:  

 



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 


