Ուժի մեջ է 2018թ. սեպտեմբերի 20-ից

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ
ՍԱԿԱԳԻՆԸ
Հայտի ուսումնասիրության վճար
Անշարժ գույքի վերանորոգում*
Անշարժ գույքի ձեռքբերում*
5000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի կառուցում*
Բիզնես վարկեր*
Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկեր
0 ՀՀ դրամ
Աշխատավարձի գրավով վարկեր
0 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի գրավով սպառողական վարկեր*
5000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար
Հիփոթեքային վարկեր

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1

Անշարժ գույքի վերանորոգում

վարկի գումարի 0,3%,
նվազագույնը-10000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույքի ձեռքբերում

վարկի գումարի 0,2%,
նվազագույնը-10000 ՀՀ դրամ

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Անշարժ գույքի կառուցում

վարկի գումարի 0,5%,
նվազագույնը-15000 ՀՀ դրամ

Բիզնես վարկեր
2.2
2.3

Սպառողական վարկեր
Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկեր
2.3.1
2.3.2

Աշխատավարձի գրավով վարկեր
Անշարժ գույքի գրավով վարկեր

2.3.3
Վարկային գործառնությունների գլխավոր պայմանագրի
կնքման և ժամկետի երկարաձգման միջնորդավճար

2.4

վարկի գումարի 0,3%,
նվազագույնը-2000 ՀՀ դրամ
0 ՀՀ դրամ
վարկի գումարի 0,5%,
նվազագույնը-10000 ՀՀ դրամ
50000 ՀՀ դրամ

Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում
3
Հիփոթեքային վարկեր
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Անշարժ գույքի վերանորոգում
Անշարժ գույքի ձեռքբերում
Անշարժ գույքի կառուցում

Բիզնես վարկեր

ՀՀ դրամով վարկի դեպքումվարկի գումարի 0,3% ,
ԱՄՆ դոլարով վարկի դեպքում վարկի գումարի 0,4%
ՀՀ դրամով վարկի դեպքումվարկի գումարի 0,3% ,
ԱՄՆ դոլարով վարկի դեպքում վարկի գումարի 0,4%

3.2
Սպառողական վարկեր

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3.
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկեր

0 ՀՀ դրամ

Աշխատավարձի գրավով վարկեր

0 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույքի գրավով վարկեր

վարկի գումարի 0,3%

Համաձայնության տրամադրում
Գրավի առարկան օտարելու համաձայնություն
Գրավի առարկայի վարձակալության համաձայնություն
Գրավի առարկան առանձին միավորների բաժանելու
/միավորելու համաձայնություն
Գրավի առարկայի նկատմամբ այլ տիպի պետ. գրանցում
կատարելու համաձայնություն

(ներառյալ ԱԱՀ)
20000 ՀՀ դրամ
Ֆիզ. անձի դեպքում 5000 ՀՀ դրամ
Իրավ. անձի դեպքում10000 ՀՀ դրամ

Գրավի առարկայի սեփականության իրավունքի
գրանցման վկայականում փոփոխություն կատարելու
համաձայնություն՝ կառուցման նախագծին
համապատասխան
Գրավադրված գույքը այլ բանկերում, վարկային
կազմակերպություններում և հիմնադրամներում
հաջորդող գրավի սկզբունքով գրավադնելու
համաձայնություն
Գրավադրված անշարժ գույքի հասցեում նոր անձ
հաշվառելու համաձայնություն` բացառությամբ տվյալ
հասցեում հաշվառված անձանց նորածին երեխաների և
պարտադիր զինվորական ծառայությունից վերադարձած
անձանց հաշվառման դեպքերի

4.5

4.6

4.7

4.7.1
4.7.2

Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում
պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունները մեկ
այլ անձի փոխանցելու համաձայնություն

4.8

Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում
պայմանագրի ապահովման միջոցների կազմից որևէ
գույքի գրավից ազատման համաձայնություն

4.9
4.10

Գրավի փոխարինման դեպքերի համաձայնություն
Կառուցման դեպքում լրացուցիչ գրավի ազատման
համաձայնություն

4.11

4.12.1
4.12.2

4.13

5.1

Համավարկառու ներգրավելու/հանելու համաձայնություն
Համասեփականատեր գրանցելու/հանելու
համաձայնություն
Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում
պայմանների վերանայում (վերջնաժամկետի և
ժամանակացույցի երկարաձգում)
Տեղեկանքի և քաղվածքի տրամադրում
Մարված, արխիվացված վարկերի, գրավի առարկաների
վերաբերյալ տեղեկանք
Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանք

5.2

5.3
5.4

0 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ
5000 ՀՀ դրամ
5000 ՀՀ դրամ+տվյալ
վարկատեսակի համար
գործող այլ սակագներ
20000 ՀՀ դրամ
30000 ՀՀ դրամ
0 ՀՀ դրամ

Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում`

4.12

5

Գույքի սեփականատիրոջ (համասեփականատիրոջ) և
նրանց ընտանիքի անդամների համար
Այլ անձանց համար

1000 ՀՀ դրամ

Սոցիալական փաթեթի շրջանակներում վարկային
պարտավորությունների վերաբերյալ հիփոթեքային
վարկերի ընդհանուր պայմանների
համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկանք
Հաշվեգրված և վարկառուի կողմից վճարված տոկոսների
գումարների մասին տեղեկանք

10000 ՀՀ դրամ
20000 ՀՀ դրամ
Վարկի գումարից 0.1%,
նվազագույնը 10 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ ԱԱՀ)
2000 ՀՀ դրամ
1000 ՀՀ դրամ
0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ
ամենամսյա-անվճար

5.5

Ֆիզ. անձանց դեպքում
(բացառությամբ անհատ
ձեռնարկատերերի) տարեկան 4 անգամ
պահանջվող
ժամանակահատվածի համարանվճար,
5-րդ
Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածք
անգամից սկսած- 1000 ՀՀ
դրամ,

Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածք

Իրավ. անձանց և անհատ
ձեռնարկատերերի դեպքումպահանջվող
ժամանակահատվածի համար
1000 ՀՀ դրամ

Աուդիտորական հարցումների վերաբերյալ
տեղեկությունների տրամադրում՝ բացառությամբ
Արցախի ներդրումային հիմնադրամի

5000 ՀՀ դրամ

5.6

*Հաճախորդի պատճառով վարկի տրամադրումը 2 և ավելի ամիս հետաձգվելու դեպքում
հայտի կրկին ուսումնասիրում-5000 ՀՀ դրամ

տեմբերի 20-ից

