
 
 

ՀՀ-ում գյուղատնտեսության ոլորտում տրամադրվող սուբսիդավորվող լիզինգի և վարկերի 
Տեղեկատվական ամփոփագիր 

Թարմացվել է 01.07.2019թ.1 
 
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Բանկ) ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղական տարածքների 
տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական 
ֆինանսավորման կառույցի (այսուհետ՝ ՀՀ ԳՆ «ԳՏՏԶ ԾԻԳ» ՊՀ-ի ԳՖԿ) հետ ունեցած համագործակցության 
պայմանագրերի շրջանակում ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսվարող սուբյեկտներին առաջարկում է ՀՀ 
դրամով ֆինանսավորում հետևյալ պայմաններով. 
 

1. ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության՝ Լիզինգի պետական 
աջակցության ծրագիր 

Նպատակ 

Լիզինգը տրամադրվում է հետևյալ ոլորտներում օգտագործվող ագրոպարենային 
սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով. 
- անասնաբուծություն, այդ թվում՝ տավարաբուծություն, ոչխարաբուծություն, 

խոզաբուծություն, թռչնաբուծություն, ձկնաբուծություն, մեղվաբուծություն և 
արդյունագործական գազանաբուծություն 

- բուսաբուծություն, այդ թվում՝ ջերմոցային տնտեսություն 
- սառնարանային տնտեսություն, այդ թվում՝ կաթի մթերման կայաններ, և կաթ 

տեղափոխող  իզոթերմիկ ցիստերներ 
- թարմ պտուղբանջարեղենի և հատիկաընդեղենի տեսակավորման, փաթեթավորման ու 

զտման գործունեություն 
- սպանդանոցային տնտեսություն 
- ագրովերամշակող  արդյունաբերություն 
ագրոպարենային ոլորտի այլ գործունեություն 

Լիզինգառու ՀՀ գյուղատնտեսությունում տնտեսվարող ֆիզիկական և իրավաբանական անձ, անհատ
ձեռնարկատեր 

Լիզինգի 
գումար 

Ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր լիզինգառուի կողմից ձեռք բերվող սարքավորումների
արժեքների հանրագումարը չպետք է գերազանցի 450 մլն ՀՀ դրամը (լիզինգի առարկայի 
արժեքը ներառում է լիզինգի առարկայի ձեռք բերման գինը, լիզինգի առարկայի ՀՀ 
ներմուծման հետ կապված ծախսերը (տեղափոխում, այդ թվում՝ տեղափոխման հետ կապված 
այլ ծախսեր, մաքսազերծում, ավելացված արժեքի հարկ և այլն), այն դեպքում, երբ 
կառուցվածքը (կոնստրուկցիան) կազմում է Լիզինգով ձռեք բերվող տեխնոլոգիական 
սարքավորման անբաժանելի մաս, ապա կառուցվածքը կարող է դիտարկվել որպես Լիզինգի 
առարկա): 

Տարեկան 
անվանական 
տոկոսադրույք 

11%, որից 7%-ը սուբսիդավորվում է ԳՖԿ–ի կողմից (ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 18-ի №1444-Ն որոշմամբ հաստատված սոցիալական աջակցություն ստացող 
սահմանամերձ բնակավայրերի տարածքներում գործունեություն իրականացնող 
տնտեսվարողների դեպքում՝ 11%): 
 
Լիզինգի տրամադրման հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում 

Կանխավճար Լիզինգի առարկայի ձեռք բերման գնի 20%

Առավելագույն 
ժամկետ 

96 ամիս 
 
Լիզինգի մայր գումարի մարման համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ՝ լիզինգը 
տրամադրելու պահից առավելագույնը 3 ամիս: Բացի այդ լիզինգառուի խնդրանքով 
լիզինգատուների կողմից կարող են սահմանվել լիզինգի հիմնական գումարի վճարման 
համար դադարի շրջաններ՝ տարեկան մինչև 6 ամիս ժամկետով: 

Այլ պայմաններ 

- Նույն լիզինգառուն Ծրագրից կարող է օգտվել մեկ անգամ: 
- Լիզինգի առարկան Բանկի կողմից ենթակա է ապահովագրման վնասվածքի և կորստյան 

ռիսկերից (կասկո)՝ լիզինգի պայմանագրի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի 
ընթացքում: 

- Լիզինգի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն հաշվարկվում:
 

                                                            
Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել 



 
 

2. ՀՀ-ում գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման 
ծրագիր 
Նպատակ ՀՀ համայնքներում ագրոպարենային ոլորտում զարգացման ծրագրերի իրականացում 
Վարկառու Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր

Վարկի գումար 

3-15 մլն ՀՀ դրամ 
Վարկերը կարող են տրամադրվել առանձին փուլերով, սակայն առաջին փուլի գումարը պետք 
է լինի առնվազն 3 մլն ՀՀ դրամ: Սույն Ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր տնտեսությանը 
տրամադրվող վարկերի ընդհանուր մնացորդը չի կարող գերազանցել 15 մլն ՀՀ դրամը: 

Տարեկան 
անվանական 
տոկոսադրույք 

12%, որից 7%-ը (գյուղատնտեսական կոոպերատիվների դեպքում` 9%-ը) սուբսիդավորվում է
ՀՀ ԳՆ «ԳՏՏԶ ԾԻԳ» ՊՀ-ի ԳՖԿ–ի կողմից (ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի №1444-Ն որոշմամբ հաստատված սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ 
բնակավայրերի դեպքում՝ 12%): 
 
Վարկի տրամադրման հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում 

Առավելագույն 
ժամկետ 

60 ամիս 
Ներդրումների կառուցվածքում շրջանառու միջոցների տեսակարար կշիռը 30%-ից ավելին 
կազմելու դեպքում՝ մինչև 24 ամիս, հիմնական միջոցների 70% և ավելին կազմելու դեպքում՝ 
մինչև 60 ամիս: 
 
Վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ՝ 
առավելագույնը 12 ամիս: 

Այլ պայմաններ 

- Նախարարության կողմից տնտեսավարողներին տրված հավաստագրի առկայությունը 
պարտադիր է։ 

- Սույն Ծրագրին չեն կարող մասնակցել ՀՀ յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեով 
նախատեսված ներքոնշյալ վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորմամբ 
իրականացվող ծրագրերի շահառու տնտեսվարողները. 

- ՀՀ-ում՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի 
- Գյուղատնտեսական հումքի մթերման (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման 

ոլորտին տրամադրվող վարկերի 
- Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի 
- ՀՀ գյուղատնտեսությունում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար 

տրամադրվող վարկերի 
- ՀՀ-ում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ այգիների հիմնամ համար 

տրամադրվող վարկերի 
- ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության՝ 

լիզինգի 
- ՀՀ-ում 2019-2024 թվականներին տավարաբուծության զարգացման պետական 

աջակցության 
- Վերը նշված պետական աջակցության ծրագրերի շահառուները կարող են հանդիսանալ 

սույն Ծրագրի մասնակիցներ նշված կոնկրետ ծրագրի շրջանակներից դուրս ծրագրերի 
իրականացման համար, եթե այդ տնտեսվարողները բավարարում են Բանկի 
պայմաններին: 

- Վարկի տրամադրումից 2 ամիս անց Բանկի կողմից իրականացվում է նպատակային 
մոնիտորինգ, որից հետո տարեկան առնվազն մեկ անգամ իրականացվում է ֆինանսական 
մոնիտորինգ: 

- Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն հաշվարկվում: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. ՀՀ-ում 2019-2024թթ. տավարաբուծության զարգացման ծրագիր

Նպատակ Ծրագրով վարկերը տրամադրվում են ՀՀ-ում աճեցված տոհմային խոշոր եղջերավոր
կենդանիների (այսուհետ՝ ԽԵԿ) ձեռքբերուման և/կամ ներկրում

Շահառու Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր

Վարկի գումար 
Ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր Վարկառու  տարեկան կորող է ձեռք բերել
առավելագույնը 300 գլուխ տոհմային ԽԵԿ, իսկ տրամադրվող վարկերի ընդհանուր 
մնացորդը մեկ վարկառուի համար չի կարող գերազանցել 300 մլն ՀՀ դրամը: 

Տարեկան 
անվանական 
տոկոսադրույք 

12%, որից 10%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ԳՆ «ԳՏՏԶ ԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից (ՀՀ կառավարության
2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի №1444-Ն որոշմամբ հաստատված սոցիալական 
աջակցություն ստացող սահմանամերձ բնակվայրերի կամ գյուղատնտեսության ոլորտում 
գործունեություն իրականացնող կոոպերատիվների դեպքում՝ 12%)։ 
 
Վարկի տրամադրման հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում 

Առավելագույն 
ժամկետ 

60 ամիս 
 
Վարկի մայր գումարի մարման համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ՝ վարկի 
տրամադրման 1-ին տարվա սկզբում առավելագույնը 12 ամիս:

Այլ պայմաններ 

- Ծրագրի Շահառու չեն կարող հանդիսանալ Նախարարության կողմից պետական
աջակցության և/կամ այլ ծրագրերի շրջանակներում խնդրահարույց պարտավություններ 
ունեցող ֆիզիկական, իրավաբանական անձիք և անհատ ձեռնարկատերերը։ 

- Վարկով նախատեսված գումարը անկանխիկ եղանակով՝ փուլ առ փուլ կամ միանվագ, 
փոխանցվում է վարկառուի համապատասխան հաշվին: 

- Ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված տոհմային ԽԵԿ-ը օտարելու դեպքում ենթակա չէ 
կրկնակի վարկավորման։ 

- Շահառուն ներկայացնում է գրավոր պարտավորագիր՝ ձեռք բերվող Տոհմային ԽԵԿ-երի 
առնվազն երեք տարի Հայաստանի Հանրապետությունում տավարի նախրի 
վերարտադրության համար օգտագործելու վերաբերյալ։ 

- Բանկի կողմից առաջին մոնիտորինգն իրականացվում է Վարկը տրամադրելուց հետո 
երկու ամսվա ընթացքում: 

- Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն հաշվարկվում: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման ծրագիր 

Նպատակ 

Ծրագիրը նախատեսվում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերով զբաղեցված տարածքներում՝
բացառությամբ ջերմատների և ջերմոցային տնտեսությունների, կաթիլային ոռոգման և/կամ 
անձրևացման համակարգերի ներդրման համար: 
 
Ծրագիրն իրագործվում է հետևյալ հիմնական մոտեցումների կիրառմամբ. 
- սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրում՝ կապալառուի հետ կնքվող  

պայմանագրերի հիման վրա 
- սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրում՝ անմիջապես շահառուին 

Շահառու ՀՀ գյուղատնտեսությունում տնտեսվարող ֆիզիկական և իրավաբանական անձ, անհատ 
ձեռնարկատեր 

Վարկի գումար 

Ծրագրի շրջանակներում կապալառուի միջոցով աշխատանքների իրականացման դեպքում 
1 հա-ի համար կատարվող առավելագույն վարկային ներդրումն անկախ մշակաբույսից 
կազմում է՝ 
- 2.2 մլն ՀՀ դրամ` կաթիլային ոռոգման համակարգի համար 
- 2.7 մլն ՀՀ դրամ` անձրևացման համակարգի համար 
Ընդ որում տրամադրվող վարկերի հանրագումարի մնացորդը մեկ Շահառուի համար չի 
կարող գերազանցել 150.0 մլն ՀՀ դրամը: 
Ծրագրի շրջանակներում առանց կապալառուի աշխատանքների իրականացման դեպքում 1 
հա-ի համար կատարվող առավելագույն վարկային ներդրումն անկախ մշակաբույսից կազմում 
է՝ 
- 1.6 մլն ՀՀ դրամ` կաթիլային ոռոգման համակարգի համար 
- 1.9 մլն ՀՀ դրամ` անձրևացման համակարգի համար 
Ընդ որում տրամադրվող վարկերի հանրագումարի մնացորդը մեկ Շահառուի համար չի 
կարող գերազանցել 110.0 մլն ՀՀ դրամը: 

Տարեկան 
անվանական 
տոկոսադրույք 

12%, որից 10%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ԳՆ «ԳՏՏԶ ԾԻԳ» ՊՀ-ի ԳՖԿ–ի կողմից (ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի №1444-Ն որոշմամբ հաստատված 
ցանկում ընդդգրկված սահմանամերձ համայնքներում կամ գերնորմատիվային ջրապահան-
ջարկ ունեցող հողատարածքներում ներդրման և առնվազն 3 հա հողատարածքում ներդրում 
կատարող գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալող կոոպերատիվների դեպքում՝ 12%): 
 
Վարկի տրամադրման հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում 

Առավելագույն 
ժամկետ 

36 ամիս 
 
Վարկի մայր գումարի մարման համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ՝ 
առավելագույնը տարեկան 6 ամիս: 

Այլ պայմաններ 
- Վարկի գումարն անկանխիկ եղանակով՝ փուլ առ փուլ կամ միանվագ, փոխանցվում է 

կապալառուի կամ Շահառուի համապատասխան հաշվին: 
- Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն հաշվարկվում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. ՀՀ-ում 2019-2023 թթ. խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու 
այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցության ծրագիր 

Նպատակ 

Ծրագիրը նախատեսված է հիմնելու՝ 
- 0.5-ից 10 հեկտար ինտենսիվ պտղատու և խաղողի այգի 
- 0.5-ից 3 հեկտար հատապտղատու այգի 
Ծրագիրն իրագործվում է հետևյալ հիմնական մոտեցումների կիրառմամբ. 
- սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրում՝ կապալառուի հետ կնքվող պայմանագրերի 

հիման վրա 
- սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրում՝ անմիջապես շահառուին 

Շահառու ՀՀ գյուղատնտեսությունում տնտեսվարող ֆիզիկական և իրավաբանական անձ, անհատ 
ձեռնարկատերեր 

Յուրաքանչյուր 
Շահառուի 1 հա 
այգեհիմնման 
աշխատանքների 
առավելագույն 
սահմանաչափեր 

Եթե այգեհիմնումն իրականացնում է կապալառու կազմակերպությունը. 
- Խաղողի այգի՝ 10.8 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 14.4 մլն ՀՀ դրամ 
- Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 18.7 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 24.8 մլն ՀՀ 

դրամ 
- Հատապտղանոց՝ 23.2 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ 
Եթե այգեհիմնումն իրականացնում է Շահառուն. 
- Խաղողի այգի՝ 8.6 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 11.5 մլն ՀՀ դրամ 
- Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 14.9 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 19.8 մլն ՀՀ 

դրամ 
- Հատապտղանոց՝ 18.6 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ

Յուրաքանչյուր 
Շահառուին 
տրամադրվող 
վարկերի 
առավելագույն 
գումարը 

Եթե այգեհիմնումն իրականացնում է կապալառու կազմակերպությունը. 
- Խաղողի այգի՝ 108 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 144 մլն ՀՀ դրամ 
- Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 187 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 248 մլն ՀՀ 

դրամ 
- Հատապտղանոց՝ 69.6 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ 
Եթե այգեհիմնումն իրականացնում է Շահառուն. 
- Խաղողի այգի՝ 86 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 115.2 մլն ՀՀ դրամ 
- Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 149 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 198 մլն ՀՀ 

դրամ 
- Հատապտղանոց՝ 55.8 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ

Տարեկան 
անվանական 
տոկոսադրույք 

12%, որից 10%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ԳՆ «ԳՏՏԶ ԾԻԳ» ՊՀ-ի ԳՖԿ–ի կողմից (ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի №1444-Ն որոշմամբ հաստատված 
ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ համայնքների տնտեսվարողների և առնվազն 3 հա այգի 
հիմնող գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալող կոոպերատիվների դեպքում` 12%): 
 
Վարկի տրամադրման հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում

Առավելագույն 
ժամկետ 

96 ամիս 
 
Վարկի մայր գումարի մարման համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ՝ 60 ամիս: 

Այլ պայմաններ 

- Ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկային միջոցներով չի նախատեսվում   հողի 
ձեռքբերում: 

- Ծրագրի շրջանակներում թույլատրվում են հիմնական միջոցների (կաթիլային ոռոգման 
համակարգ, տնկանյութ, կարկտապաշտպան ցանց), մատակարարում և ձեռք բերում, 
այգու հիմնման, կաթիլային ոռոգման համակարգի և կարկտապաշտպան ցանցի 
(ներդրման դեպքում) տեղակայման (մոնտաժման) աշխատանքներ: 

- Յուրաքանչյուր վարկառու կարող է օգտվել պետական օժանդակության միայն մեկ 
տարբերակից: 

- Շահառուները նույն հողակտորի վրա այգեհիմնման հետ կապված նույն աշխատանքներն 
իրականացնելու նպատակով չեն կարող օգտվել ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարության կողմից իրականացվող պետական օժանդակության այլ ծրագրերից: 

- Վարկի տրամադրումից 2 ամիս անց Բանկի կողմից իրականացվում է նպատակային 
մոնիտորինգ, իսկ տարեկան առնվազն մեկ անգամ՝ ֆինանսական մոնիտորինգ: 

- Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն հաշվարկվում:
 
 



 
 

6. Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին 
տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

Նպատակ 

Սույն ծրագրով տոկոսադրույքների սուբսիդավորմամբ վարկերի նպատակները 
դասակարգվում են ըստ հետևյալ ուղղությունների` 
- պտուղբանջարեղենի գնումներ 
- խաղողի գնումներ 
- կաթի գնումներ 
- վերը նշված հումքի մթերման պայմանագրերի դիմաց կանխավճարի տրամադրում

Շահառու Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակմամբ զբաղվող իրավաբանական անձ և անհատ 
ձեռնարկատեր 

Վարկի գումար Ծրագրի շրջանակներում նույն Վարկառուին  տրամադրվող վարկերի ընդհանուր գումարի 
մնացորդը  չպետք է գերազանցի 1.5 մլրդ ՀՀ դրամը 

Տարեկան 
անվանական 
տոկոսադրույք 

12%, որից 9%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ԳՆ «ԳՏՏԶ ԾԻԳ» ՊՀ-ի ԳՖԿ–ի կողմից 
 
Վարկի տրամադրման հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում 

Առավելագույն 
ժամկետ 

12 ամիս 
 
Վարկի մայր գումարի մարման համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ՝ վարկը 
տրամադրելու պահից առնվազն 2 ամիս, բայց ոչ ավելի, քան 3 ամիս: 

Այլ պայմաններ 

- Տրամադրվող վարկի գումարը չպետք է գերազանցի վարկառուի և գյուղացիական 
տնտեսությունների և/կամ կաթի հավաքմամբ զբաղվող իրավաբանական անձանց, այդ 
թվում՝ կոոպերատիվների և/կամ անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ՝ վաճառող) միջև 
կնքված պայմանագրերում նշված հումքի գնման արժեքը, իսկ հումքի գնման նվազագույն 
գներով հաշվարկված լինելու դեպքում՝ հումքի գնման ակնկալվող արժեքի 120 տոկոսը, 
ընդ որում տրամադրվող վարկի չափի հաշվարկում չի ներառվում վարկառուին 
սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով պատկանող կամ վարկառուի 
հիմնադիր կամ բաժնետեր հանդիսացող անձանց և նրանց ընտանիքի անդամների (ծնող, 
ամուսին, զավակ) կողմից մշակվող հողատարածքների բերքից կամ կովերի կաթից 
վարկառուի հետ կնքված հումքի գնման պայմանագրերում նշված հումքի արժեքը: 

- Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն հաշվարկվում: 
 
Բանկի արդյունավետ տոկոսադրույք և տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 
 
Բանկի արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է առավելագույնը 12.78% 
 
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կազմում է առավելագույնը 31.76% (ներառում է նաև լիզինգը/վարկը 
ստանալու համար անհրաժեշտ այլ վճարները՝ գրավի գնահատման, գրավի իրավունքի գրանցման, միասնական 
տեղեկանքի և նոտարական վավերացման վճարները) 
 
Մայր գումարի և տոկոսագումարների մարման հաճախականություն և եղանակ 
 
Կատարվում է հետևյալ եղանակներից մեկով` 
 

 Հավասարաչափ ամսական մարում (անուիտետային), որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր 
գումարը և կուտակված տոկոսները, 

 Նվազող ամսական մարում (զսպանակաձև), որի մեջ մայր գումարի մարումը մտնում է հավասար չափով, 
իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական, 

 Ճկուն, որի դեպքում լիզինգի/վարկի մայր գումարի մարումներն իրականացվում են գործունեության 
առանձնահատկություններից ելնելով, իսկ տոկոսագումարները` ամսական: 

 
Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական կտրվածքով` լիզինգի/վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ: 
 
Լիզինգի/վարկի ապահովում 
 
Շարժական և անշարժ գույք, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված ցանկացած նյութական և ոչ նյութական արժեք, 
անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև երաշխավորություն: 
 



 
 

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն 
 
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը սահմանվում է մինչև 70%՝ կախված գրավադրվող գույքի տեսակից և 
ֆինանսավորման առանձնահատկություններից: 
 
Ոսկյա իրերի գրավադրման դեպքում ֆինանսավորումն իրականացվում է մինչև գնահատված արժեքի 100%-ը: 
 
Տոկոսագումարների հաշվարկման օրինակ 
 
Լիզինգի/վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: 
Տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ: 
  
Հետևյալ պայմաններով լիզինգի/վարկի դեպքում՝ 
 
Լիզինգի/վարկի գումար 3,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական տոկոսադրույք 12%
Մարման ժամկետ 5 տարի 
Մարման տեսակ Անուիտետային 
 
Տոկոսագումարները կկազմեն՝ 
 
Ամսական մարում (մայր գումար + տոկոսագումար) 66,733
Ընդհանուր տոկոսագումար 1,004,000 
Մարումների հանրագումար 4,004,000
 
Հաճախորդի կողմից իրականացվող վճարների ցանկ 
 
Գրավի առարկայի գնահատման 
ծախսեր 

Անշարժ գույքի դեպքում՝ սկսած 18,000 ՀՀ դրամից 
Շարժական գույքի դեպքում՝ սկսած 10,000 ՀՀ դրամից 

Գրավի իրավունքի գրանցում և 
սահմանափակումների 
վերաբերյալ տեղեկանք 

2,000 - 37,000 ՀՀ դրամ 

Նոտարական վավերացում 20,000 ՀՀ դրամ 

Գրավադրվող գույքի 
ապահովագրություն 

- Անշարժ գույք՝ 0.12 – 0.16 (պահանջի առկայության դեպքում) 
- Մարդատար մեքենա (Կասկո)՝ 2.5% (որպես տաքսի օգտագործվող՝ 6%) 
- Հատուկ նշանակության շարժական գույք՝ ըստ ապահովագրական 
ընկերության գնանշման 

 
Գրավի գնահատում 
 
Գրավադրվող անշարժ և շարժական գույքը ենթակա է գնահատման Բանկի հետ համագործակցող գնահատող 
ընկերություններից որևէ մեկի կողմից: Գնահատող ընկերության ընտրությունը կատարվում է Հաճախորդի կողմից: 
Գնահատման հաշվետվությունը, որպես կանոն, վավեր է հաշվետվության տրման օրվանից 2 (երկու) ամսվա 
ընթացքում: Անհրաժեշտության դեպքում (օրինակ՝ գների փոփոխություն) կարող է պահանջվել լրացուցիչ 
գնահատում: 
 
Ոսկու գրավադրման դեպքում գնահատումն իրականացվում է Բանկի աշխատակցի կողմից: 
 
Առաջնային շուկայից ավտոմեքենայի, շինարարական և գյուղատնտեսական տեխնիկայի ու այլ սարքավորումների 
ձեռքբերման դեպքում որպես գնահատված շուկայական արժեք կարող է հիմք ընդունվել ձեռք բերման 
պայմանագրով կամ հաշիվ-ապրանքագրով սահմանված գումարը: 
 
 



 
 

Գնահատող ընկերությունների ցանկ 
 
Գնահատող ընկերություն Հասցե Հեռախոսահամար

«Ամինտաս Գրուպ» ՍՊԸ ք. Երևան, Արցախի փող. 23/6, «Տուն Դեպո» 
համալիր 

(010) 43-22-76 (094) 43-22-76 
(096) 43-22-76 

«Oլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ ք. Երևան, Թումանյան 8, 215-216 սենյակ 
(010) 54-27-40 (077) 54-27-50
(010) 54-27-60 (055) 54-27-50 
(010) 54-27-70 (091) 54-27-50

«Վի Էմ - Ար Փի» ՍՊԸ ք. Երևան,Վարդանանց փակուղի, 8/3 շենք, 
սեն.209 

(010) 58-87-97 
(099) 58-87-97 

«ՏՏ Գրուպ» ՍՊԸ ք. Երևան, Արշակունյաց 2ա, սեն. 111 (010) 54-51-75 (098) 01-50-59
(096) 01-50-59 

«Ար Վի Էմ Քոնսալտ» ՍՊԸ ք. Երևան, Նալբանդյան 48/1շ., 2-րդ հարկ (010) 54-64-90 (077) 94-44-49 
(098) 94-44-49 (093) 94-44-49

«Ափթայմ» ՍՊԸ ք. Երևան Եկմալյան փող., 6 շենք, 3-րդ հարկ, սեն. 
5 («Բիզնես Պալեի» շենք) 

(060) 53-53-71 (094) 71-37-10
(098) 53-53-14 

«Բիլդափ» ՍՊԸ ք. Երևան Զաքյան փող., 5 շենք, թիվ 1 գրասենյակ (010) 54-71-60 (091) 17-73-00
 
Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն 
 
Բանկը կարող է պահանջել գրավադրվող գույքի ապահովագրություն` ելնելով ֆինանսավորման նպատակից, 
գործարքից կամ գրավադրվող գույքի նկարագրից: 
 
Ավտոտրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում կիրառվում է Կասկո ապահովագրություն: 
 
Ապահովագրությունն իրականացվում է գնահատված շուկայական արժեքի չափով` ֆինանսավորման ամբողջ 
ժամանակահատվածի համար (եթե Բանկի որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ), Բանկի հետ համագործակցող 
ապահովագրական ընկերության կողմից: 
 
Ապահովագրական ընկերությունների ցանկ 
 
Ապահովագրական ընկերություն Հասցե Հեռախոսահամար

«Ինգո Արմենիա» ԱՓԲԸ ք. Երևան, Հանրապետության փող., 51, 53, 
տարածքներ 47, 48, 50 (010) 59-21-21 

«ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ ք.Երևան, Կոմիտասի պող., 62 շենք (060) 27-57-57 
(098) 56-07-97 

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1 (010) 59-10-10 

«Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան փող., 10 շենք, 
«Պիացցա Գրանդե» բիզնես կենտրոն, 110 տարածք 

(010) 53-64-94
(060) 50-00-60 

 
Տույժեր և տուգանքներ 
 
Բանկի կողմից կարող են կիրառվել հետևյալ տույժերն ու տուգանքները. 
 
Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում 
լիզինգառուն/վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` 0.13% ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար: 
 
Լիզինգի/վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում: 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ուշադրություն
ՀՀ ԳՆ «ԳՏՏԶ ԾԻԳ» ՊՀ-ի ԳՖԿ-ն իրավասու է իրականացնել լիզինգի/վարկի նպատակային օգտագործման
համապատասխանության ստուգումներ սուբսիդավորվող տոկոսադրույքի գումարի վճարման ողջ 
ժամանակահատվածում: 
Լիզինգի/վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը կդադարեցվի, եթե. 
 
- տվյալ լիզինգի/վարկի մասով նախորդ 12 ամիսների ընթացքում առկա լինի հանրագումարային վաթսուն 
օրվանից ավել ուշացում կամ «ստանդարտ»-ից ավելի խիստ դասով դասակարգված պարտավորություն, 
- չպահպանվի լիզինգի/վարկի տրամադրման պայմանները, մասնավորապես՝ լիզինգը/վարկն օգտագործվի ոչ 
նպատակային և/կամ սուբսիդավորման պայմաններին ոչ համապատասխան, 
- շահառուի կողմից ներկայացված տեղեկություններում կեղծիքի հայտնաբերվի: 
Լիզինգի/վարկի ոչ նպատակային և/կամ սուբսիդավորման պայմաններին ոչ համապատասխան
օգտագործման և/կամ ներկայացված կեղծ տեղեկատվության ի հայտ գալու դեպքում մինչ այդ պահը 
տրամադրված սուբսիդավորման գումարը ենթակա է վերադարձման, ինչպես նաև Բանկն իրավունք ունի 
լիզինգը/վարկը հանել ծրագրից և միակողմանիորեն փոփոխել տոկոսադրույքը՝ կիրառելով գործող 
գյուղատնտեսական կամ բիզնես ֆինանսավորումների համար սահմանված ավելի բարձր տոկոսադրույք: 
Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և լիզինգի/վարկի գումարների մարումները ժամանակին 
չկատարելու դեպքում այդ մասին տեղեկատվությունը կտրամադրվի ՀՀ Կենտրոնական բանկի վարկային 
ռեգիստր և «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Րեփորթինգ» ՓԲԸ-ին: Վատ վարկային պատմություն ունենալը հետագայում 
կարող է խոչընդոտել օգտվել Բանկի կողմից տրամադրվող ֆինանսական գործիքներից: 
Լիզինգի/վարկային պարտավորությունները պայմանագրով սահմանված կարգով չկատարելու դեպքում Բանկն 
իրավունք ունի առանց դատարան դիմելու բռնագանձել և իրացնել գրավադրված գույքը և գրավի առարկայի 
իրացումից ստացված միջոցների հաշվին մարել Հաճախորդի լիզինգի/վարկային պարտավորությունները: 
Հաճախորդի լիզինգի/վարկային պարտավորությունները մարելու համար գրավի իրացումից ստացված
գումարը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել Հաճախորդի և/կամ 
երաշխավորի այլ գույքի հաշվին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
 
Լիզինգի/վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 
 

 Վարկային հայտ-հարցաթերթիկ 
 ԱՔՌԱ հարցման, երաշխավորության համաձայնություններ 
 Հայտատու ֆիզիկական անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ, իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի, 

լիազորված անձի, մասնակցի, իրական շահառուի, գրավատուի, երաշխավորի անձը հաստատող 
փաստաթուղթ (իրավաբանական անձ հանդիսանալու դեպքում՝ հիմնադիր փաստաթղթեր), հանրային 
ծառայությունների համարանիշ կամ տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե 
ներկայացվում է նույնականացման քարտ) 

 Կանոնադրություն, պետական գրանցման վկայական բոլոր ներդիրներով և ՀՎՀՀ 
 Բաց բաժնետիրական ընկերության դեպքում՝ տեղեկանք դեպոզիտարիայից բաժնետերերի մասին: 
 Որպես գրավ առաջարկվող միջոցների սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ և 

ձեռքբերման հիմք 
 Վերջին մեկ տարվա հարկային հաշվետվություններ 
 Տեղեկանք հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ 
 Գործունեության ծավալման վայրի սեփականության վկայական կամ վարձակալության պայմանագիր, կամ 

հաճախորդի գործունեության վայրի նկատմամբ իրավունքը հաստատող այլ հիմք (օրինակ` տեղեկանք 
գյուղապետարանից) 

 Առաջարկվող գրավի գնահատման (վերագնահատման) նախնական և հիմնական (լիզինգի/վարկի 
հաստատումից հետո) հաշվետվություն կամ արժեքի որոշման հիմք 

 Ընդհանուր ժողովի կամ միակ մասնակցի որոշման արձանագրության քաղվածք՝ ֆինանսավորում 
ստանալու, գույքի գրավադրման, երաշխավորության տրամադրման վերաբերյալ 

 Գրավի ապահովագրության վկայագրեր (ապահովագրության պահանջի դեպքում` լիզինգի/վարկի 
հաստատումից հետո) 

 Տեղեկանք սահմանափակումների վերաբերյալ (լիզինգի/վարկի հաստատումից հետո) 
 Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ անհրաժեշտության 

 
 
 



 
 

Լիզինգի/վարկի տրամադրման մասին որոշման մասին տեղեկացնելու և տրամադրելու ժամկետները 
 
Որոշման կայացումը տևում է առավելագույնը 10 բանկային օր, Հաճախորդը տեղեկացվում է մեկօրյա ժամկետում, 
լիզինգը/վարկը տրամադրվում է 10 բանկային օրվա ընթացքում: 
 
Լիզինգը/վարկը տրամադրելու դրական որոշման և մերժման գործոնները 
 
Բանկը հակված է տրամադրել լիզինգը/վարկը, եթե՝  

 Հայտատուն համապատասխանում է տվյալ լիզինգի/վարկի տրամադրման պայմաններին և 
սահմանափակող դրույթներին 

 Հայտատուն Բանկի պահանջով իր լիզինգի/վարկային պարտավորությունը ապահովում է գրավով, 
երաշխավորությամբ կամ այլ կերպ 

 Հայտատուն գնահատման արդյունքում ճանաչվում է վարկունակ 
 Հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը արժանահավատ են և ներառում են բոլոր անհրաժեշտ 

տեղեկությունները 
 Հայտատուի վարկային պատմությունը դրական է կամ բացակայում է 

 
Հայտատուի՝ վերոնշյալ պայմաններից ցանկացածին, ինչպես նաև Բանկի ներքին իրավական ակտերով 
սահմանված այլ պահանջներին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել լիզինգի/վարկի տրամադրման 
մերժմանը: 
 
Լիզինգի/վարկի ձևակերպման վայրը և տրամադրման եղանակը 
 
Լիզինգը/վարկը տրամադրվում է Բանկի Գլխավոր գրասենյակում և մասնաճյուղերում: Լիզինգի/վարկի գումարը 
մուտքագրվում է լիզինգառուի/վարկառուի հաշվին: 
 
Ծանուցում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի վերաբերյալ 
 
Տեղեկացնում ենք, որ «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «Կոնվերս Բանկ» 
ՓԲԸ կողմից Ձեզ մատուցվող ծառայությունների հետ կապված տաuը միլիոն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք 
արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու տարաձայնությունները 
կարող են լուծվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով: 
Բանկի և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված համաձայնագրի համաձայն՝ Բանկը 
հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային 
պահանջների մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան 
համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ 
դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը: 
 
Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող., 15 
«Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ 
Էլ. փոստ՝ info@fsm.am 
Հեռախոս` (+37460) 70-11-11 
Ֆաքս` (+37410) 58-24-21 
 
 
Կապ Բանկի հետ 
 
Մանրամասների և հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք՝ 

 այցելել Բանկի https://www.conversebank.am ինտերնետային կայք 
 այցելել Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման գրասենյակ կամ ցանկացած 

մասնաճյուղ 
 զանգահարել +374 10 511211 հեռախոսահամարով 
 Viber:  +374 95 511211 
 Skype:  conversebank-callcenter 


