
 
 
 

Արցախի Սոցիալական Ծրագրերի Հիմնադրամի հետ 
համագործակցության շրջանակներում տրամադրվող վարկեր 
Տեղեկատվական ամփոփագիր 

17 Ապրիլի 2018թ. 
Արցախի Սոցիալական Ծրագրերի Հիմնադրամի (այսուհետ՝ ԱՍԾՀ) կողմից վերաֆինանսավորվող վարկը 
(այսուհետ՝ Վարկ) տրամադրվում է «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) «Ստեփանակերտ» 
մասնաճյուղում՝ Ստեփանակերտ կամ Շուշի քաղաքներում բնակելի անշարժ գույքի  
ձեռքբերման / կառուցման / վերանորոգման նպատակով: 
 

Վարկառու 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014թ. 
դեկտեմբերի 23-ի թիվ 889-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով (այսուհետ՝ 
Կարգ) սահմանված՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
քաղաքացի հանդիսացող անձանց շրջանակ 

 

Վարկի ժամկետ 
Ձեռքբերում / կառուցում` 10 - 15 տարի 
Վերանորոգում` 1 - 10 տարի 

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար 

Վարկի գումար 
Ձեռքբերում / կառուցում` 1,000,000 -  25,000,000 ՀՀ դրամ,  համարժեք 
ԱՄՆ դոլար 
Վերանորոգում` 500,000 - 5,000,000 ՀՀ դրամ, համարժեք ԱՄՆ դոլար 

Տարեկան անվանական 
տոկոսադրույք 

ՀՀ դրամ՝ 

• մինչև 10 տարի ժամկետով վարկերի համար՝ 15% առաջին 2 տարվա 
համար, այնուհետև՝ պետական 365-օրական զեղչատոկոսային 
պարտատոմսերի եկամտաբերություն գումարած 8.5 տոկոսային կետ 
• 10 տարուց ավելի ժամկետով վարկերի համար՝ 16% առաջին 2 
տարվա համար, այնուհետև՝ պետական 365-օրական զեղչատոկոսային 
պարտատոմսերի եկամտաբերություն գումարած 9.5 տոկոսային կետ 

 
ԱՄՆ դոլար՝ 14% 
 
Տոկոսագումարը ենթակա է սուբսիդավորման ԱՍԾՀ կողմից 
Սուբսիդիայի մեծությունը և տրամադրման պայմանները սահմանվում են 
Կարգով 

Վարկ/ գրավ առավելագույն 
հարաբերակցություն 

Գնահատված շուկայական (ձեռքբերման դեպքում՝ գնահատված 
շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի) արժեքի 70% 

Մարման եղանակներ 

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

Անուիտետային (հավասարաչափ ամսական մարում), որի մեջ 
փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և կուտակված 
տոկոսները 
Այս եղանակը կարելի է ընտրել վարկի գումարի և գրավի շուկայական կամ 
իրացվելի (կախված վարկի նպատակից) արժեքի հարաբերությունը 50% 
չգերազանցելու դեպքում: 



 
 
 

Բնակարանի, բնակելի տան ձեռքբերման դեպքում 
ԱՍԾՀ կողմից տրամադրվող կանխավճարի չափ 

1. ԼՂՀ անժամկետ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող երկրորդ խմբի հաշմանդամ վարկառուներին՝ 
գործարքի արժեքի մինչև 30% չափով, որից 20%` անհատույց, իսկ 10%` հետ վերադարձման պայմանով, 

2. ԼՂՀ անժամկետ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող երրորդ խմբի հաշմանդամ, փախստական 
վարկառուներին՝ գործարքի արժեքի մինչև 20% չափով՝ անհատույց, 

3. ԼՂՀ պաշտպանության ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված 
զինծառայողների զավակներին և բազմազավակ, միածնող վարկառուներին՝  
գործարքի արժեքի մինչև 20%՝ հետ վերադարձման պայմանով, 

4. ԼՂՀ զինված ուժերի սպայական կազմի զինծառայողներին և պայմանագրային զինծառայողներին 
կանխավճար չի տրամադրվում: 

Ուշադրություն 
Նպատակային անտոկոս փոխառության պայմանագրի համաձայն տրամադրված հիփոթեքային վարկի 
կանխավճարը վարկառուի կողմից ենթակա է վերադարձման հիփոթեքային վարկի լրիվ մարման ժամկետին 
հաջորդող հինգ տարվա ընթացքում, որի պայմանները սահմանվում են Հիմնադրամի և Վարկառուի միջև 
կնքված նպատակային անտոկոս փոխառության պայմանագրով, ընդ որում որպես ապահովում վարկառուի հետ 
կնքում է ձեռք բերվող բնակարանի, բնակելի տան հաջորդող գրավի պայմանագիր: 
Հիփոթեքային վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում վարկառուն պարտավոր է վաղաժամկետ մարել նաև 
տրամադրված նպատակային անտոկոս փոխառության գումարը 

 

Վարկի ապահովում 

1. Ձեռքբերվող, վերանորոգվող կամ կառուցվող անշարժ գույքի գրավ: Բնակելի տան կառուցման  
դեպքում գրավադրվում է հողատարածքը, որի վրա կառուցվում է բնակելի տունը, և լրացուցիչ  
անշարժ գույք 

2. Երաշխավորություն 
Որպես երաշխավոր կարող է հանդես գալ կայուն և հիմնավորված եկամուտ ունեցող և/կամ որևէ անշարժ 
գույքի միանձնյա սեփականատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձ/ինք/ 
Երաշխավորը. 

 Չպետք է ունենա խնդրահարույց (ներառյալ՝ ժամկետանց) վարկային պարտավորություններ վարկի 
համար դիմումը ներկայացվելու պահին, և 

 Վերջին մեկ տարվա ընթացքում չպետք է ունենա վարկային պարտավորությունների (ներառյալ՝ բոլոր 
վարկերի և երաշխավորությունների) գծով գումարային 30 և ավելի օր ուշացումներ 

 Չի կարող միաժամանակ հանդես գալ որպես տվյալ վարկի համավարկառու 

 

Վարկառուի (առկայության դեպքում՝ համավարկառուի)  
վարկային պատմության հանդեպ պահանջներ 

Վարկի համար դիմելու պահին. 

 ա) գործող վարկ/եր/ը պետք է դասակարգված լինի/են/ որպես «ստանդարտ»՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՖԷՆ 
համատեղ հաստատված կարգի, և 

 բ) պետք է բացակայեն ժամկետանց վարկային պարտավորություններ, և 

 գ) վերջին մեկ տարվա ընթացքում բոլոր վարկերի/գործող և մարված/ գծով ուշացված օրերի ընդհանուր 
քանակը չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը 

 
 



 
 
 

Պայմաններ և սահմանափակումներ 

1. OTI ≤ 50% 

OTI – Վարկի տրամադրման պահին առկա բոլոր վարկերի (այդ թվում` նաև ընդհանուր տնտեսություն 
վարող այլ անդամների վարկերի) գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների 
առավելագույն չափի հարաբերակցությունը Վարկառուի և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն 
վարող այլ անդամների, առկայության դեպքում համավարկառուների ամսական զուտ եկամուտներին: 

Եկամուտների հաշվարկի մեջ կարող են ներառվել այլ անձանց եկամուտներ. այդ դեպքում տվյալ անձինք 
դիտարկվում են որպես համավարկառու: Բնակարան/բնակելի տուն ձեռք բերած վարկառուն պարտավոր է 
եռամսյա ժամկետում (կառուցելու դեպքում` շինարարության նախանշված ժամկետի ավարտից հետո) 
ապահովել իր հետ միասին պետական ֆինանսական աջակցություն ստացած անձանց հաշվառումը ձեռք 
բերված բնակարանում կամ բնակելի տանը 

2. Վարկի դիմելու պահին վարկառուի տարիքի և վարկի ժամկետի գումարը չպետք է գերազանցի 65-ը 

3. Գրավադրման ենթակա է բացառապես Ստեփանակերտ կամ Շուշի քաղաքների վարչական 
սահմաններում գտնվող անշարժ գույքը  

4. Վարկի ամբողջ գործողության ընթացքում պետք է պահպանվի վարկի նպատակային օգտագործումը 

5. Անձը պետական ֆինանսական աջակցության յուրաքանչյուր ձևից կարող է օգտվել մեկ անգամ 
6. Ձեռքբերման վարկի դեպքում վաճառողն ու ձեռքբերողը միևնույն ընտանիքի անդամ չեն կարող լինել 
7. Հողատարածքի ձեռքբերման դեպքում նպատակայնությունը՝ բացառապես բնակելի տարածքի 

կառուցապատման նպատակով, ընդ որում շինարարական աշխատանքները պետք է սկսվեն և ավարտվեն 
առավելագույնը վարկի տրամադրման օրվանից երկու տարվա ընթացքում: Նշված ժամկետում 
կառուցապատումը չավարտելու և արդյունքների նկատմամբ պետական գրանցում չկատարելու դեպքում 
Բանկի կողմից կդիտարկվի որպես վարկի ոչ նպատակային օգտագործում և կկատարվի տոկոսադրույքի 
վերահաշվարկ կամ վարկի վաղաժամկետ մարման պահանջ 

8. Կառուցման / վերանորոգման վարկերի դեպքում կառուցման վերանորոգման աշխատանքները պետք է 
ամբողջությամբ ավարտված լինեն վարկի վերջին մասնաբաժնի տրամադրումից 1 տարի հետո 

9. Վերանորոգման վարկի դեպքում Վերանորոգվում/բարելավվում է վարկառուի սեփականությունը 
հանդիսացող բնակարանը/առանձնատունը 

10. Կառուցման վարկի դեպքում վարկի նպատակայնությունը ենթակա է մոնիթորինգի վարկի 
տրամադրմանը հաջորդող 6-րդ ամսից սկսած, առնվազն երկամսյա պարբերականությամբ մինչև 
կառուցապատման աշխատանքների վերջնական ավարտը: Վարկառուն վարկի ստացման օրվանից 12 
ամիս հետո պետք է Բանկ ներկայացնի կառուցապատվող շինության գնահատման ակտը, գնահատված 
բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպություններից մեկի կողմից: 

 
  



 
 
 

Վճարների ցանկ 

Հայտի ուսումնասիրության վճար 0 ՀՀ դրամ 

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար Վարկի գումարի 0.5%, նվազագույնը՝ 10,000 ՀՀ դրամ 
(գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը) 

Վարկի սպասարկման ամսական վճար 
ՀՀ դրամով վարկերի համար՝ 2,000 ՀՀ դրամ 
ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար՝ չի կիրառվում 

Վարկառուի կողմից են կատարվում նաև 
 գրավի գնահատման ծախսերը 
 գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացման և իրավասու պետական մարմնում գրանցման հետ 

կապված ծախսերը 

Գրավի առարկայի գնահատման ծախսեր Սկսած 15,000 ՀՀ դրամից 

Միասնական տեղեկանք 500 – 20,000 ՀՀ դրամ 

Նոտարական վավերացում 17,000 – 20,000 ՀՀ դրամ 

Գրավի իրավունքի գրանցում ԱՀ Կառավարության 
աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի 
վարչությունում 

30,000 ՀՀ դրամ 

 
Տույժեր և տուգանքներ 
Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն 
Բանկին վճարում է տույժ` ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար. 

 ժամկետանց վարկի 0.15% չափով, 
 ժամկետանց տոկոսագումարի 0.4% չափով 

Վարկի և/կամ տոկոսների վճարումների ուշացման 5-րդ աշխատանքային օրը կիրառվում է միանվագ 
տուգանք՝ 10,000 ՀՀ դրամի չափով: 
Վարկի վաղաժամկետ մարման համար տուժանքներ չեն սահմանվում: 
Վարկի սահմանված մարման ժամանակացույցի ամսաթվի ամսվա վերջին բանկային օրվա դրությամբ 
վարկի մարումների ժամանակացույցի խախտման դեպքում հաշվարկված ժամկետանց 
տոկոսագումարի ու դրա նկատմամբ հաշվարկված տույժի, տուգանքի սուբսիդավորում չի կատարվում: 
 

Ուշադրություն 

Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և 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: 
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 վարկային պարտավորությունները: 
Հաճախորդի 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: 

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա: 

Վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել Բանկի կողմից: 

 



 
 
 

Տոկոսագումարների հաշվարկման օրինակ  
Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: 
Տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ:  
  
Հետևյալ պայմաններով վարկի դեպքում՝ 

Վարկի գումար 20,000 ԱՄՆ դոլար 

Անվանական տոկոսադրույք 14% (սուբսիդավորվող) 

Մարման ժամկետ 10 տարի 

Մարման տեսակ Անուիտետային 

Տոկոսագումարները կկազմեն՝ 

Ամսական մարում (մայր գումար + տոկոսագումար) 310.53 

Ընդհանուր տոկոսագումար 17,263.94 

Մարումների հանրագումար 37,263.94 

 
Վարկի տրամադրման մասին որոշման մասին տեղեկացնելու և վարկը տրամադրելու ժամկետները 
Որոշման կայացումը տևում է առավելագույնը 8 բանկային օր, Հաճախորդը տեղեկացվում է մեկօրյա 
ժամկետում, Վարկը տրամադրվում է 5 բանկային օրվա ընթացքում: 
 
Վարկը տրամադրելու դրական որոշման և մերժման գործոնները 
Բանկը հակված է տրամադրել վարկը, եթե՝ 

• Վարկառուն համապատասխանում է տվյալ վարկի տրամադրման պայմաններին և սահմանափակող 
դրույթներին: 

• Վարկառուի ներկայացրած փաստաթղթերը և տեղեկանքները արժանահավատ են և ներառում են 
բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները՝ վարկի նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը և Վարկառուի վարկունակությունը ստուգելու համար: 

Վարկառուի՝ վերոնշյալ պայմաններից ցանկացածին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել վարկի 
տրամադրման մերժմանը: 
 
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  

mailto:info@fsm.am


 
 
 

Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 

Վարկային հայտի դիտարկման նպատակով Բանկ ներկայացվող նախնական փաստաթղթեր 

1 
Վարկառուի/համավարկառուի անձը հաստատող փաստաթղթի և Հանրային ծառայությունների 
համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը 
ներկայացնում է նույնականցման քարտ) 

2 Վարկառուի/համավարկառուի ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայական 

3 

Վարկառուի/համավարկառուի ընտանիքի անդամների անձը հաստատող փաստաթղթեր, 
Հանրային ծառայությունների համարանիշեր կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքներ (չի 
պահանջվում, եթե ներկայացնում են նույնականացման քարտը) և երեխաների ծննդյան 
վկայականներ (առկայության և անհրաժեշտության դեպքում) 

4 

Վարկառուի/համավարկառուի բնակության վայրից տեղեկանք ընտանիքի կազմի վերաբերյալ 
տրված համատիրության կողմից և ԼՂՀ ոստիկանության անձնագրային բաժնի կողմից 
տեղեկանք վարկառուի բնակության վայրի անշարժ գույքի բնակելի մակերեսում հաշվառված 
անձանց վերաբերյալ  /3-րդ ձեւ/ (անհրաժեշտության դեպքում) 

5 

Եկամուտների մասին տեղեկանք գործատուից, որտեղ նշվում է վարկառուի/համավարկառուի 
զբաղեցրած պաշտոնը և ամսական եկամտի չափը (համախառն կամ զուտ, ընդ որում զուտ 
եկամտի դեպքում պետք է տեղեկանքում համապատասխան նշում կատարվի), տեղեկանքի 
վաղեմությունը՝ 15 օրից ոչ ավելի 

6 
Ձեռքբերվող անշարժ գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր, Հանրային 
ծառայությունների համարանիշեր կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքներ, 
ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայական 

7 Ձեռքբերվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական և 
սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը հաստատող փաստաթուղթ (հիմքեր) 

8 Ձեռքբերվող անշարժ գույքի նախնական գնահատում 

9 
Հիփոթեքային վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման կամ հիփոթեքային վարկի 
տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման և կանխավճարի տրամադրման մասին 
երաշխավորագիր: 

10 Այլ փաստաթղթեր` Բանկի պահանջով 

Վարկային հայտի բավարարման դեպքում ներկայացվող փաստաթղթեր 

1 Գրավադրվող գույքի վերջնական գնահատման հաշվետվություն 

2 Միասնական տեղեկանք գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ 

3 Ձեռքբերվող գույքի և վարկառուի/համավարկառուի ապահովագրական վկայագրեր 

4 Այլ փաստաթղթեր` Բանկի պահանջով 

 
  



 
 
 

Բնակելի տան կառուցման նպատակով վարկի տրամադրման համար  
անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 

Վարկային հայտի դիտարկման նպատակով Բանկ ներկայացվող նախնական փաստաթղթեր 

1 
Վարկառուի/համավարկառուի անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայությունների 
համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը 
ներկայացնում է նույնականցման քարտ) 

2 Վարկառուի/համավարկառուի ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայական 

3 

Վարկառուի/համավարկառուի ընտանիքի անդամների անձը հաստատող փաստաթղթեր և 
Հանրային ծառայությունների համարանիշեր կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքներ (չի 
պահանջվում, եթե ներկայացնում են նույնականացման քարտը) և երեխաների ծննդյան 
վկայականներ (առկայության և անհրաժեշտության դեպքում) 

4 Վարկառուի/համավարկառուի բնակության վայրից տեղեկանք ընտանիքի կազմի վերաբերյալ 
տրված համատիրության կողմից (անհրաժեշտության դեպքում) 

5 

Եկամուտների մասին տեղեկանք գործատուից, որտեղ նշվում է վարկառուի/համավարկառուի 
զբաղեցրած պաշտոնը և ամսական եկամտի չափը (համախառն կամ զուտ, ընդ որում զուտ 
եկամտի դեպքում պետք է տեղեկանքում համապատասխան նշում կատարվի), տեղեկանքի 
վաղեմությունը՝ 15 օրից ոչ ավելի: 

6 Նախահաշիվ 

7 Կառուցվող տան/հողատարածքի նախնական վիճակի լուսանկարներ 

8 Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված նախագիծ, շինարարության թույլտվություն, 
կառուցապատողի հետ կնքված պայմանագիր (առկայության դեպքում) 

9 Կառուցվող բնակելի տան և լրացուցիչ անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման 
վկայական/ներ և սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը հաստատող փաստաթուղթ (հիմքեր) 

10 Կառուցվող տան և լրացուցիչ անշարժ գույքի նախնական գնահատում 

11 Հիփոթեքային վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման մասին երաշխավորագիր 

12 Այլ փաստաթղթեր` Բանկի պահանջով 

Վարկային հայտի բավարարման դեպքում ներկայացվող փաստաթղթեր 

1 Կառուցվող տան լուսանկարներ (կարող է պահանջվել յուրաքանչյուր մասնաբաժնի 
տրամադրումից հետո, ինչպես նաև ընթացիկ մոնիթորինգի շրջանակներում) 

2 Կառուցվող տան և լրացուցիչ անշարժ գույքի վերջնական գնահատման հաշվետվություն/ներ 

3 Միասնական տեղեկանք գրավադրվող անշարժ գույք/եր/րի սահմանափակումների վերաբերյալ 

4 Գրավադրվող գույք/եր/ի և վարկառուի/համավարկառուի ապահովագրական վկայագրեր 

5 Այլ փաստաթղթեր` Բանկի աշխատակցի պահանջով 



 
 
 

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման վարկի տրամադրման համար  
անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 

Վարկային հայտի դիտարկման նպատակով Բանկ ներկայացվող նախնական փաստաթղթեր 

1 
Վարկառուի/համավարկառուի անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայությունների 
համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը 
ներկայացնում է նույնականցման քարտը) 

2 Վարկառուի/համավարկառուի ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայական 

3 

Վարկառուի/համավարկառուի ընտանիքի անդամների անձը հաստատող փաստաթղթեր, 
Հանրային ծառայությունների համարանիշեր կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքներ(չի 
պահանջվում, եթե ներկայացնում են նույնականացման քարտը) և երեխաների ծննդյան 
վկայականներ (առկայության և անհրաժեշտության դեպքում) 

4 Ընտանիքի անդամների ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայական 
(անհրաժեշտության դեպքում) 

5 Վարկառուի/համավարկառուի բնակության վայրից տեղեկանք ընտանիքի կազմի վերաբերյալ 
տրված համատիրության կողմից (անհրաժեշտության դեպքում) 

6 

Եկամուտների մասին տեղեկանք գործատուից, որտեղ նշվում է վարկառուի/համավարկառուի 
զբաղեցրած պաշտոնը և ամսական եկամտի չափը (համախառն կամ զուտ, ընդ որում զուտ 
եկամտի դեպքում պետք է տեղեկանքում համապատասխան նշում կատարվի), տեղեկանքի 
վաղեմությունը՝ 15 օրից ոչ ավելի: 

7 Նախահաշիվ 

8 Վերանորոգվող անշարժ գույքի նախնական վիճակի նկարներ 

9 Շին. թույլտվություն (անհրաժեշտության դեպքում) 

10 Վերանորոգվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական և 
սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը հաստատող փաստաթուղթ (հիմքեր) 

11 Վերանորոգվող անշարժ գույքի նախնական գնահատում 

12 Հիփոթեքային վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման մասին երաշխավորագիր 

13 Այլ փաստաթղթեր` Բանկի աշխատակցի պահանջով 

Վարկային հայտի բավարարման դեպքում ներկայացվող փաստաթղթեր 

1 Վերանորոգվող անշարժ գույքի վերջնական գնահատման հաշվետվություն 

2 Վերանորոգվող անշարժ գույքի լուսանկարներ (կարող է պահանջվել յուրաքանչյուր մասնաբաժնի 
տրամադրումից հետո, ինչպես նաև ընթացիկ մոնիթորինգի շրջանակներում) 

3 Միասնական տեղեկանք գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ 

4 ՎԵրանորոգվող գույքի և վարկառուի/համավարկառուի ապահովագրական վկայագրեր 

5 Այլ փաստաթղթեր` Բանկի աշխատակցի պահանջով 

 


