
 
 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զինվորական կոչում ունեցող 
անձնակազմին տրամադրված սպառողական վարկերի վերաֆինանսավորման հատուկ ծրագիր 
 
Տեղեկատվական ամփոփագիր

1
 

18.02.2019թ. 
 
Վարկը տրամադրվում է «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ կողմից ՀՀ ՊՆ զինվորական կոչում ունեցող անձնակազմին 
տրամադրված սպառողական վարկերի վերաֆինանսավորման նպատակով: 
 

Ծրագրի շահառու 
ՀՀ ՊՆ համակարգի (ներառյալ բոլոր զորամասերը) շարքային, 
ենթասպայական և սպայական կազմը (բացառությամբ 
պարտադիր ժամկետային զինծառայողների) 

Վարկի նպատակ Գործող սպառողական վարկ/եր/ի վերակառուցում

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ 

Վարկի առավելագույն գումար
1
 

 500,000  ՀՀ դրամ
՝ 
ՀՀ պաշտպանության նախարարության 

շարքային և ենթասպայական կազմի (բացառությամբ 
պարտադիր ժամկետային զինծառայողների) համար  

 1,000,000 ՀՀ դրամ՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարության 
կրտսեր և ավագ սպայական կազմի (լեյտենանտի 
զինվորական կոչումից մինչև գնդապետի զինվորական 
կոչում ունեցողները ներառյալ) համար: 

Վարկի ժամկետ 
84 ամիս (հաճախորդի համաձայնությամբ կարող է տրամադրվել 
ավելի կարճ ժամկետով)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
2
 12% 

Վարկային հայտի ուսումնասիրության, 
վարկի տրամադրման և սպասարկման 
վճարներ 

0 ՀՀ դրամ 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 12.66 - 12.69% 

 
Սահմանափակումներ 
 

 Վերջին 12 ամիսների ընթացքում վարկառուի բոլոր վարկերի (գործող և մարված) գծով ուշացված 
օրերի ընդհանուր քանակը չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը 

 Վերակառուցման են ենթակա մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ը տրամադրված վարկերը 
 Վերակառուցման են ենթակա սպառողական վարկերի միայն մայր գումարների մնացորդները 
 Սույն ծրագրից յուրաքանչյուր վարկառու կարող է օգտվել իրեն հասանելիք առավելագույն 

սահմանաչափի շրջանակներում միայն մեկ անգամ (նաև առավելագույն սահմանաչափի 
շրջանակներում երկու և ավելի վարկերի տեսքով): 

 
Վարկի տրամադրման ձև 
 
Վարկը տրամադրվում է միանվագ, անկանխիկ եղանակով, ընդ որում վարկի գումարը անմիջապես ուղղվում է 
այլ պարտավորության մարմանը: 
 
Մարման հաճախականությունը և եղանակը 
 
Մարումը կատարվում է անուիտետային եղականով (հավասարաչափ ամսական մարում), որի մեջ 
փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և կուտակված տոկոսները: 
 
Վարկի ապահովում 
 
Ֆինանսական հոսքերը բնութագրող տեղեկատվություն: 
 
 

                                                           

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխվել 
 
1
 Եթե վարկառուն ունի ՀՀ Կառավարության 23.05.2013թ. թիվ 590-Ն Որոշմամբ հաստատված Ծրագրի 

շրջանակներում ստացված վարկ, ապա այդ վարկային պարտավորությունը ներառվում է վերը սահմանված 
վարկի գումարի մեծության առավելագույն չափի մեջ, ընդ որում՝ հաշվարկում ներառվում է վարկի 
պայմանագրային գումարը: 
2
 Տոկոսադրույքը կարող է վերանայվել յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի 

փոփոխությունից կախված: 



 
 

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

Վարկի գումար 500,000 ՀՀ դրամ 

Անվանական տոկոսադրույք 12% 

Մարման ժամկետ 84 ամիս 

 
Մարումների հետ կապված գումարները կկազմեն՝ 
 

Ամսական մարում (մայր գումար + տոկոսագումար) 8,826.40 

Ընդհանուր տոկոսագումար 241,414.80 

Մարումների հանրագումար 741,414.80 

 
Տույժեր և տուգանքներ 
 
Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն 
Բանկին վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով՝ ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար 
 
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տուգանքներ սահմանված չեն 
 

Ուշադրություն 

Վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել Բանկի կողմից: 
 
Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները ժամանակին չկատարելու 
դեպքում այդ մասին տեղեկատվությունը կտրամադրվի ՀՀ Կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստր և 
«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ին: Բացասական վարկային պատմություն ունենալը հետագայում 
խոչընդոտում է օգտվել Բանկի կողմից տրամադրվող ֆինանսական գործիքներից: 
 
Վարկային պարտավորությունները պայմանագրով սահմանված կարգով չկատարելու դեպքում 
պարտավորությունները կարող են մարվել Հաճախորդի գույքի հաշվին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: 
 
Եթե հայցվող վարկային միջոցները տրամադրվելու են նաև կամ բացառապես Ձեր՝ այլ 
կազմակերպություններում (բանկեր, վարկային կազմակերպություններ և այլն) գտնվող վարկային 
պարտավորությունների վերաֆինանսավորման նպատակով, ապա սույնով զգուշացնում ենք, որ Դուք 
պարտավոր եք մարել վերաֆինանսավորումից հետո այդ կազմակերպություններում չմարված 
տոկոսագումարները, տուժանքը, սպասարկման և այլ վճարները ինքնուրույն, որոնց չկատարման 
դեպքում Բանկը  պատասխանատվություն չի կրում: 

 
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 
 

1 Վարկային հայտ-հարցաթերթիկ 

2 
Անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայությունների համարանիշ (կամ ՀԾՀ չստանալու 
վերաբերյալ տեղեկանք), ընդ որում վերջինս չի պահանջվում՝ եթե որպես անձը հաստատող 
փաստաթուղթ ներկայացվում է նույնականացման քարտ 

3 
Տեղեկանք աշխատանքի վայրից, որում պետք է նշվեն զինվորական կոչումը և աշխատավարձի չափը, 
և որի տրամադրման ժամկետը Բանկ ներկայացնելու օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 20 
օրացուցային օրը 

4 
Այլ ֆինանսական կազմակերպությունում գործող՝ վերակառուցման ենթակա վարկ/եր/ի մայր 
գումար/ներ/ի մնացորդների վերաբերյալ քաղվածք/ներ/ կամ տեղեկանք/ներ/ (ներկայացվում է վարկի 
հաստատումից հետո՝ մինչև վարկի գումարի փոխանցումը) 

5 
Այլ ֆինանսական կազմակերպությունում վերակառուցված վարկ/եր/ի ամբողջական մարման մասին 
վկայող փաստաթուղթ (ներկայացվում է վարկի գումարի փոխանցումից հետո՝ 2 աշխատանքային 
օրվա ընթացքում) 

6 Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի 

 
 



 
 

Վարկի տրամադրման մասին որոշման մասին տեղեկացնելու և վարկը տրամադրելու ժամկետները 
 
Որոշման կայացումը տևում է առավելագույնը 5 բանկային օր, Հաճախորդը տեղեկացվում է մեկօրյա 
ժամկետում, Վարկը տրամադրվում է 1 բանկային օրվա ընթացքում: 
 
Վարկը տրամադրելու դրական որոշման և մերժման գործոնները 
 
Բանկը հակված է տրամադրել վարկը, եթե՝ 

 Հայտատուն համապատասխանում է տվյալ վարկի տրամադրման պայմաններին և սահմանափակող 
դրույթներին, 

 Հայտատուն գնահատման արդյունքում ճանաչվում է վարկունակ, 
 Հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը և տեղեկանքները արժանահավատ են և ներառում են 

բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները՝ վարկի նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը և հայտատուի վարկունակությունը ստուգելու համար, 

 Հայտատուի վարկային պատմությունը դրական է: 
 

Հայտատուի՝ վերոնշյալ պայմաններից ցանկացածին, ինչպես նաև Բանկի ներքին իրավական ակտերով 
սահմանված այլ պահանջներին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել վարկի տրամադրման մերժմանը: 
 
Վարկի ձևակերպման վայրը և տրամադրման եղանակը  
 
Վարկը տրամադրվում է Բանկի Գլխավոր գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 
 
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 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, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը: 
 
Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ 
Էլ. փոստ՝ info@fsm.am 
Հեռախոս` +374 60 701111 
Ֆաքս` +374 10 582421 
 
 
 
Կապ Բանկի հետ 
 
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 

mailto:info@fsm.am
https://www.conversebank.am/

