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Ծառայությունների ցանկ,որոնք ընկերությունը իրավունք ունի մատուցել 

 

 

ա) ներգրավել փոխառություններ և (կամ) կնքել նմանատիպ գործարքներ. 

բ) տրամադրել վարկեր, փոխառություններ, իրականացնել պարտքի կամ 

առևտրային գործարքների ֆինանսավորում, ֆակտորինգ. 

գ)  տրամադրել երաշխիքներ. 

դ) թողարկել, գնել (զեղչել), վաճառել արժեթղթեր, կատարել նման այլ 

գործառնություններ. 

դ1) մատուցել վարկային կազմակերպության գործունեության հետ կապված 

վճարահաշվարկային ծառայություններ. 

ե) մատուցել ֆինանսական գործակալի (ներկայացուցչի) ծառայություններ, 

կառավարել այլ անձանց ներդրումերը, իրականացնել հավատարմագրային  

(լիազորագրային) կառավարում, պետական պարտատոմսերի շուկայում 

իրականացնել մասնագիտացված գործունեություն (դիլերային, բրոքերային, 

գործակալական,ենթապահառուական). 

զ) գնել, վաճառել և կառավարել բանկային ռիսկի և ստանդարտացված 

ձուլակտորներ և մետաղադրամ. 

է) գնել և վաճառել արտարժույթ, այդ թվում` կնքել դրամի և արտարժույթի 

ֆյուչերսներ, օպցիոններ և նման այլ գործարքներ. 

ը) իրականացնել ֆինանսական վարձակալություն. 

ժ) մատուցել ֆինանսական խորհրդատվություն. 

ժա) ստեղծել և սպասարկել հաճախորդների վարկարժանության 

տեղեկատվական համակարգ, իրականացնել պարտքի հետ ստացման 

գործունեություն 
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Ծանուցագիր 

1. Վարկը և/կամ տոկոսագումարը վարկային պայմանագրի 1.4 կետով 

սահմանված ժամանակացույցով չմարելու դեպքում 

 

Վարկառուն վարկատուին վճարում է` 

 

 միանվագ տուգանք` վարկի կամ տոկոսագումարի` տվյալ պահին 

ժամկետանց դարձած գումարի 5/հինգ/ տոկոսի չափով,բայց ոչ պակաս 
քան 10,000 (տասն հազար)ՀՀ դրամը (հաշվարկվում է Վարկի կամ 

տոկոսագումարի ժամկետանց դառնալու հաջորդ օրը),  

 տույժ` ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար տվյալ պահին վարկի և 

հաշվարկված տոկոսների մարման ենթակա գումարի 0.15 տոկոսի 
չափով (օրական), 

 
 

2. Մարումների(տուգանք, տույժ, տոկոսագումար,վարկի գումար) 

հերթականությունը 

 

Առկա  պարտքի մարման համար Վարկառուի կողմից  վճարվող  գումարները 

սկզբում ուղղվում են տուգանքի (առկայության դեպքում), հետո տույժերի 

(առկայության դեպքում) մարմանը, այնուհետև տոկոսների մարմանը, 

վերջում` վարկի գումարի մարմանը: 

 

3. Այլ դրույթներ 

 

 Եթե գրավ դրված գույքն իրացնելուց ստացված գումարը բավարար չէ 

Վարկատուի պահանջները բավարարելու համար, ապա Վարկատուն 

իրավունք ունի իր պահանջի  չբավարարված մասի գումարը ստանալ 

Վարկառուի այլ գույքի իրացումից: 

 բնակության վայրի,ինչպես նաև իրավաբանական հասցեի, ընտանեկան 

իրավիճակի, փոստային կամ բանկային վավերապայմանների 

փոփոխության կամ այլ էական փոփոխությունների դեպքում, որոնք 

կարող են անդրադառնալ ստանձնած վարկային պարտավորության 

կատարման վրա, ոչ ուշ, քան 2 բանկային օրվա ընթացքում տեղեկացնել 

Վարկատուին այդ մասին: 

 

 

Ծանոթացա                               <<Վարկառու>>                                         Ամսաթիվ  

 
                         Ստորագրություն                                                        Անուն, Ազգանուն 


