ì³ñÏ³ï»ë³Ï §ê»½áÝ³ÛÇÝ¦1,2
#

ä²ÚØ²ÜÜºð

1.

ØÇÏñá í³ñÏÇ (ËÙµ³ÛÇÝ
»ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí
³å³Ñáíí³Í) ¶ í³ñÏ³ï»ë³Ï*
* ÙÛáõë µáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝÝ»ñÁ `

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ïíÛ³É í³ñÏ³ï»ë³ÏÇ
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¨ Ù³ñÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
ØÇÏñá ¾ùëåñ»ë í³ñÏ*
2.

3.

* ÙÛáõë µáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝÝ»ñÁ `

²Ùë³Ï³Ý
ëå³ë³ñÏÙ³Ý í×³ñ
ì³ñÏÇ
ïáÏáë³¹ñáõÛù

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ïíÛ³É í³ñÏ³ï»ë³ÏÇ
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¨ Ù³ñÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ

²Ùë³Ï³Ý
ëå³ë³ñÏÙ³Ý í×³ñ

¾ùëåñ»ë í³ñÏ*

ì³ñÏÇ
ïáÏáë³¹ñáõÛù

* ÙÛáõë µáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝÝ»ñÁ `

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ïíÛ³É í³ñÏ³ï»ë³ÏÇ
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¨ Ù³ñÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
²ßË³ï³í³ñÓáí ³å³Ñáíí³Í
ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ*

4.

ì³ñÏÇ
ïáÏáë³¹ñáõÛù

* ÙÛáõë µáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝÝ»ñÁ `
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ïíÛ³É í³ñÏ³ï»ë³ÏÇ
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¨ Ù³ñÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ

²Ùë³Ï³Ý
ëå³ë³ñÏÙ³Ý í×³ñ
ì³ñÏÇ
ïáÏáë³¹ñáõÛù
²Ùë³Ï³Ý
ëå³ë³ñÏÙ³Ý í×³ñ



17.0 % ï³ñ»Ï³Ý



0.35%



17.0 % ï³ñ»Ï³Ý



0.35%



17.0 % ï³ñ»Ï³Ý



0.35%



17.0 % ï³ñ»Ï³Ý



0.35%

Ð³ßí³ñÏíáõÙ ¿ í³ñÏÇ ÷³ëï³óÇ ÙÝ³óáñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ð³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏÇ ·áõÙ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ ·³ÝÓíáõÙ
³Ùë³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí
Ð³ßí³ñÏíáõÙ ¿ í³ñÏÇ ÷³ëï³óÇ ÙÝ³óáñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏÇ ·áõÙ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ ·³ÝÓíáõÙ
³Ùë³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí
Ð³ßí³ñÏíáõÙ ¿ í³ñÏÇ ÷³ëï³óÇ ÙÝ³óáñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏÇ ·áõÙ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ ·³ÝÓíáõÙ
³Ùë³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí
Ð³ßí³ñÏíáõÙ ¿ í³ñÏÇ ÷³ëï³óÇ ÙÝ³óáñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏÇ ·áõÙ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ ·³ÝÓíáõÙ
³Ùë³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí

1 ²Ûë í³ñÏ³ï»ë³ÏÁ ·áñÍáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ë³Ë³Ý í³ñÏ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
2 Ð³×³Ëáñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ í³ñÏ³ï»ë³ÏÇó ÁÝïñ»É ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï í³ñÏ`Ï³°Ù ÁÝÃ³óÇÏ ëå³ë³ñÏÙ³Ý í×³ñáí, Ï³°Ù ³é³Ýó ëå³ë³ñÏÙ³Ý í×³ñÇ

Զգուշացում
• ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ
ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ
ԾԱՆՈԹԱՆԱԼ ՍՏՈՐԵՎ`

ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄԸ
Հոդված 13.

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բանաձևը և բացատրությունները

1. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

որտեղ՝
i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR).
A - կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը).
n - կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը.
N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը.
K -կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը.
D -կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝
արտահայտված օրերի թվով.
i -ն՝ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, կարող է Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման
հաշվարկվել, եթե հավասարման մյուս տվյալները կարգը հայտնի են կրեդիտավորման պայմանագրից
կամ այլ կերպ:
n

n

Հոդված 14.

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը

1. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է կրեդիտավորման պայմանագրի կնքման պահին՝ ենթադրելով, որ կրեդիտավորման
պայմանագիրը գործելու է պայմանավորված ժամկետում, և պայմանագրի կողմերը պատշաճ կերպով և պայմանավորված ժամկետներում
կատարելու են պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները:
2. Այն դեպքում, երբ կրեդիտավորման պայմանագիրը պարունակում է դրույթներ, որոնք թույլատրում են տոկոսների և (կամ) սպառողի
կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարների քանակի կամ չափի փոփոխություններ կամ տատանումներ, և հնարավոր
չէ այդ փոփոխություններին տալ գումարային արտահայտություն, ապա տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը պետք է հաշվարկվի`
ենթադրելով, որ տոկոսները և (կամ) սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարները մնալու են կայուն և
կիրառվելու են մինչև կրեդիտավորման պայմանագրի գործողության ավարտը:
3. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկելիս անհրաժեշտության պարագայում գործում են հետևյալ սկզբունքները.
1) կրեդիտավորման պայմանագրով կրեդիտի առավելագույն սահմանաչափը սահմանված չլինելու դեպքում տրամադրված կրեդիտի
առավելագույն չափը մեկ միլիոն դրամն է.
2) եթե կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված է, որ սպառողը կարող է կրեդիտի գումարը ստանալ մաս առ մաս կամ կարող է
ընտրել կրեդիտի գումարը ստանալու պահը, ապա համարվում է, որ կրեդիտի գումարը սպառողին փոխանցվել է ամբողջությամբ
կրեդիտավորման պայմանագիրը կնքելու պահին.
3) կրեդիտավորման պայմանագրով կրեդիտի վերադարձման ժամանակացույց կամ կրեդիտավորման պայմանագրի դրույթներով
վերադարձման ժամկետներ և միջոցներ սահմանված չլինելու դեպքում կրեդիտի վերադարձման ժամկետը մեկ տարի է.
4) այն դեպքում, երբ կրեդիտավորման պայմանագիրը սահմանում է կրեդիտի վերադարձման մեկից ավելի ժամկետներ, ապա կրեդիտի
վերադարձը կատարվում է կրեդիտավորման պայմանագրով սահմանված ամենամոտ ժամկետում, եթե այլ բան նախատեսված չէ
կրեդիտավորման պայմանագրով:
4. Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել սույն օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված բանաձևի և
տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ:

