¶ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ´Ç½Ý»ë ì³ñÏ»ñ
ä³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

Ñ/Ñ

1.

ì³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý
³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝÁ

ÐÐ ¨ ÈÔÐ

2.

ì³ñÏÇ ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ
ßáõÏ³Ý

• Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù
• 18 ï³ñ»Ï³ÝÇó µ³ñÓñ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñ,
• ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ 18- ï³ñ»Ï³ÝÇó µ³ñÓñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù:

3.

ì³ñÏÇ ·áõÙ³ñÁ

2 000 001 - 5 000 000 ÐÐ ¹ñ³Ù, µ³Ûó áã ³í»É ù³Ý ·ñ³íÇ ³ñÅ»ùÇ 40-60%` Ï³Ëí³Í ·ñ³íÇ ï»ë³ÏÇó

ì³ñÏÇ ³ñÅáõÛÃÁ ¨
ÙÇ³Ýí³·
ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ
ì³ñÏÇ Ù³ñÙ³Ý
Å³ÙÏ»ïÁ

• ÐÐ ¹ñ³Ù1
• Ï³ÝËÇÏ ¨ ³ÝÏ³ÝËÇÏ2

4.
5.

6.

ì³ñÏÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ

²é³í»É³·áõÛÝÁ 48 ³ÙÇë
² í³ñÏ³ï»ë³Ï
• 21% ï³ñ»Ï³Ý, 1-ÇÝ ³Ý·³Ù
í³ñÏ³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ
• 19% ï³ñ»Ï³Ý, 2-ñ¹ ³Ý·³Ù
í³ñÏ³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ
• 18% ï³ñ»Ï³Ý, 2 ³Ý·³ÙÇó ³í»É
í³ñÏ³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ

´ í³ñÏ³ï»ë³Ï
• 20% ï³ñ»Ï³Ý

¶ í³ñÏ³ï»ë³Ï
• 20% ï³ñ»Ï³Ý

¸ í³ñÏ³ï»ë³Ï
• 18% ï³ñ»Ï³Ý

Ð³ßí³ñÏíáõÙ ¿ í³ñÏÇ ÷³ëï³óÇ ÙÝ³óáñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Å³ÙÏ»ï³Ýó í³ñÏÇ ·áõÙ³ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÇ, »ñµ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ù³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóáí ë³ÑÙ³Ýí³Í í³ñÏÇ ·áõÙ³ñÇ ³Ùë³Ï³Ý
ÙÝ³óáñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
7.

ì³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý
í×³ñÁ

² í³ñÏ³ï»ë³Ï
• 1.0% ÙÇ³Ýí³·

´ í³ñÏ³ï»ë³Ï
• 3.0% ÙÇ³Ýí³·

¶ í³ñÏ³ï»ë³Ï
• 3.0% ÙÇ³Ýí³·

¸ í³ñÏ³ï»ë³Ï
• 6.0% ÙÇ³Ýí³·

²ØÜ ¹áÉ³ñáí ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ ·Íáí ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý í×³ñÇ, ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¨ ïáõÅ³ÝùÇ í×³ñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÐÐ ¹ñ³Ùáí` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí í×³ñÙ³Ý ûñí³ ÐÐ Î´-Ç
ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÷áË³ñÅ»ùÁ
2 Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó í³ñÏÇ ·áõÙ³ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ µ³ó³é³å»ë ³ÝÏ³ÝËÇÏ »Õ³Ý³Ïáí
1

Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ïñ³Ù³¹ñíáÕ í³ñÏÇ ·áõÙ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ ·³ÝÓíáõÙ í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý å³ÑÇÝ
8.

9.

ì³ñÏÇ ÁÝÃ³óÇÏ
ëå³ë³ñÏÙ³Ý í×³ñÁ

ì³ñÏÇ ·áõÙ³ñÇ
Ù³ñáõÙÝ»ñÁ ¨
ïáÏáë³·áõÙ³ñÇ
í×³ñáõÙÝ»ñÁ*3

âÏ³
² í³ñÏ³ï»ë³Ï
• ¸Çý»ñ»Ýóí³Í ï³ñµ»ñ³Ïª ì³ñÏÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ Ù³ñíáõÙ ¿
³Ùë³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ³ã³÷
í×³ñáõÙÝ»ñáíª µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ¹³¹³ñÇ
ßñç³ÝÇ ³ÙÇëÝ»ñÇ
• îáÏáë³·áõÙ³ñÁ í×³ñíáõÙ ¿
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÙÇë

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ ³é³í»É³·áõÛÝÁ 6 ³ÙÇë
¹³¹³ñÇ ßñç³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ í³ñÏ³ÛÇÝ
ï³ñáõÙ4:

´ í³ñÏ³ï»ë³Ï
• î»ë ²

í³ñÏ³ï»ë³Ï

¶ í³ñÏ³ï»ë³Ï
• ²ÝáõÇï»ï³ÛÇÝ
ï³ñµ»ñ³Ïª ì³ñÏÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ ¨
ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÇ
Ù³ñáõÙÝ»ñÁ
Ï³ï³ñíáõÙ »Ý
³Ùë³Ï³Ý
Ñ³í³ë³ñ³ã³÷
í×³ñáõÙÝ»ñáíª
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ¹³¹³ñÇ
ßñç³ÝÇ ³ÙÇëÝ»ñÇ
• îáÏáë³·áõÙ³ñÁ
í×³ñíáõÙ ¿
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÙÇë/

¸ í³ñÏ³ï»ë³Ï
• î»ë ²

í³ñÏ³ï»ë³Ï

1. ²Ýß³ñÅ ·áõÛù (ÑáÕ, ß»Ýù-ßÇÝáõÃÛáõÝ, ïáõÝ, µÝ³Ï³ñ³Ý ¨ ³ÛÉÝ), ¨/Ï³Ù
✓ ·ñ³í³¹ñáõÙ ³é³í»É³·áõÛÝÁ 10 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí
✓ Ï³Ëí³Í ·ñ³íÇ ï»ë³ÏÇó` ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ
✓ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ÝÏ³Ë ·Ý³Ñ³ïáÕÇ ÏáÕÙÇó ÙÇÝã¨ ·ñ³í³¹ñáõÙÁ
✓ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ·ñ³í³¹ñÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ·ñ³í³ïáõÝ
✓ å³ñï³¹Çñ Ý³¨ Ù»Ï »ñ³ßË³íáñ

10.

ì³ñÏÇ
³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ

2. ²íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³, ¨/Ï³Ù
✓ ·ñ³í³¹ñáõÙÁ ÙÇÝã¨ í³ñÏÇ Ù³ñÙ³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÁ
✓ å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ
✓ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ÝÏ³Ë ·Ý³Ñ³ïáÕÇ ÏáÕÙÇó (³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ¹»åùáõÙ` §²ðº¶²Î¦ àôìÎ ö´À-Ç Çñ³í³ëáõ
³ßË³ï³ÏóÇ ÏáÕÙÇó, ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ) ÙÇÝã¨ ·ñ³í³¹ñáõÙÁ
✓ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ·ñ³í³¹ñÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ·ñ³í³ïáõÝ
✓ å³ñï³¹Çñ Ý³¨ »ñÏáõ »ñ³ßË³íáñ
3. ²ÛÉ Éñ³óáõóÇã ·ñ³í ¨/Ï³Ù »ñ³ßË³íáñ(Ý»ñ)` Ï³Ëí³Í í³ñÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó

3
4

ºÃ» Ù³ñÙ³Ý ûñÁ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ áã ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Ñ»ï, ³å³ Ù³ñÙ³Ý ûñ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ áã ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³Ý Ñ³çáñ¹áÕ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÁ
ì³ñÏ³ÛÇÝ ï³ñÇ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñ³ÝÁ Ñ³çáñ¹áÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 12 ³ÙÇëÁ

11.

îáõÅ³ÝùÁ

• Ä³ÙÏ»ï³Ýó ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ`
0.13% Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ù³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ïíÛ³É ³Ùëí³ í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³, ë³Ï³ÛÝ
ãí×³ñí³Í ·áõÙ³ñÇ (Ý»ñ³éÛ³É í³ñÏÇ ·áõÙ³ñ, ïáÏáë³·áõÙ³ñ, ëå³ë³ñÏÙ³Ý í×³ñ` ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ)
ÝÏ³ïÙ³Ùµ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõß³ó³Í ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ Ñ³Ù³ñ:
îáõÛÅ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ ëÏëíáõÙ ¿ Ù³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñÙ³Ý Ï»ï³ÝóÙ³Ý
ûñí³ÝÇó ¨ ¹³¹³ñáõÙ ¿ Å³ÙÏ»ï³Ýó å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ù³ñÙ³Ý ûñÁ:
• ì³ñÏÇ ·áõÙ³ñÁ Ù³ëÝ³ÏÇ կամ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ í³Õ³Å³ÙÏ»ï Ù³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ` 0.0%

*ä³ÛÙ³Ý³·ñáí áñáßí³Í µáÉáñ ïáõÅ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇ ã³÷Á ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É ïíÛ³É å³ÑÇÝ ³éÏ³
å³ñïùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ:

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.
n

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

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:

