
Հավելված 1 

Հաստատված է 

 «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության 

2019 թվականի հունվարի 29-ի N31-L որոշմամբ 

Գործում է սկսած 2019 թվականի փետրվարի 4-ից  

Անգրավ սպառողական վարկերի պայմաններին առավել մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք այցելել «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ–ի 

ցանկացած մասնաճյուղ, կամ զանգահարել Բանկի հեռախոսազանգերի սպասարկման կենտրոն` 010 59 33 33 , 060 27 33 33 համարով, 

կամ այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am։ 

 

 

 

Ընդհանուր պայմաններ 

1.  Վարկի նպատակ այլ  

2.  Արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար 

3.  Վարկի նվազագույն գումար 100 000 200 

4.  Վարկի առավելագույն գումար* 5 000 000 10 000 

5. 5 
Տարեկան անվանական 

տոկոսադրույք 
17.9-21.9% 14.9-18.9% 

6.  
Վարկի նվազագույն ժամկետ 

(ամիս) 
1 

7.  
Վարկի առավելագույն ժամկետ* 

(ամիս) 
48 

8.  
Տրամադրման եղանակ անկանխիկ`ընթացիկ 

հաշվի միջոցով 

անկանխիկ`վճարային քարտի 

միջոցով 

9.  
Վարկի և տոկոսագումարների 

մարման եղանակ 
ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային) 

10.  Ապահովվածություն 

1) վարկարժանության գնահատական, 

2) ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, անհրաժեշտության 

դեպքում 

*Վարկի առավելագույն գումարը,ժամկետը և տարեկան տոկոսադրույքը որոշվում են համաձայն հաճախորդի 

վարկարժանության գնահատականի 

                        Միջնորդավճարներ 

11.  
Վարկային հայտի 

ուսումնասիրության վճար 
չի սահմանվում 

12.  
Վարկի տրամադրման միանվագ 

միջնորդավճար 
չի սահմանվում 

13.  
Վարկային հաշվի սպասարկման 

վճար 
չի սահմանվում 

http://www.idbank.am/


 
 

14.  Ընթացիկ հաշվի բացման վճար անվճար 

15.  Վճարային քարտի սակագներ 

1. Arca Classic, որի դեպքում տարեկան սպասարկման վճար չի 

սահմանվում, իսկ մնացած սակագները՝ համաձայն Բանկի 

գործող սակագների 

2. Բանկի կողմից թողարկվող այլ քարտատեսակներ 

(բացառությամբ Visa Classic/Visa Gold դեբետային  և ID Transfer 

քարտատեսակների)՝ համաձայն գործող սակագների 

Վարկառուի/երաշխավորի նկատմամբ պահանջներ 

16.  Կարգավիճակ ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ 

17.  Տարիքային սահմանափակում 

Վարկառուի/երաշխավորի տարիքը վարկի դիմումի ընդունման 

օրվա դրությամբ չպետք է 21 տարեկանից պակաս լինի և մինչև 

վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 

տարեկանը 

18.  

Վարկառուի/երաշխավորի 

վարկային պատմության 

նկատմամբ պահանջ  

 Հաճախորդը պետք է ունենա դրական վարկային պատմություն 

(վարկային պատմության բացակայությունը ընդունելի չէ) 

Տույժերը, տուգանքները 

19.  ժամկետանց վարկի գծով, 

օրական 

0.1% 

20.  ժամկետնանց տոկոսագումարի 

գծով, օրական 

0.1% 

21.  վարկի վաղաժամկետ մարման 

համար 

չի սահմանվում 

22.  

վարկի վաղաժամկետ մարում 

պահանջելու հիմքեր 

Բանկն իրավասու է պահանջել վարկի վաղաժամկետ մարում, 

եթե` 

1) հաճախորդը հրաժարվում է վճարային քարտից (ԱՄՆ 

դոլարով վարկերի դեպքում), 

2) վարկի ստացման համար ներակայացված 

տեղեկությունները կեղծ կամ անարժանահավատ են, 

3) չի կատարել պայմանագրով սահմանված 

պարտավորությունները, 

4) այլ հիմքեր` համաձայն պայմանագրի 

Հայտի վերաբերյալ այլ պայմաններ 

23.  
վարկի տրամադրման դրական 

գործոններ 

1) դրական վարկային պատմություն, 

2) վարկարժանության դրական գնահատական 

 

24.  վարկի մերժման գործոններ 

1) բացասական վարկային պատմություն, 

2) վարկարժանության բացասական գնահատական, 

3) կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության 

տրամադրում,  

4) այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի 

տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը 

5) այլ գործոններ 



 
 

25.  
որոշման կայացման 

առավելագույն ժամկետ 
 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

26.  

վարկառուին վարկի վերաբերյալ 

կայացված որոշման մասին 

տեղեկատվության տրամադրման 

ժամկետ 

1 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

27.  
որոշման վավերականության 

առավելագույն ժամկետ 
15 աշխատանքային օր 

28.  վարկի դիմումի ընդունման վայր Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր 

29.  
վարկի ձևակերպման և 

տրամադրման վայր 
Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր 

Հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայացվող փաստաթղթեր  

1. 1 Հաճախորդի/երաշխավորի անձը հաստատող փաստաթուղթ 

 

2.  
Սոցիալական քարտ/հանրային ծառայության համարանիշ (ՀԾՀ)/նույնականացման քարտ/ կամ ՀԾՀ 

չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 

 

 

 

 


