


 
                                                                                                                                                             
                                             

 
 
 

 

Հավելված 1 
«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 

Ուժի մեջ է մտնում 05.08.2022թ-ից 
 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

 Ծառայության տեսակ Գումար  
 (ՀՀ դրամ)1 

Հաստատող և/կամ տրամադրող 
իրավասու մարմին2 

1* Գործող և փակված վարկերի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում 2000 

Գործադիր տնօրեն, Բիզնեսի 
կառավարման տնօրեն, մ/ճ 

կառավարիչներ, ՄԲԿԾ/ԿԲԿԾ 
ղեկավարներ 

2 Ոսկու գրավի վերադարձի լիազորագրի տրամադրում 5000 

Գործադիր տնօրեն, Բիզնեսի 
կառավարման տնօրեն, մ/ճ 

կառավարիչներ, ՄԲԿԾ/ԿԲԿԾ 
ղեկավարներ 

3 
Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման գործընթացում ձևավորված 
էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակով փաստաթղթերի պատճենի/կրկնօրինակի 
տրամադրում (յուրաքանչյուր օրինակը) 

300  Գանձապահներ 

4 
Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման գործընթացում ձևավորված 
էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակով փաստաթղթերի պատճենի/կրկնօրինակի 
տրամադրում գործարքի օրվա ընթացքում (յուրաքանչյուր օրինակը) 

անվճար Գանձապահներ 

5 Գործողությունը դադարած պայմանագրի/համաձայնագրի էլեկտրոնային կամ թղթային 
տարբերակով պատճենի/կրկնօրինակի տրամադրում (յուրաքանչյուր օրինակը) 

1000 Գանձապահներ 

6 Գործող պայմանագրի/համաձայնագրի էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակով 
պատճենի/կրկնօրինակի տրամադրում (յուրաքանչյուր օրինակը) 

անվճար Գանձապահներ 

7 
ՀՀ օրենքով հաճախորդներին ըստ վերջիններիս պահանջի Կազմակերպության 
գործունեության մասին տրամադրվող փաստաթղթեր (յուրաքանչյուր էջը) 

7 Գանձապահներ 

8 
Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների գործող և փակված վարկերի 
վերաբերյալ քաղվածքի տրամադրում 
 

3000 Գանձապահներ 

                                            
1 Սույն միջնորդավճարներից շեղումերը հաստատում է Վարկի մնացորդին համապատասխան Վարկային Կոմիտեն: 
2 Նշվածներից հաստատող և/կամ տրամադրող իրավասու մարմին կարող է հանդիսանալ կառավարման ավելի բարձր օղակում գտնվող մարմինը: Վարկային կոմիտեների կամ Բիզնեսի կառավարման տնօրենի 
կողմից հաստատման ենթակա համաձայնությունները , համապատասխան դրական որոշման հիման վրա տրամադրվում է մ/ճ կառավարչի, իսկ «Գլխամասային« գրասենյակում Մանրածախ կամ Կորպորատիվ 
բիզնեսի կառավարման ծառայության ղեկավարների կողմից: 
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9* Աուդիտորական հարցման պատասխանի տրամադրում (յուրաքանչյուր օրինակը) 8000 
Գործադիր տնօրեն, Բիզնեսի 

կառավարման տնօրեն, Գլխավոր 
հաշվապահ 

10 
Ֆիզիկական անձանց գործող վարկի վերաբերյալ  էլեկտրոնային կամ թղթային 
տարբերակով քաղվածքի տրամադրում (յուրաքանչյուր օրինակը) 

անվճար Գանձապահներ 

11 
Ֆիզիկական անձանց փակված վարկի վերաբերյալ էլեկտրոնային կամ թղթային 
տարբերակով քաղվածքի տրամադրում (յուրաքանչյուր օրինակը)3 

1000 Գանձապահներ 

12* 
Գրավադրված գույքը գրավատուի կողմից վարձակալության տալու թույլտվության 
տրամադրում4 

20,000  Բիզնեսի կառավարման տնօրեն6 

13* 
Գրավադրված անշարժ գույքի մակերեսների և նպատակային և/կամ գործառնական 
նշանակությունների փոփոխության թույլտվության տրամադրում (յուրաքանչյուր գույքի 
համար) 5 

10,000  Բիզնեսի կառավարման տնօրեն6 

14* 
Տրանսպորտային միջոցների պետհամարանիշների/հաշվառման վկայագրերի 
փոփոխության թույլտվության տրամադրում (յուրաքանչյուր գույքի համար) 

10,000 

մ/ճ կառավարիչներ, 
Գլխամասային գրասենյակում ՝ 
Մանրածախ կամ Կորպորատիվ 

բիզնեսի կառավարման ծառայության 
ղեկավար, 

15* 
Գրավի առարկայի (տրանսպորտային միջոցի) ՀՀ և ԱՀ սահմաններից դուրս գալու 
համաձայնության տրամադրում *** 

5,000 Բիզնեսի կառավարման տնօրեն 

16* Վարկի ապահովման միջոցի փոփոխության համաձայնություն** 20,000 
Վարկի մնացորդին համապատասխան 

վարկային կոմիտե7 

                                            
3 Վարկի փակման օրվա ընթացքում էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակով քաղվածքները տրամադրվում են անվճար: 
4 Թույլտվությունը չի տրամադրվում ԱՀԸ և/կամ ԲԵ վարկատեսակների շրջանակներում ձեռքբերված և /կամ կառուցապատված և/կամ վերանորոգված գույքերի վերաբերյալ։ 
5Կառուցապատման նպատակով տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող հողամասի (որի վրա իրականացվելու է կառուցապատում) վրա կառուցված շինությունների մակերեսների գրանցման 
թույլտվության տրամադրման համար սակագին չի գանձվում: 
6 Որոշման կայացման համար պահանջվում է իրավաբանական դեպարտամենտի եզրակացությունը: 
7 Մեկ փոփոխությամբ միաժամանակ կարող են փոփոխվել մեկից ավելի ապահովման միջոցներ: Կառուցապատման նպատակով տրամադրված վարկերի լրացուցիչ ապահովման միջոց հանդիսացող անշարժ գույքի 
(չկառուցապատվող գույք) գրավի իրավունքի դադարեցման որոշումը կայացվում է երկրորդ մակարդակի կոմիտեի կողմից, եթե որոշումը վարկատեսակի պայմաններով նախատեսված վարկ/գրավ 
հարաբերակցության շեղման չի հանգեցնի: երաշխավորության փոփոխության համաձայնության համար սակագինը կազմում է 10,000 ՀՀ դրամ:  
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17* 
Պայմանագրային պայմանների փոփոխություն հաճախորդի նախաձեռնությամբ 

(յուրաքանչյուր անգամ ) 8 
10,000 

Վարկի մնացորդին համապատասխան 
վարկային կոմիտե910 

18* 
Գրավի առարկայի սեփականատիրոջ 
փոփոխության թույլտվություն6 

Կամ Գրավի առարկայի առուվաճառքի թույլտվություն 

Տրանսպորտային միջոցների դեպքում  
(1 միավորը) 

15,000 

Բիզնեսի կառավարման տնօրեն 
Անշարժ գույքի դեպքում  (1 միավորը) 30,000 

19* 
Գրավադրված գույքի նկատմամբ 
հաջորդող գրավի իրավունքի տրամադրում 

11 

Ֆիզիկական անձ վարկառուների 
դեպքում 

20,000 

Իրավաբանական անձ և անհատ 
ձեռնարկատեր վարկառուների դեպքում 

50,000 

 
                                            

8 Մեկ փոփոխությամբ միաժամանակ կարող են փոփոխվել մեկից ավելի պայմաններ, պայմանագրային պայմանների փոփոխության սակագինը չի կիրառվում այն դեպքերում եթե այդ փոփոխությունները կատարվում 
են սույն սակագներով սահմանված այլ թույլտվությունների տրամադրման արդյունքում և միյայն գանձվում են այդ թույլտվությունների համար նախատեսված սակագները: Վարկերի պայմանագրային պայմանների 
փոփոխության սակագին չի կիրառվում, եթե կատարվում է գրաֆիկի վերահաշվարկ: 
9 Վարկի վճարման օրվա փոփոխության և/կամ  գրաֆիկի վերահաշվարկի որոշումը կայացնում է մ/ճ կառավարիչը (Գլխամասային գրասենյակում Մանրածախ կամ Կորպորատիվ Բիզնեսի կառավարման 
ծառայության ղեկավարները): 
10 Վարկատեսակի պայմանների շեղման հանգեցնող պայմանագրային պայմանների փոփոխության որոշումը կայացվում է 3-րդ մակարդակի վարկային կոմիտեում: 
11 Հաջորդող գրավի իրավունքի տրամադրման սակագինը չի կիրառվում, եթե գույքը կրկին գրավադրվում է «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ում կամ գրավի պայմանագիրը կնքվել է 23.07.2016թ.-ից հետո 
*Նշված ծառայությունների մատուցումը իրականացվում է Հաճախորդի կողմից ներկայացրած դիմումի հիման վրա: 
** Դրական որոշման համար անհրաժեշտ գործոններ կարող  են լինել. 

 Փոփոխությամբ չեն առաջանում վարկատեսակի ՝ տվյալ պահին հրապարակված պայմաններից , շեղումներ 
 Վարկը դասակարգված չէ հսկվող և ավելի խիստ դասով,  վերջին 1 տարում ժամկետանց օրերի քանակը չի գերազանցում 10 օրը, 
 Առկա է հարցը ներկայացնող կողմի և ՎՎԾ դրական կարծիքը փոփոխությունն իրականացնելու վերաբերյալ, 

 
*** Դրական որոշման համար անհրաժեշտ գործոններ կարող  են լինել. 

 Թուլտվությունը չի տրամադրվում տրամադրմանը հաջորդող 3 ամսվա ընթացքում,  
 Վարկառուն հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի և եկամտի աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում,  
 Վարկը դասակարգված չէ հսկվող և ավելի խիստ դասով,  վերջին 1 տարում ժամկետանց օրերի քանակը չի գերազանցում 10 օրը, 
 Առկա է հարցը ներկայացնող կողմի դրական կարծիքը փոփոխությունն իրականացնելու վերաբերյալ, 
 Առկա է տրանսպորտային միջոցի կասկո ապահովագրություն  համապատասխան երկրի համար 

 
 Վերոնշյալ գործոններից շեղումներով դիմումները հաստատվում են վարկի մնացորդին համապատասխան վարկային կոմիտեում 
 


