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  Արցախի Հանրապետության առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային 
մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի իրականացման շրջանակներում տրամադրվող 

հիփոթեքային վարկերի պայմաններ 
 

Ծրագրի անվանումը 
<<Ազգային հիփոթեքային ընկերություն 

ՎՎԿ>> ՓԲԸ 
<<Բնակարան երիտասարդներին           

ՎՎԿ>> ՓԲԸ 

Վարկի նպատակը 
Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում և 

կառուցապատում Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում   

Վարկի արժույթ    ՀՀ դրամ 

Վարկի ժամկետ     120-240 ամիս 

Վարկի գումար մինչև  35,000,000 ՀՀ դրամ մինչև 22,500,000 ՀՀ դրամ 

Վարկի անվանական տարեկան 
տոկոսադրույք  12% 8.5% 

Վարկի փաստացի տարեկան 
 

12,5%-13,8% 8,5%-10,5% 

                                         !   Տոկոսադրույքներում ներառված չեն սուբսիդիաները 

Ապահովվածություն Ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույք 

Ժամկետանց մայր գումարի տույժ 0.1% օրական 

Ժամկետանց տոկոսի տույժ 0.13% օրական 

Վարկի տրամադրման վճար Չի պահանջվում 

Վարկի վաղաժամկետ մարում  
 Վարկառուն իրավունք ունի ժամկետից շուտ կատարելու վարկի ամբողջական կամ մասնակի մարում 
 Վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում 
 

Վարկի տրամադրման ձևը   Միանվագ  
  Փուլային 

Մարման եղանակ 
                                          Համաձայն՝ պետ․ աջակցության կարգի  
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! Նախքան պայմանագրի կնքումը Կազմակերպությունը Ձեզ կտրամադրի հիփոթեքային վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկը, որում 
ներկայացված են Ձեզ տրամադրվելիք վարկի էական պայմանները։ 

Կանխավճար 
 

Երևանում ձեռք բերվող անշարժ գույքերի 
դեպքում՝ 10%                                                          
Մարզերում ձեռք բերվող անշարժ գույքերի 
դեպքում՝ 5% 

 

Երևանում ձեռք բերվող անշարժ գույքերի դեպքում՝ 
10% 
Մարզերում ձեռք բերվող անշարժ գույքերի 
դեպքում՝ 5% 
 

Վարկ/ Գրավ առավելագույն 
արժեք  

Երևանում ձեռք բերվող անշարժ գույքերի 
դեպքում՝ 90% 
Մարզերում ձեռք բերվող անշարժ գույքերի 
դեպքում՝ 95% 
 

Երևանում ձեռք բերվող անշարժ գույքերի դեպքում՝ 
90% 
Մարզերում ձեռք բերվող անշարժ գույքերի 
դեպքում՝ 95% 
 
*Ձեռք բերվող անշարժ գույքը պետք է ունենա 80 և 
ավելի տոկոս ավարտվածության աստիճան 

Գրավի գնահատում  
Գրավը ենթակա է գնահատման Կազմակերպության հետ համագործակցող գույքի գնահատում 
իրականացնող անկախ գործակալության կողմից։ 

Ապահովագրություն 

 Ձեռք բերվող /Կառուցապատվող/ անշարժ գույքի ապահովագրություն  
 Վարկառուի դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն  
! Ապահովագրությունն իրականացվում է վարկի մնացորդի չափով հօգուտ Կազմակերպության 
Վարկի գործողության ողջ ընթացքում, ընդ որում վարկի մնացորդային գումարի հաշվարկում  չի 
ներառվում պետության կողմից տրամադրվող աջակցության գումարը։ 

Վարկառու Ծրագրի շահառուների ցուցակում ներառված անձինք 

Համավարկառու 
Ծրագրի շահառուների ցուցակում ներառված անձանց ընտանիքի անդամներ                                           
/հայր, մայր, ամուսին, ամուսնու ծնողներ, տատ, պապ, քույր, եղբայր, երեխաներ, քրոջ, եղբոր ամուսին ու 
երեխաներ/ 

  

 

 Երևան քաղաքում բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման կամ անհատական բնակելի տան կառուցման նպատակով 
աջակցությունը տրամադրվում է բացառապես այն անձանց և նրանցից սերված ընտանիքներին, ովքեր նախքան 
Արցախի Հանրապետությունում բնակվելն ունեցել են Երևան քաղաքի հաշվառում։ 
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 ՀՀ մարզային բնակավայրերում բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման կամ անհատական բնակելի տան կառուցման 

նպատակով աջակցությունը տրամադրվում է բացառապես այն անձանց և նրանցից սերված ընտանիքներին, ովքեր 
նախքան Արցախի Հանրապետությունում բնակվելը հաշվառված են եղել Հայաստանի Հանրապետությունում։ 

 Ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի կամ կառուցվող անհատական բնակելի տան նկատմամբ սեփականության 
իրավունքը գրանցվում է շահառու ընտանիքի՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող բոլոր 
անդամների (բացառությամբ երեխաների և այն համավարկառուների, որոնք չեն հանդիսանում ընտանիքի անդամ) 
անունով։ 

  Ծանոթություն 
1. Սույն սակագների շրջանակներում տրամադրվող ծառայություններից օգտվելու նպատակով վարկառուն՝ ստորև նշված երրորդ անձանց կողմից 
մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարում է հետևյալ չափով. 

 Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք՝ 10,000 ՀՀ դրամ,  
 Իրավունքի պետական գրանցման վճար՝ 26,000 – 52,000 ՀՀ դրամ, 
 Պայմանագրի նոտարական վավերացման վճար՝ 12,000-30,000 ՀՀ դրամ, 
 Անշարժ գույքի ապահովագրության վճար՝ 0.15%-0.18% վարկի մնացորդային գումարի չափով, 
 Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության վճար՝ 0.15%-0.18% վարկի մնացորդային գումարի չափով, 
 Գրավադրվող գույքի գնահատման վճար՝ 15,000-25,000 ՀՀ դրամ: 

2. Անկախ սույն պայմաններում նշված 3-րդ անձանց վճարների դրույքաչափերից, վերջիններիս կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարները 
կարող են փոփոխվել: 
3. Վարկի տոկոսները հաշվարկվում են վարկի աշխատող (ոչ ժամկետանց) մնացորդի նկատմամբ՝ ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից: 
4. Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև Կազմակերպության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների և անկախ 
գնահատողների ցանկըսահմանվում են առանձին Հավելվածներով: 
Վարկը տրամադրվում է Կազմակերպության Գլխամասային գրասենյակում, «Շրջանային», «Ավան», «Դավթաշեն», «Կոմիտաս», «Էրեբունի», «Արմավիր», 
«Արտաշատ», «Մասիս», «Գորիս», «Գյումրի», «Վանաձոր», «Աբովյան», «Հրազդան», «Էջմիածին», «Մարտունի», «Աշտարակ», «Իջևան», «Հարավ-
Արևմտյան», «Արթիկ», «Կապան», «Եղեգնաձոր» մասնաճյուղերում: 
5. Պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացում, վարկառուին տեղեկացում մինչև 5 
աշխատանքային օրվա ընթացքում:  
6.  Վարկի տրամադրում՝ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո մինչև 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  
7. Վարկի մարման նպատակով մուտքագրված ցանկացած գումար որպես կանոն Կազմակերպության կողմից ուղղվում է մուտքագրման պահին առկա՝ 

Հաճախորդի կողմից Կազմակերպությանը Վարկային պայմանագրի ուժով վճարման ենթակա գումարների, այդ թվում՝ տույժերի, սպասարկման 
վճարների, տոկոսների, Վարկի գումարի մարմանը: Կազմակերպությունն իրավունք ունի Հաճախորդի հետ կնքվող պայմանագրում վճարման 
ենթակա գումարների այլ հերթականություն սահմանել: 

8. Հաճախորդի կողմից վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում համամասնորեն նվազեցվում են վարկի տոկոսագումարները, առկայության դեպքում 
նաև սպասարկման վճարները, եթե վերջինս հաշվեգրվում է օրական կտրվածքով, իսկ 3-րդ անձանց կատարված վճարները ենթակա չեն նվազեցման: 

9. Ոչ ֆինանսական ծառայությունների սակագները, այդ թվում քաղվածքների, պայմանագրերի կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման 
պայմանները հրապարակված են Կազմակերպության պաշտոնական կայքում` www.fastcredit.am, ինչպես նաև տեղադրված են Կազմակերպության 
գործունեության վայրերում։ 

10. ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ, ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԸ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ 
ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ։ 
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11. ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ 3 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ։ 

12. ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ 
ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ 
ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 
ԿԱՅՔՈՒՄ (www.fastcredit.am)։ 

13. ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ 
ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ 
ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ։ 

14. ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ «ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ 
ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է։ 

15. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ։ 


