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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1.1. Վարկերի մոնիտորինգի ընթացակարգով (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) սահմանվում 
է «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ 
բաժնետիրական ընկերության կողմից տրամադրված վարկերի ընթացիկ 
սպասարկման ընթացքում իրականացվող մոնիտորինգի սկզբունքները, 
տեսակները, անցկացման ժամկետները և գործընթացը: 

1.2. Սույն Կարգը մշակված է ՀՀ գործող օրենսդրության, Կազմակերպության 
կանոնադրության և Կազմակերպության ներքին իրավական ակտերին 
համապատասխան: 

 
2. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 

2.1. Սույն Ընթացակարգի իմաստով՝ 
2.1.1. Կազմակերպություն՝ «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ունիվերսալ վարկային 

կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն,   
2.1.2. Վարկ` Կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկ,  
2.1.3. Վարկառու` Կազմակերպությունից Վարկ ստացած ֆիզիկական (այդ թվում՝ 

անհատ ձեռնարկատեր) կամ իրավաբանական անձ, 
2.1.4. Վարկային բյուրո՝  ԱՔՌԱ Վարկային բյուրո, 
2.1.5. Գրավի առարկա՝ Վարկառուի վարկային պարտավորությունների կատարման 

ապահովման նպատակով գրավադրված անշարժ կամ շարժական գույք,   
2.1.6. Գնահատող` Գույքի գնահատում իրականացնող անկախ գործակալություն 

և/կամ կազմակերպության աշխատակից, 
2.1.7. Վարկի պայմաններ` Կազմակերպության Վարչության կողմից հաստատված 

Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը, ապահովման միջոց(ներ)ը, 
առավելագույն և/կամ նվազագույն սահմանաչափերը, վճարումների 
իրականացման կարգը, Վարկի տրամադրման և այլ պայմաններ սահմանող 
փաստաթուղթ,  

 
3. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐ  

 

3.1. Վարկի մոնիտորինգի անցկացման ժամկետները և տեսակները կարող են 
սահմանվել վարկի տրամադրման մասին որոշմամբ կամ Վարկի տրամադրման 
մասին որոշում կայացնող մարմնի (Խորհուրդ, Վարչություն) կամ Վարկային 
կոմիտեի որոշմամբ` տվյալ Վարկը սպասարկող մասնաճյուղի կառավարչի կամ 
Վարկային վարչության պետի առաջարկով:  

3.2. Մոնիտորինիգի ընթացքում Վարկառուն պարտավոր է Վարկային գործակալին 
տրամադրել վերջինիս կողմից պահանջվող տեղեկատվությունը: Վարկային 
գործակալը չի կարող պահանջել ներկայացնել Վարկի մոնիտորինգի անցկացման 
համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունից այլ տեղեկատվություն: 

3.3. Վարկային գործակալը մոնիտորինգ կարող է իրականացնել տեղում՝ Վարկառուի 
գործունեության և/կամ բնակության վայրում, գրավի գտնվելու վայրում կամ 
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հեռակա՝ հարցումների միջոցով (վարկային պատմության մասին 
տվյալներ ստանալու նպատակով հարցում կատարելով Վարկային բյուրո, 
Վարկառուի գործատուի կողմից տրամադրված աշխատանքային գործունեության 
մասին տվյալներ ստանալով (տեղեկանքներ)  և այլն): 
 

3.4. Կազմակերպությունում Վարկառուների վարկունակության գնահատման 
նպատակով կիրառվում են մոնիտորինգի ըստ նպատակի հետևյալ տեսակները՝  

3.1.1. Վարկի նպատակային օգտագործման մոնիտորինգ,  
3.1.2. Վարկառուի ֆինանսական դրության մոնիտորինգ,  
3.1.3. Գրավի առարկայի մոնիտորինգ:  

Վարկի նպատակային օգտագործման մոնիտորինգ 
3.5. Վարկի նպատակային օգտագործման մոնիտորինգի միջոցով ճշգրտվում է արդյոք 

տրամադրված Վարկն ուղղվել է Վարկի տրամադրման որոշմամբ սահմանված  
նպատակի իրագործմանը:  

3.6. Վարկի նպատակային օգտագործումը ստուգելու համար Վարկային գործակալը 
կարող է այցելել Վարկառուի բնակության և/կամ գործունեության վայր: 
Մասնավորապես՝  
• հիփոթեքային վարկերի դեպքում Վարկային գործակալը այցելում է 

ձեռքբերված կամ վերանորոգվող շինություն (տուն, բնակարան, գրասենյակ), 
ձեռքբերման դեպքում նաև ստուգում է ձեռքբերումը հաստատող անհրաժեշտ 
բոլոր փաստաթղթերի առկայությունը և ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում 
դրանք Իրավաբանական վարչությանը՝ ստուգելու համար դրանց 
համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության պահանջներին, իսկ 
վերանորոգման դեպքում՝ իրականացված աշխատանքների ծավալների 
համապատասխանությունը ներկայացված նախահաշիվներին և դրանցից  
շեղումների չափը,  

• առևտրային վարկերի դեպքում Վարկային գործակալը այցելում է Վարկառուի 
գործունեության վայր և ստուգում առկա իրավիճակի 
համապատասխանությունը Վարկառուի կողմից նախնական ներկայացված 
նախագծին և գնահատում նախագծից շեղումների չափը,   

• ապրանքների և/կամ ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 
տրամադրված առևտրային և սպառողական վարկերի դեպքում ստուգվում են 
ապրանքների առկայությունը, տրամադրված ծառայությունների արդյունքները, 
դրանց ձեռքբերումը հաստատող փաստաթղթերի առկայությունը և ՀՀ 
օրենսդրությանը համապատասխանությունը/իսկությունը,  

3.7. Վարկի նպատակային օգտագործման մոնիտորինգ կարող է անցկացվել Վարկը 
տրամադրելուց առնվազն 2 (երկու) ամիս հետո  կամ եթե Վարկառուի կողմից 
նշվել է Վարկի նպատակով սահմանված գործարքի իրականացման ավելի վաղ 
ժամկետ, ապա նշված ժամկետին/ամսաթվին հաջորդող 1 (մեկ) շաբաթվա 
ընթացքում:  

3.8. Վարկային գործակալը մոնիտորինիգ արդյունքները ամփոփում է՝ լրացնելով 
Հավելված 1-ը: 
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Վարկառուի ֆինանսական դրության մոնիտորինգ  
3.9. Վարկառուի ֆինանսական դրության մոնիտորինգն իրականացվում է Վարկառուի 

ընթացիկ վարկունակության՝ վարկային պարտավորությունների ամբողջական 
կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության 
գնահատման նպատակով:  

3.10. Ֆինանսական դրության մոնիտորինգի անցկացման նպատակով Վարկային 
գործակալը կարող է այցելել Վարկառուի գործունեության և/կամ բնակության 
վայր, պահանջել ներկայացնել իրավաբանական անձանց դեպքում 
գործունեության ֆինանսական արդյունքների մասին տեղեկատվություն և 
հավաստող փաստաթղթեր, իսկ ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ եկամուտը 
հաստատող փաստաթղթեր և(կամ) այլ տեղեկատվություն:  

3.11. Վարկառուի ֆինանսական դրության մոնիտորինգի նպատակով Վարկային 
գործակալը կարող է նաև հարցում կատարել վերջինիս վարկային պատմության 
և/կամ գործունեության մասին:  

3.12. Վարկառուի գործունեության ֆինանսական մոնիտորինգի արդյունքների 
ամփոփումը լրացվում են Առևտրային վարկերի դեպքում համաձայն Հավելված 2-
ի, Խմբային երաշխավորությամբ տրամադրված վարկերի դեպքում համաձայն 
Հավելված 3-ի, իսկ Ֆիզիկական անձ հաճախորդիներին տրամադրված վարկերի 
դեպքում համաձայն Հավելված 4-ի:  

3.13. Ֆինանսական դրության մոնիտորինգն կարող է անցկացվել վարկը 
տրամադրելուց առնվազն 6 (վեց) ամիս հետո 6 (վեց) ամիս պարբերականությամբ, 
եթե Վարկի տրամադրման որոշմամբ այլ ժամկետ սահմանված չէ:  

 
Գրավի առարկայի մոնիտորինգ  
3.14. Վարկառուի վարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման 

նպատակով ներգրավված գրավի առարկայի մոնիտորինգն իրականացվում է  
գրավի առարկայի վիճակի և ընթացիկ արժեքի վերահսկման նպատակով:  

3.15. Գրավի առարկայի ընթացիկ վիճակի ստուգման նպատակով Վարկային 
գործակալը այցելում է Գրավի առարկայի գտնվելու վայր, ուսումնասիրում Գրավի 
առարկան, նկարում  և/կամ տեսագրում այն:  

3.16. Վարկային գործակալը արձանագրում է մոնիտորինգի արդյունքները և 
արդյունքների ամփոփումը՝ լրացնելով Հավելված 5-ը:    

3.17. Վարկառուի տիրապետման տակ գտնվող գրավադրված ավոտմեքենաների 
դեպքում Վարկային գործակալը կարող է պահանջել ներկայացնել այն և 
տրամադրել տեխնիկական վիճակի մասին տեղեկատվություն:  

3.18. Գրավի առարկայի մոնիտորինիգի դեպքում Կազմակերպությունը կարող է 
գնահատել Գրավի առարկայի ընթացիկ արժեքը՝ համաձայն Կազմակերպության 
ներքին իրավական ակտերի:  

3.19. Գրավի առարկայի մոնիտորինգը կարող է անցկացվել վարկը տրամադրելուց 
առնվազն 6 (վեց) ամիս հետո 6 (վեց) ամիս պարբերականությամբ, եթե Վարկի 
տրամադրման որոշմամբ այլ ժամկետ սահմանված չէ:  
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3.20. Վարկը տրամադրելիս Գրավի առարկայի ապահովագրման պահանջի 

առկայության դեպքում Վարկային գործակալը նաև ստուգում է Գրավի առարկայի 
ապահովագրության պայմանագրի գործողության ժամկետը և կնքման 
պայմանների համապատասխանությունը տրամադրման որոշմամբ  կամ վարկի 
պայմաններով սահմանված պահանջներին:  

3.21. Վարկը սպասարկող Վարկային գործակալը Գրավի առարկայի ապահովագրման 
պահանջի դեպքում Վարկի գործողության ամբողջ ժամանկահատվածում 
իրականացնում է պահանջի պահպանման վերահսկողություն, և մասնակի 
ժամկետով (վարկի գործողության ոչ ամբողջ ժամանակահատվածի համար) 
կնքված ապահովագրության պայմանագրի ժամկետը լրանալուց առնվազն 14 
(տասնչորս) օրացուցային օր առաջ պատշաճ կերպով տեղեկացնում է 
Վարկառուին ապահովագրության նոր պայմանագիր կնքելու անհրաժեշտության 
մասին և պահանջում նրանից 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում 
Կազմակերպություն ներկայացնել կնքված պայմանագիրը:   

 
4. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ  

 

4.1. Կազմակերպությունում իրականացվում են ընթացիկ և(կամ) արտահերթ 
մոնիտորինգ:  
 

Ընթացիկ մոնիտորինգ 
4.2. Ընթացիկ մոնիտորինգի միջոցով Կազմակերպությունը կարող է ստուգել Վարկի 

գործողության ընթացում Վարկառուի կողմից Վարկի տրամադրման որոշմամբ 
սահմանված պայմանների պահպահումը, Վարկառուի վարկունակությունը կամ 
Վարկի ապահովման միջոցների ընթացիկ վիճակը և արժեքը:  

4.3. Ընթացիկ մոնիտորինգը կարող իրականացվել  
4.3.1. Մինչև 10 (տաս) միլիոն ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթով վարկերի 

դեպքում՝ սկսած 4-րդ (չորրորդ) ամսից, բացառությամբ Թանկարժեք իրերի 
գրավով վարկերի և Խմբային երաշխավորությամբ տրամադրվող վարկերի,  

4.3.2. 10 (տաս) միլիոն ՀՀ դրամ և ավել կամ համարժեք այլ արժույթով վարկերի 
դեպքում սկսած 2-րդ (երկրորդ) ամսից:  

4.4. Գլխավոր գործադիր տնօրենի տեղակալի, Վարկային վարչության պետի կամ 
Վարկային կոմիտեի առաջարկով Կազմակերպության կողմից տրամադրված 
Թանկարժեք իրերի գրավով վարկերի և Խմբային երաշխավորությամբ 
տրամադրված վարկերի մոնիտորինգն իրականացվում է ընտրանքային 
սկզբունքով՝ Գլխավոր գործադիր տնօրենի հրամանով սահմանված ընտրանքի 
չափով և ժամկետում:  

4.5. Սույն Կարգի 4.3.1 կետում նշված վարկերի դեպքում ընթացիկ մոնիտորինգը 
կարող է իրականացվել տեղում կամ հեռակա (հարցումների միջոցով), իսկ 4.3.2 
կետում նշված դեպքերում՝ միայն տեղում:  

4.6. Հիմնվելով Վարկառուի գործունեության ռիսկայնության աստիճանի կամ այլ 
գործոնների վրա Վարկի տրամադրման որոշմամբ կարող է սահմանվել սույն 
Կարգով սահմանված ընթացիկ մոնիտորինգի հաճախականությունից տարբեր 
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հաճախականություն կամ չեղարկվել ընթացիկ մոնիտորինգի 
անհրաժեշտությունը: 

4.7. Խմբային երաշխավորությամբ տրամադրված վարկերի դեպքում մասնաճյուղի 
կառավարիչը մոնիտորինգի իրականացման նպատակով ընտրանքային 
սկզբունքով ընտրում է նախորդ ամսվա ընթացքում տրամադրված վարկերի 
վարկառուներին և նրանց խմբի ակտիվ (ընթացիկ վարկ ունեցող) անդամներին:  

4.8. Նախորդ կետում նշված ընտրանքում պարտադիր ներառվում են 1 (մեկ) մլն. ՀՀ 
դրամը գերազանցող վարկերը:  

4.9. Խմբային երաշխավորությամբ տրամադրված վարկերի մոնիտորինգն 
իրականացվում է տեղում: Մոնիտորինգի ընթացում ստուգվում են նաև 
տրամադրված վարկի համապատասխանությունը Կազմակերպության ծրագրում 
առկա տվյալներին և Վարկի տրամադրման որոշմամբ սահմանված 
պայմաններին, ինչպես նաև  վերլուծության նպատակով, ըստ անհրաժեշտության, 
հարցում կատարում Վարկառուի, նրա ընտանիքի անդամների և/կամ 
երաշխավորների ընթացիկ վարկային պատմության մասին:   

4.10. Խմբային երաշխավորությամբ տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի 
արդյունքները ամփոփվում են մասնաճյուղի կառավարչի կողմից, ամփոփման 
արդյունքները լրացվում են համապատասխան հավելվածում, ստորագրվում 
մասնաճյուղի կառավարչի և Վարկային գործակալի կողմից, ապա ներկայացվում 
Միկրովարկավորման գծով Գլխավոր գործադիր տնօրենի տեղակալին, ով 
ամփոփելով ներկայացված մոնիտորինգների եզրակացությունները՝ Վարկային 
կոմիտեին է ներկայացնում էական շեղումներ գրանցած և/կամ կասկածելի 
վարկերը՝ վարկի պայմանների փոփոխման կամ այլ նպատակով:   

4.11. Մոնիտորինգի արդյունքների և վարկային գործակալի ընթացիկ 
վերահսկողության տվյալների անհամապատասխանության դեպքում 
իրականացվում է համատեղ վերլուծություն:  
 

 
 

Արտահերթ մոնիտորինգ 
4.12. Արտահերթ մոնիտորինգ իրականացվում է, եթե հայտնի են դարձել այնպիսի 

հանգամանքներ, որոնց դեպքում կարող է էական նվազել Վարկառուի 
վարկունակությունը կամ վարկի վերադարձելիության հավանականությունը:  

4.13. Առանց գրավի ապահովմամբ տրամադրված սպառողական վարկերի և Խմբային 
երաշխավորությամբ տրամադրված վարկերի դեպքում ֆինանսական 
մոնիտորինգն իրականացվում է, եթե Վարկառուի վարկային 
պարտավորությունների կատարման ժամկետանց օրերի քանակը գերազանցում է 
60 (վաթսուն) օրը:   

4.14. Վարկը սպասարկող վարկային գործակալը, մասնաճյուղի կառավարիչը կամ 
Վարկային վարչության պետը կարող են արտահերթ մոնիտորինգի դիմում 
ներկայացնել Վարկային կոմիտեին՝ նշելով արտահերթ մոնիտորինգի 
անհրաժեշտության հիմքերը:      
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4.15. Վարկային կոմիտեի կողմից ընդունված արտահերթ մոնիտորինգի մասին 

որոշմամբ սահմանվում են մոնիտորինգի անցկացման ժամկետները և 
տեսակները:  

4.16. Արտահերթ մոնիտորինգն իրականացվում է տեղում, բացառությամբ 
Աշխատավարձի ապահովմամբ տրամադրվող վարկերի, որոնց դեպքում 
մոնտորինգը կարող է իրականացվել նաև հարցումների միջոցով: 
 

 

5. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 
 

5.1. Մոնիտորինգի արդյունքների հաշվետվության ներկայացման համար հրավիրված 
Վարկային կոմիտեի  նիստին մասնակցում է նաև Վարկը սպասարկող վարկային 
գործակալը և/կամ մասնաճյուղի կառավարիչը:  

5.2. Եթե մոնիտորինիգի արդունքում խախտումներ չեն հայտնաբերվել կամ 
շեղումները գտնվում են Կազմակերպության համար ընդունելի միջակայքում, 
ապա Վարկային կոմիտեն հաստատում է մոնիտորինգի արդյունքները:  

5.3. Եթե իրականացված ընթացիկ 2 (երկու) մոնիտորինիգի արդյունքում  
խախտումներ չեն գրանցվել, ապա Վարկային կոմիտեի որոշմամբ կարող են նաև 
չեղարկվեն Վարկառուի հետագա մոնիտորինգ(ներ)ը կամ փոփոխվի անցկացման 
պարբերականությունը:  

5.4. Եթե մոնիտորինգի արդյունքում արձանագրվում են խախտումներ, այդ թվում  եթե 
վարկը օգտագործվել է ոչ նպատակային, վարկառուի գործունեության ներկա 
ֆինանսական ցուցանիշները չեն համապատասխանում նախագծով 
ներկայացված ցուցանիշներին, կատարված ծախսերը էականորեն շեղվում են 
ներկայացված նախահաշիվներից կամ գրավի առարկայի արժեքը էական նվազել 
է, ապա ներկայացվում են նաև Վարկը սպասարկող վարկային գործակալի կողմից 
իրականացվող ընթացիկ վերահսկողության ամփոփ արդյունքները և իր կարծիքը:  

5.5. Մոնիտորինգի արդյունքում խախտումների արձանագրման դեպքում Վարկային 
կոմիտեն կարող է որոշել՝ 

• Վաղաժամկետ լուծել վարկառուի հետ կնքված վարկային պայմանագիրը, 
• Փոփոխել վարկի տոկոսադրույքը և/կամ գործողության պայմանները,  
• Ներգրավել լրացուցիչ ապահովման միջոցներ,  
• Նախաձեռնել այլ միջոցներ:  

 
6. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ  

 

6.1. Սույն Կարգի դրույթների պահպանման համար պատասխանատու են 
գործընթացում ներգրավված Կազմակերպության բոլոր աշխատակիցները իրենց 
գործառույթների շրջանակներում:  

6.2. Սույն Կարգի դրույթների պահպանման վերահսկողության համար 
պատասխանատու է Վարկային կոմիտեն:  

6.3. Սույն Կարգով սահմանված գործընթացները կանոնակարգող դրույթներից 
շեղումները հաստատվում են Վարկային կոմիտեի որոշմամբ:  
 



Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ ՈՒՎԿ ՓԲԸ  
Վարկերի մոնիտորինգի ընթացակարգ 

 
  

7. ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ  

Հավելված 1 Նպատակային մոնիտորինգի եզրակացություն  

Հավելված 2  Ֆինանսական մոնիտորինգ (Առևտրային վարկեր) 

Հավելված 3 
Ֆինանսական մոնիտորինգ (Խմբային երաշխավորությամբ տրամադրվող  
վարկեր) 

Հավելված 4 Ֆինանսական մոնիտորինգ (Ֆիզիկական անձանց վարկեր) 

Հավելված 5 Գրավի մոնիտորինգ  

 

8. ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 

Խմբագրություն Հաստատված Խմբագրումներ 

1 Վարչության 14/09/15-01 որոշում 
 
- 

  

 


