


Կարգախոս՝ ՊԱՐԶ ԵՎ ԱՐԱԳ



Առաքելություն

Մեր առաքելությունն է՝  նպաստել միկրո, մանր և միջին ձեռնարկատիրության
զարգացմանը, հատկապես գյուղական վայրերում`վարկեր, փոխառություններ
տրամադրելու և օրենսդրությամբ սահմանված այլ ծառայություններ մատուցելու
միջոցով, ինչպես նաև սպառողական վարկավորման զարգացմանը: 

Նպատակ
Մենք նպատակ ունենք ֆինանասական ծառայություններն

առավել մատչելի դարձնել հասարակության տարբեր շերտերի
համար և նույնիսկ այն անձանց համար, ովքեր դեռևս չունեն
այդ ծառայությունները այլ ֆինանսական կազմակերպություններից
ստանալու հնարավորություն:         

Տեսլական
Մեր տեսլականն է՝ լինել դինամիկ զարգացող

ֆինանսական կառույց Հայաստանում և արագ ու
որակյալ սպասարկման միջոցով հաճախորդներին
մատուցել բազմաբնույթ ֆինանսական
ծառայություններ: 





«Ֆասթ Կրեդիտ»-ը ունի

24 տարվա պատմություն,
21 մասնաճյուղ, 
130,000-ից ավելի ակտիվ հաճախորդ:

.

.

.

Մասնաճյուղեր 2018թ-ի պլաններ
Երևան

Մալաթիա-Սեբաստիա.

Մարզեր
Աշտարակ
Արթիկ
Իջևան

.

.

.

Մեր մասնաճյուղերը կառուցվում են բանկերի համար սահմանված լավագույն չափանիշներով և  
տեղակայված են Երևանի և մարզերի համայնքային տարբեր կենտրոնական հատվածներում,որն էլ ավելի
հասանելի է դարձնում ընկերության կողմից տրամադրվող ծառայությունները:

Երևան
Կենտրոն            Ալեք Մանուկյան        Շենգավիթ          Կոմիտաս
Տիգրան Մեծ       Բաղրամյան              Սեբաստիա         Ավան
Մ. Խորենացի     Էրեբունի                   Դավթաշեն

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Էջմիածին           Արտաշատ         Աբովյան           Արմավիր
Վանաձոր           Գյումրի Մարտունի
Մասիս                Գորիս                Հրազդան

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Մարզեր
.
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  Հարմարավետ ինտերյերը թույլ է տալիս ապահովել գործարքների անվտանգությունը և
հարմարավետությունը:Ընկերության զրահապատ դրամարկղը ապահովում է անվտանգ
ծառայությունների մատուցումը,մատչելիությունը, հարմարավետությունը և գործընթացի
թափանցիկությունը:



ՄԵՐ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ



 Մեր աշխատակիցների ներգրավվածությունն ու հավատարմությունը
ընկերության հաջողությունների հիմնական գործոնն է:

  Մենք շարունակաբար  ուսուցանում ենք մեր աշխատակիցներին,
որպեսզի նրանք ունենան բավարար գիտելիքներ և հմտություններ
ֆինանսական ծառայությունների մատուցման և հաճախորդների
սպասարկման  ոլորտում:
  Մենք մեր աշխատակիցներին տրամադրում ենք համապատասխան
տեղեկատվություն և քաջալերում ենք նրանց շարունակաբար
բարելավել իրենց գիտելիքները, հմտությունները և վարվելակերպը
իրենց աշխատանքում:

ՄԵՐ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ



«ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ»-Ի ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Վերստուգող
հանձնաժողով

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ

ԽՈՐՀՈւՐԴ

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ

Ներքին աուդիտ

Անձնակազմի 
հսկողության 

բաժին

Գործադիր տնօրենի 
տեղակալ

Վարկային 
վարչություն

Բիզնես և 
Միկրովարկերի

բաժին

Սպառողական և 
Հիփոթեքային

վարկերի բաժին

Հետգործառնա կան
ձևակերպումների

բաժին

Հաճախորդների
սպասարկման
վարչություն

Տարածքային
ստորաբաժանումներ

Գանձապետարան

Գլխավոր հաշվապահ

Հաշվապահական
հաշվառման
վարչություն

Հաշվետվությունների
բաժին

Ակտիվա-պասիվային 
գործառնությունների 

հաշվառման
բաժին

Հարկային 
պլանավորման և 

ծախսերի 
հսկողության բաժին

Դիլինգի 
վարչություն

Արտարժու 
թային 

գործառնութ
յունների 
բաժին

Արժեթղթերով 
գործառնութ 

յունների բաժին

Ռազմավարական 
պլանավորման և 
բյուջետավորման 

վարչություն

Նախագծերի 
կառավարման և 

մեթոդաբանության 
բաժին

Ներգրավված 
միջոցների 

կառավարման բաժին

Իրավաբանական
վարչություն

Դատական և 
սնանկության 

գործերի 
կառավարման բաժին

Պայմանագրային 
իրավահարաբերությ

ունների և 
օրենսդրական 

համապատասխանե
ցման բաժին

Թանկարժեք իրերի 
գրավով վարկերի 
բռնագանձումների 

բաժին

Խնդրահարույց 
վարկերի 

կառավարման բաժին

Գլխավոր ցանցային 
ադմինիստրատոր

Անվտանգության
վարչություն

ՏՀԿ վարչություն

Տվյալների 
մշակման և 

ավտոմատացման 
բաժին

Համակարգերի 
զարգացման և 

կատարելագործմա
ն բաժին

ՏՏ հավելվածների 
մշակման և 

ներդրման բաժին

ՏՀ սպասարկման 
բաժին

ՏՏ 
ադմինիստրավորմ

ան բաժին

ՄՌԿ բաժին

Գնահատող

Աշխատակազմի և 
մարքեթինգի 
վարչություն

Ադմինիստրատիվ 
բաժին

Մարքեթինգի 
բաժին

Ներքին
դիտարկումների

մարմին

Գործերի
կառավարչություն



Մեր ծառայությունները
Առևտրային վարկեր
Գյուղատնտեսական վարկեր (նաև ծրագրային՝ KFW)
Հիփոթեքային վարկեր (նաև ծրագրային՝ Ազգային
հիփոթեքային ՎՎԿ ծրագրեր)
Սպառողական վարկեր (ապահովված անշարժ գույքով,
ոսկով և ավտոմեքենայով)
Դիլինգ
Ապահովագրական գործակալաի գործունեություն
Հրապարակային օֆերտայով միջոցների ներգրավվում
Պարտատոմսեր



ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

(մլրդ. դրամ)

2018թ-ի մարտ ամսվա դրությամբ կանոնադրական կապիտալ - 2,5 մլրդ.



Վարկային պորտֆել

23,6 ՄԼՐԴ.

81,0% 12,1% 4,2% 2,7%







Պարտատոմսեր թողարկելու նպատակները

Բավարարել մեր հաճախորդների պահանջմունքները,
Գոյացած միջոցներով տրամադրել վարկեր,
Ներդնել մեր լուման արժեթղթերի շուկայի զարգացման գործում,
Ավելացնել ծառայության ՆՈՐ տեսակ,
Հերթական քայլը բանկ վերափոխվելու ճանապարհին:



Որովհետև
24 ժամ/7 օր հաճախորդներին արագ և որակյալ սպասարկում
Հավատարիմ հաճախորդների լայն սեգմենտ
Սպասարկման թափանցիկ գործընթացներ, բարձր ստանդարտներ
և արժեքներ
Հաճախորդների պահանջներին պարզ և արագ արձագանք
Մասնաճյուղերի լայն և ընդլայնվող ցանց
Որակյալ աշխատակազմ
IT հագեցվածության բարձր մակարդակ



ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

«ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՈւՎԿ ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ-ն, հանդես գալով որպես տեղաբաշխող, տեղեկացնում է, որ 20.07.2018թ-ին

«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ-ում տեղի կունենա «ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի

կողմից թողարկված պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ /ստանդարտ փակ աճուրդ/ հետևյալ

պայմաններով:



ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ



ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

«ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՈւՎԿ ՓԲԸ

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ-ն, հանդես գալով որպես տեղաբաշխող, տեղեկացնում է, որ 20.07.2018թ-ին

«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ-ում տեղի կունենա «ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի

կողմից թողարկված պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ /ստանդարտ փակ աճուրդ/ հետևյալ

պայմաններով.



ՊԱՐՏԱՏՈՄՍ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ



Ներդրեք ՊԱՐԶ �
Ստացեք ԱՐԱԳ

՛
՛

www.fastcredit.am+

Թողարկման օր՝ 20.07.2018թ.
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