Հաստատված է
«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ
Վարչության՝ «07» ապրիլ 2020թ որոշմամբ

Վարչության նախագահ՝ ________________ Մ. Ազատյան

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ Ծառայությունների Սակագներ
1․Վարկեր, Լիզինգ, Ապրանքների ձեռքբերման ֆինանսավորում

Հ/Հ

Վարկատեսակ

Արժույթ

Գումար

Տարեկան
տոկոսադրույք
(%)

300,000 –
50,000,000

12 - 18

Ժամկետ
(ամիս) 9)

Ապահովություն 8)

Վարկի
տրամադրման
միջնորդավճար

Տուժանք
1)

Գյուղատնտեսական վարկեր

1

2

Ֆերմերային տնտեսություններին և
գյուղմթերք վերամշակող
ձեռնարկատերերին վարկեր

Պարզեցված գյուղատնտեսական
վարկեր

3

Ֆերմերային տնտեսություններին
ՀՄՀ ՋդՇ ծրագրային վարկեր

4

Գյուղատնտեսական վարկեր
տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ

ՀՀ դրամ
ԱՄՆ
դոլար
ՀՀ դրամ
ԱՄՆ
դոլար

500 – 100,000

9 – 12

100,000–
5,000,000

12 – 18

200 – 10,000

գրավ և/կամ
երաշխավորություն

1%-1.5% , 3)

0,1% և
1%2)

3 – 60

երաշխավորություն

2%-3% 3)

0,1%

24 – 60

գրավ և/կամ
երաշխավորություն

1%

0,1%

12 – 60

գրավ և/կամ
երաշխավորություն

-

0,1%

-

0,1%

-

0,1%

9 – 12

ՀՀ դրամ

300,000 –
30,000,000

11,5

ՀՀ դրամ

3,000,000 –
15,000,000

11.5 – 12.9 14)

200 – 30,000

9

ԱՄՆ
դոլար

12 – 60

5

Գյուղատնտեսական վարկեր
տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ

ՀՀ դրամ

300,000 1,000,000

13 14)

3 - 24

6

Գյուղատնտեսական վարկեր
ֆերմերային կոոպերատիվներին
տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ

ՀՀ դրամ

3,000,000 –
15,000,000

12 – 14 14)

3 – 60

գրավ և/կամ
երաշխավորություն

գրավ և/կամ
երաշխավորություն

Ձեռնարկատիրական վարկեր
7

Ձեռնարկատիրական վարկեր

ՀՀ դրամ

300,000 –
50,000,000

12 – 18

6 – 60

8

Գյուղատնտեսական հումքի
մթերումների նպատակով
ագրովերամշակման ոլորտին
տրամադրվող վարկեր
տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ

ՀՀ դրամ

1,000,000 –
50,000,000

12 -1410)

6 - 18

9

Ձեռնարկատիրական վարկեր
տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ

ՀՀ դրամ

1,000,000 –
50,000,000

0-6 13)

6 - 24

10

ՋՀՀ «Երիտասարդներին բիզնեսի
աջակցման» ծրագրի վարկեր (վարկի
տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ)

ՀՀ դրամ

100,000 –
5,000,000

9 12)

12 - 60

ՀՀ դրամ

100,000 –
50,000,000

11,5 – 18

գրավ և/կամ
երաշխավորություն

1%

0,1% և
1%2)

գրավ և/կամ
երաշխավորություն

-

0,1%

գրավ և/կամ
երաշխավորություն

-

0,1%

գրավ և/կամ
երաշխավորություն

-

0,1%

3 – 84

ձեռքբերվող գույքի
գրավ և/կամ
երաշխավորություն15)

1%

0,1%

3 – 84

ձեռքբերվող գույքի
գրավ և/կամ
երաշխավորություն15)

-

0,1%

Լիզինգ

11

12

Լիզինգ (Ֆինանսական
վարձակալություն)

Լիզինգ (Ֆինանսական
վարձակալություն)
տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ

ԱՄՆ
դոլար

200 – 150,000

9 – 12

100,000 –
50,000,000

11,5 – 12,9 11)

ՀՀ դրամ

50,000–
1,500,000

0 – 6 4)

3 – 12

երաշխավորություն 7)

1 – 2%5) և 0,5% 6)

0,1%

ՀՀ դրամ

50,000 –
2,000,000

18 – 20

3 – 36

գրավ և/կամ
երաշխավորություն 6)

3%,
նվազագույնը
3,000 ՀՀ դրամ

0,1%

ՀՀ դրամ

Ապրանքների ձեռքբերման ֆինանսավորման վարկեր
13

«Ուրախ ֆերմեր»

Սպառողական

14

Սպառողական վարկեր

2․Այլ գործառնություններ
Հ/Հ

10,000 ՀՀ դրամ

4

Գործող վարկի ապահովության՝ Անշարժ գույքի գրավի առարկայի փոփոխման միջնորդավճար14)

15,000 ՀՀ դրամ

2

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

Սակագին (ներառյալ ԱԱՀ)

3

1

1)
2)

Գործառնություն
Պարտավորությունների մասին և այլ բովանդակությամբ տեղեկանքների տրամադրում (բացառությամբ բողոքպահանջների ընթացակարգով նախատեսված դեպքերի)
Գործող վարկի պայմանների, ներառյալ երաշխավորող անձի, բավառությամբ վարկի մարման
ժամանակացույցի փոփոխության միջնորդավճար
Գործող վարկի ապահովության՝ Շարժական գույքի գրավի առարկայի փոփոխման միջնորդավճար14)

3,000 ՀՀ դրամ
5,000 ՀՀ դրամ

Տուժանքը սահմանվում է ժամկետանց գումարի ուշացված յուրաքանչյուր օրվա համար,
5,000,000 ՀՀ դրամը (համարժեք արտարժույթը) գերազանցող վարկերի դեպքում՝ վարկային պայմանագրի կնքման օրվանից ոչ ուշ, քան վեց ամսվա ընթացքում
վարկը վաղաժամկետ ամբողջական մարելու դեպքում կիրառվում է տուժանք վաղաժամկետ վճարված գումարի 1%-ի չափով,
Սակագնի ստորին և վերին շեմերը համապատասխանում են մինչև 36 ամիս ժամկետով և 36 ամսից ավելի ժամկետով վարկերի համար, բայց ոչ ավելի քան
300.000 ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլարով տրամադրվող վարկերից չի գանձվում,
0% - մինչև 6 ամիս վարկերի համար և վարկի մարման 7-րդ ամսից սկսած յուրաքանչյուր ամսվա համար +1%,
1% մինչև 6 ամիս ժամկետով վարկերի համար, 2%՝ 7 և ավելի ամիս ժամկետով վարկերի համար,
0,5% արտոնյալ ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր ամսվա համար, որը 0 - 6 ամսով վարկերի դեպքում չպետք է լինի 4 ամսից ավել,
Մինչև 500,000 ՀՀ դրամը ներառյալ վարկերի դեպքում երաշխավորություն չի պահանջվում, 0,5-1 մլն ՀՀ դրամի դեպքում՝ առնվազն մեկ երաշխավորության կամ
գրավ (սպառողական վարկերի դեպքում), 1 - 2 մլն ՀՀ դրամի դեպքում՝ առնվազն երկու երաշխավորության կամ գրավ (սպառողական վարկերի դեպքում)
Միայն երաշխավորության ապահովությամբ վարկերը տրամադրվում են մինչև 5,000,000 ՀՀ դրամ և/կամ 10,000 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ),
100,000-3,000,000 ՀՀ դրամ և 500-6,000 ԱՄՆ դոլար վարկերը տրամադրվում են առավելագույնը 36 ամիս ժամկետով,
Նշված վարկերը ՀՀ կառավարության կողմից հաստատաված գյուղատնտեսական ոլորտի վարկերի աջակցման պետական աջակցման ծրագրերին
համապատասխանելու դեպքում սուբսիդավորվում են տոկոսադրույքը ամբողջությամբ,
Լիզինգը «ՀՀ ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության» և «ՀՀ գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական
վարձակալության» ծրագրերի շրջանակներում տրամադրման դեպքում սուբսիդավորվում են տոկոսադրույքները ամբողջությամբ,
Վարկերի տրամադրման դեպքում ՋՀՀ-ի կողմից սուբսիդավորվող տոկոսադրույքի չափը կազմում է 5%,
Նշված վարկերի տրամադրվում են միայն ՀՀ կառավարության 2020թ-ի մարտի 26-ի 355-Լ և 356-Լ որոշմամբ հաստատված միջոցառումների շրջանակներում ՝
միաժամանակ 1 ձեռնարկությանը կարող է տրամադրվել համաֆինանսավորման, վերաֆինանսավորման կամ սուբսիդավորման ծրագրերից որևիցէ մեկով,
Գործող վարկի գծով ապահովության պայմանների փոփոխության միջնորդավճար գանձվում է յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում, ներառյալ գրավի
ազատման, գրավի անվանափոխման և այլ դեպքերում։ Գործող գրավի փոփոխության միջնորդավճար չի գանձվում եթե՝

հանդիսանում է խնդրահարույց կամ վերաֆինանսավորված վարկ,

անհրաժեշտություն է առաջացել բարելավել ընդհանուր վարկ/գրավ հարաբերակցությունը գրավի փոփոխությամբ,
Լիզինգի դեպքում կարող է պահանջվել լրացուցիչ ապահովություն։

Վարկի կամ լիզինգի տոկոսադրույքը յուրաքանչյուր հայտի համար սահմանվում է Վարկային կոմիտեի կողմից՝ ելնելով կիրառվող վարկատեսակի ու ներքին
իրավական ակտերի պահանջների առանձնահատկություններից։

Սույն փաստաթուղթն ուժի մեջ է մտնում 07.04.2020թ-ից: Նշված պահից ուժը կորցրած են ճանաչվում 17.03.2020թ «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ
Վարչության որոշմամբ հաստատված Սակագները:

