
Հ/Հ  Վարկատեսակ Արժույթ Գումար
Ժամկետ

 8)

Տարեկան 

տոկոսադրույք 

Ամսական 

սպասարկման 

միջնորդավճար 1)

Տուժանք
 2), 3), 4)

Ապահովություն
 5),  6), 7)

Գյուղատնտեսական   վարկեր

Վարկատեսակ անվանումը (մանրամասն) Նվազագույնը Առավելագույն (ամիս) (%) (%)

1 Ագրովարկ

ծրագրային վարկ 

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից

WB կամ ADB-ի ֆինանսավորմամբ ծրագրի 

պահանաջների բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ 350,000 50,000,000 12 - 60 12,9 0.02 0,13% 4)  և  1% 2)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

2 Ագրովարկ

ծրագրային վարկ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից

KFW- MSME ֆինանսավորմամբ

ծրագրի պահանաջների բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ 350,000 50,000,000 12 - 60 13,4 0,13% 4)  և  1% 2)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

3 Ագրովարկ

ծրագրային վարկ

(տրամադրվում է ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից  IFAD-ի 

ֆինանսավորմամբ

ծրագրի պահանաջների բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ 350,000 50,000,000 12 - 60 13.15 0,13% 4)  և  1% 2)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

4 Ագրովարկ

ծրագրային վարկ

(տրամադրվում է ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից  IFAD-ի 

ֆինանսավորմամբ

ծրագրի պահանաջների բավարարման դեպքում)

ԱՄՆ դոլար 500 100,000 12 - 60 12 0,13% 4)  և  1% 2)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

5 Ագրովարկ

ծրագրային վարկ 

(տրամադրվում է ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից IFAD-ի 

ֆինանսավորմամբ ՀՖՊ ծրագրի պահանաջների 

բավարարման դեպքում) 10)

ՀՀ դրամ 2,500,000 20,000,000 12 – 60 (84) 10) 12 0,13% 4)  և  1% 2)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

6 Ագրովարկ

ծրագրային վարկ

(տրամադրվում է ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից MCA-ի 

ֆինանսավորմամբ ՋԴՇ ծրագրի պահանաջների 

բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ 350,000 30,000,000 12 - 60 11,5 0.08 0,13% 4)  և  1% 2)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

7 Ագրովարկ ոչ ծրագրային վարկ ՀՀ դրամ 350,000 30,000,000 3 - 36. 14 0.71 0,13% 4)  և  0.5% 3)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

8 Ագրովարկ ոչ ծրագրային վարկ ՀՀ դրամ 350,000 30,000,000 3 - 36. 18 0.33 0,13% 4)  և  0.5% 3)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

9 Ագրովարկ ոչ ծրագրային վարկ ՀՀ դրամ 350,000 30,000,000 3 - 36 23 0,13% 4)  և  0.5% 3)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

10 Ագրովարկ ոչ ծրագրային վարկ ԱՄՆ դոլար 500 5,000 6 - 36. 14 - 15 0,13% 4)  և  0.5% 3)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

11 Ագրովարկ ոչ ծրագրային վարկ ԱՄՆ դոլար 5,000 100,000 12 - 60. 12.5 - 15 0,13% 4)  և  0.5% 3)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

12 Արագ Ագրովարկ 9) ոչ ծրագրային վարկ ՀՀ դրամ 100,000 3,000,000 6 , 12 20 - 23 0.25 0,13% 4)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

13 Արագ Ագրովարկ 9) ոչ ծրագրային վարկ ԱՄՆ դոլար 500 6,000 6 , 12 14 - 15 0.25 0,13% 4)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

Գյուղատնտեսական   վարկեր տոկոսագումարի սուբսիդավորմամբ

14

Ագրովարկ

տոկոսագումարի 

սուբսիդավորմամբ

ծրագրային վարկ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից

WB կամ ADB ֆինանսավորմամբ ծրագրի 

պահանաջների բավարարման դեպքում)  13), 14), 15), 16)

ՀՀ դրամ 3,000,000 15,000,000 12 – 36 15) 12,9 13), 13.1) 0,13% 4)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

15

Ագրովարկ

տոկոսագումարի 

սուբսիդավորմամբ

ծրագրային վարկ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից

KFW-MSME ֆինանսավորմամբ ծրագրի 

պահանաջների բավարարման դեպքում)  13), 14), 15), 16)

ՀՀ դրամ 3,000,000 15,000,000 12 – 36 15) 13,15 13), 13.1) 0,13% 4)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

16

Ագրովարկ

տոկոսագումարի 

սուբսիդավորմամբ

ծրագրային վարկ

(տրամադրվում է ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից IFAD-ի 

ֆինանսավորմամբ ծրագրի պահանաջների 

բավարարման դեպքում)  13), 14), 15), 16)

ՀՀ դրամ 3,000,000 15,000,000 12 – 36 15) 13,15 13), 13.1) 0,13% 4)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

17

Ագրովարկ

տոկոսագումարի 

սուբսիդավորմամբ

ծրագրային վարկ

(տրամադրվում է ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից IFAD-ի 

ֆինանսավորմամբ ՀՖՊ ծրագրի պահանաջների 

բավարարման դեպքում)  13), 14), 15), 16)

ՀՀ դրամ 3,000,000 15,000,000 12 – 36 15) 12 13), 13.1) 0,13% 4)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

18

Ագրովարկ

տոկոսագումարի 

սուբսիդավորմամբ

ծրագրային վարկ

(տրամադրվում է ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից MCA-ի 

ֆինանսավորմամբ ՋԴՇ ծրագրի պահանաջների 

բավարարման դեպքում)  13), 14), 15), 16)

ՀՀ դրամ 3,000,000 15,000,000 12 – 36 15) 11․5 13), 13.1) 0,13% 4)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

Ձեռնարկատիրական (Բիզնես)   վարկեր

19 Բիզնես վարկ

ծրագրային վարկ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից

WB Կամ ADB  ֆինանսավորմամբ ծրագրի 

պահանաջների բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ 350,000 50,000,000 12 - 60 12.9 0.015 0,13% 4)  և  1% 2)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

20 Բիզնես վարկ

ծրագրային վարկ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից

KFW- MSME ֆինանսավորմամբ ծրագրի 

պահանաջների բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ 350,000 50,000,000 12 - 60 13,4 0,13% 4)  և  1% 2)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

21 Բիզնես վարկ

ծրագրային վարկ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից

EIB-ի ֆինանսավորմամբ, ծրագրի պահանաջների 

բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ 350,000 50,000,000 24 - 90 9.5 0,13% 4)  և  1% 2)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

22 Բիզնես վարկ ոչ ծրագրային վարկ ՀՀ դրամ 350,000 30,000,000 3 - 36 14 0.71 0,13% 4)  և  0.5% 3)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

23 Բիզնես վարկ ոչ ծրագրային վարկ ՀՀ դրամ 350,000 30,000,000 3 - 36 18 0.33 0,13% 4)  և  0.5% 3)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

24 Բիզնես վարկ ոչ ծրագրային վարկ ԱՄՆ դոլար 500 100,000 6 - 60.  12 - 15 0,13% 4)  և  0.5% 3)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

25 Արագ Բիզնես Ագրովարկ 9) ոչ ծրագրային վարկ ՀՀ դրամ 100,000 3,000,000 6 , 12 20 - 23 0.25 0,13% 4)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

Հաստատված է

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ

Վարչության՝ «17» օգոստոսի 2022թ որոշմամբ

  Վարչության նախագահ՝   _______________________________   Մ. Ազատյան

1. «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ Ծառայությունների Սակագներ



Ձեռնարկատիրական (Բիզնես) վարկեր տոկոսագումարի սուբսիդավորմամբ

26

Բիզնես վարկ

տոկոսագումարի 

սուբսիդավորմամբ

ծրագրային վարկ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից

WB Կամ ADB  ֆինանսավորմամբ ծրագրի 

պահանաջների բավարարման դեպքում) 
13), 14), 15), 16)

ՀՀ դրամ 350,000 15,000,000 12 - 36 15) 12.9 13), 13.1) 0,13% 4)  և  1% 2)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

27

Բիզնես վարկ

տոկոսագումարի 

սուբսիդավորմամբ

ծրագրային վարկ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից

KFW- MSME ֆինանսավորմամբ ծրագրի 

պահանաջների բավարարման դեպքում)
13), 14), 15), 16)

ՀՀ դրամ 350,000 15,000,000 12 - 36 15) 13,15 13), 13.1) 0,13% 4)  և  1% 2)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

28

Բիզնես-վարկ

տոկոսագումարի 

սուբսիդավորմամբ

ծրագրային վարկ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից 

EIB-ի ֆինանսավորմամբ, ծրագրի պահանաջների 

բավարարման դեպքում) 
13), 14), 15) 16)

ՀՀ դրամ 350,000 15,000,000 24 – 36 15) 9․5 13), 13.1) 0,13% 4)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

29

Բիզնես վարկ մթերողներին

տոկոսագումարի 

սուբսիդավորմամբ

ծրագրային վարկ

(տրամադրվում է KFW- MSME, IFAD կամ WB 

ֆինանսավորմամբ մթերողների ծրագրի 

պահանջներով) 21)

ՀՀ դրամ 350,000 50,000,000 12 - 36 15) 13,4 13), 13.1) 0,13% 4)  և  1% 2)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

30
Բիզնես վարկ տոկոսագումարի 

մասնակի սուբսիդավորմամբ

ծրագրային վարկ

տրամադրվում է ՋՀՀ «Երիտասարդներին բիզնեսի 

աջակցման» ծրագրի պահանջներով 12)

ՀՀ դրամ 350,000 5,000,000 12 - 60 9 12) 0,13% 4)  գրավ և/կամ 

երաշխավորություն

31 Լիզինգ Բիզնես սարգավորումների ՀՀ դրամ 100,000 50,000,000 3 – 60 13.4 միջնորդավճար 20.1) 0,13% 4) 

 ձեռքբերվող գույքի  

գրավ և/կամ 

երաշխավորություն 6)

32
Լիզինգ Գյուղտեխնիկայի և 

գյուղգործիքների

ծրագրային լիզինգ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից իրականացվող 

EIB-ի ֆինանսավորմամբ, ծրագրի  պահանաջների 

բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ 100,000 50,000,000 24 – 72 9.5 միջնորդավճար 20) 0,13% 4) 

 ձեռքբերվող գույքի  

գրավ և/կամ 

երաշխավորություն 6)

33
Լիզինգ Գյուղտեխնիկայի և 

գյուղգործիքների

ծրագրային լիզինգ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից իրականացվող 

KFW-MSME-ի ֆինանսավորմամբ, ծրագրի  

պահանաջների բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ 100,000 50,000,000 12 – 60 13.4 միջնորդավճար 20) 0,13% 4) 

 ձեռքբերվող գույքի  

գրավ և/կամ 

երաշխավորություն 6)

34
Լիզինգ Ագրոպարենային 

սարքավորումների 

ծրագրային լիզինգ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից իրականացվող 

KFW-MSME-ի ֆինանսավորմամբ, ծրագրի  

պահանաջների բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ 100,000 50,000,000 12 – 60 13.4 0,13% 4) 

 ձեռքբերվող գույքի  

գրավ և/կամ 

երաշխավորություն 6)

35

Լիզինգ Ագրոպարենային 

սարքավորումների 

տոկոսադրույքի  

սուբսիդավորմամբ 17)

ծրագրային լիզինգ

(տրամադրվում է ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից 

իրականացվող MCA-ի  ֆինանսավորմամբ, ՋԴՇ 

ծրագրի  պահանաջների բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ 100,000 30,000,000 12 - 60 11.5 0,13% 4) 

 ձեռքբերվող գույքի  

գրավ և/կամ 

երաշխավորություն 6)

36
Լիզինգ Ագրոպարենային 

սարքավորումների 

ծրագրային լիզինգ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից իրականացվող 

EIB-ի ֆինանսավորմամբ, ծրագրի պահանաջների 

բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ 100,000 50,000,000 24 - 72 9.5 0,13% 4) 

 ձեռքբերվող գույքի  

գրավ և/կամ 

երաշխավորություն 6)

37

Լիզինգ Գյուղտեխնիկայի և 

գյուղգործիքների

Սուբսիդավորմամբ  18), 18․1)

ծրագրային լիզինգ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից իրականացվող 

EIB-ի ֆինանսավորմամբ, ծրագրի  պահանաջների 

բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ           100,000         50,000,000 24 – 72 18) 9.5 18) 18.1)
միջնորդավճար 

20) 0,13% 4) 

 ձեռքբերվող գույքի  

գրավ և/կամ 

երաշխավորություն 6)

38

Լիզինգ Գյուղտեխնիկայի և 

գյուղգործիքների 

Սուբսիդավորմամբ     18) , 18․1)

ծրագրային լիզինգ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից իրականացվող 

KFW-MSME-ի ֆինանսավորմամբ, ծրագրի  

պահանաջների բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ           100,000         50,000,000 12 – 60 18) 13.0 18) 18.1)
միջնորդավճար 20) 0,13% 4) 

 ձեռքբերվող գույքի  

գրավ և/կամ 

երաշխավորություն 6)

39

Լիզինգ Գյուղտեխնիկայի և 

գյուղգործիքների  

սուբսիդավորմամբ    18), 18.1)

ծրագրային լիզինգ

(տրամադրվում է ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից 

իրականացվող MCA-ի  ֆինանսավորմամբ, ՋԴՇ 

ծրագրի  պահանաջների բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ           100,000         30,000,000 12 - 72 18) 11.5 18) 18.1)
միջնորդավճար 

20) 0,13% 4) 

 ձեռքբերվող գույքի  

գրավ և/կամ 

երաշխավորություն 6)

40

Լիզինգ Ագրոպարենային 

սարքավորումների  

սուբսիդավորմամբ    17), 17.1),  19)

ծրագրային լիզինգ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից իրականացվող 

EIB-ի ֆինանսավորմամբ, ծրագրի պահանաջների 

բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ 100,000 50,000,000 24 - 60 9.5 17) 17.1) 0,13% 4) 

 ձեռքբերվող գույքի  

գրավ և/կամ 

երաշխավորություն 6)

41

Լիզինգ Ագրոպարենային 

սարքավորումների  

սուբսիդավորմամբ 17),  17.1), 19)

ծրագրային լիզինգ

(տրամադրվում է ԳՀՀ ԾԿԳ-ի կողմից իրականացվող 

KFW-MSME-ի ֆինանսավորմամբ, ծրագրի  

պահանաջների բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ 100,000 50,000,000 12 – 60 12 17), 17.1) 0,13% 4) 

 ձեռքբերվող գույքի  

գրավ և/կամ 

երաշխավորություն 6)

42

Լիզինգ Ագրոպարենային 

սարքավորումների  

սուբսիդավորմամբ    17),  17.1), 19)

ծրագրային լիզինգ

(տրամադրվում է ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից 

իրականացվող MCA-ի  ֆինանսավորմամբ, ՋԴՇ 

ծրագրի  պահանաջների բավարարման դեպքում)

ՀՀ դրամ 100,000 30,000,000 12 - 60 11.5 17), 17.1) 0,13% 4) 

 ձեռքբերվող գույքի  

գրավ և/կամ 

երաշխավորություն 6)

Ապրանքների   ձեռքբերման   ֆինանսավորման   վարկեր

43 «Ուրախ ֆերմեր» 

գյուղատնտեսական ոլորտի ֆերմերային 

տնտեսության վարման համար ապրանքների (հումք, 

նյութեր, արագամաշ առարկաներ) ձեռքբերման 

ֆինանսավորում

ՀՀ դրամ 50,000 1,500,000 3 – 12 0 1.67 0,13% 4) երաշխավորություն 5)

Սպառողական

44 Սպառողական վարկեր Ոչ ծրագրային վարկեր ՀՀ դրամ 100,000 2,000,000 3 – 36 14 0.71 0,13% 4) 
գրավ և/կամ 

երաշխավորություն 5)

45 Սպառողական վարկեր Ոչ ծրագրային վարկեր ՀՀ դրամ 100,000 2,000,000 3 – 36 18 0.33 0,13% 4) 
գրավ և/կամ 

երաշխավորություն 5)

46 Սպառողական վարկեր Ոչ ծրագրային վարկեր ՀՀ դրամ 100,000 2,000,000 3 – 36 23 0,13% 4) 
գրավ և/կամ 

երաշխավորություն 5)

Լիզինգ

Լիզինգ տոկոսագումարի սուբսիդավորմամբ



2․  Այլ գործառնություններ

Հ/Հ Գործառնություն
 Սակագին    (ներառյալ 

ԱԱՀ) 

1 Պարտավորությունների մասին և այլ բովանդակությամբ տեղեկանքների տրամադրում (բացառությամբ բողոք-պահանջների ընթացակարգով նախատեսված դեպքերի)  3,000 ՀՀ դրամ  

2 Գործող վարկի պայմանների, ներառյալ երաշխավորող անձի, բացառությամբ վարկի մարման ժամանակացույցի փոփոխության միջնորդավճար  5,000 ՀՀ դրամ 

3 Գործող վարկի ապահովության՝ Շարժական գույքի գրավի առարկայի փոփոխման միջնորդավճար  7)  10,000 ՀՀ դրամ 

4 Գործող վարկի ապահովության՝ Անշարժ գույքի գրավի առարկայի փոփոխման միջնորդավճար  7)  15,000 ՀՀ դրամ 

I. Ընդհանուր դրույթներ

1)

2)

3)

4)

5)

5.1)

6)

7)

7.1)

8)

9)

10)

11)

II. Տոկոսագումարի սուբսիդավորմամբ վարկերին վերաբերվող պահանջները․ 

12)

13)

13.1)

14)

15)

16)

17)

17.1)

18)

18.1)

19)

20)

20. 1)

21)

21․1)

21․2)

22)

Գյուղ.տեխնիկայի լիզինգի տրամադրման ժամանակ լիզինգի առարկան ենթակա է ապահովագրման, որը կարգավորվում է լիզինգի պայմանագրով:

Գյուղ.տեխնիկայի լիզինգի տրամադրման ժամանակ գանձվում է՝

-  սեփական իրավունքի գրանցման վճար՝ 5000 դրամ

Գյուղ.տեխնիկայի լիզինգի սպասարկման վճար՝ 

-  մինչև 2.0 մլն դրամ լիզինգի դեպքում 15000 դրամ,

-  2.0 մլն դրամը գերազանցող լիզինգի դեպքում 20000 դրամ։

28 փետրվարի 2019 թվականի N 201-Լ և 15 ապրիլի 2022 թվականի N 506-Լ Կառավարության որոշումներով Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման 

ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկերի սահմանափակումները՝

-  վարկը յուրաքանչյուր տարի կարող է տրամադրվել մինչև 50.0 մլն դրամ,

-  վարկի մարման ժամկետը՝ 3 տարի՝ խաղողի մթերումների նպատակով և

1.5 տարի՝ գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (կաթ, պտուղբանջարեղեն) նպատակով,

-  վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամկետը ոչ ավելի, քան 12 ամիս՝ խաղողի մթերման և ոչ ավելի, քան 6 ամիս՝ ծրագրի շրջանակներում գյուղատնտեսական հումքի մթերման (կաթ, պտուղբանջարեղեն) նպատակով տրամադրվող վարկերի 

համար։

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսագումարների սուբսիդավորումը իրականցվում է 28 փետրվարի 2019 թվականի N 201-Լ և 15 ապրիլի 2022 թվականի N 506-Լ 

Կառավարության որոշումներով, համաձայն որի վարկերը տոկոսադրույքի 10%-ի չափով տոկոսագումարը։

Տոկոսագումարի սուբսիդավորումը կարող է դադարել 28 փետրվարի 2019 թվականի N 201-Լ և 15 ապրիլի 2022 թվականի N 506-Լ Կառավարության որոշումներով Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ոլորտին 

տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի պահանջնով նախատեսված դեպքերում, եթե՝

ա) առկա են տվյալ վարկի 

-  տարեկան կուտակային 60 օր ժամկետանց օրեր, 

-  վարկի մարումների ժամանակցույցով հերթական մարումը նախատեսված ամսվա ընթացքում չի կատարվել,

բ) վարկն օգտագործվել է ոչ նպատակային, ոչ նպատակային է համարվում, եթե վարկային միջոցներն օգտագործվել են վարկային պայմանագրով սահմանված պայմաններին ոչ համապատասխան: նպատակային օգտագործման մոնիթորինգի 

արդյունքը կորղ է արձանագրվել Վարկատուի կամ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից,

գ) չի տրամադրվել պայմանագրով ստանձնած պահանջներին համապատասխան տեղեկատվությունը՝ յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն փաստաթուղթն ուժի մեջ է մտնում 01/09/2022 թ-ից: Նշված պահից ուժը կորցրած են ճանաչվում 18/04/2022թ-ին «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ Վարչության որոշմամբ հաստատված Սակագները:

Բիզնես սարգավորումների լիզինգի տրամադրման ժամանակ լիզինգի առարկան ենթակա է ապահովագրման, որը կարգավորվում է լիզինգի պայմանագրով:

Բիզնես սարգավորումների լիզինգի տրամադրման ժամանակ գանձվում է՝

-  մինչև 2.0 մլն դրամ լիզինգի դեպքում 15000 դրամ,

-  2.0 մլն դրամը գերազանցող լիզինգի դեպքում 20000 դրամ։

Բիզնես լիզինգ տրամադրվում է ֆիզ անձ և իրավաբանական անձ Հաճախորդներին տրանսպորտային միջոցներ, տեխնիկա և սարքավորումներ տրամադրելու համար։

Գյուղատնտեսական վարկի Տոկոսագումարի սուբսիդավորումը իրականցվում է 2019թ-ի մարտի 7-ի 184-Լ և 2022թ-ի հունվարի 27-ի N103-Լ ՀՀ Կառավարության որոշումներով գյուղատնտեսական ոլորտին աջակցման ծրագրերի շրջանակներում, 

համաձայն որի վարկերը շահառուներին հասանելի կլինեն 5% տոկոսադրույքով։

2019թ-ի մարտի 7-ի 184-Լ և 2022թ-ի հունվարի 27-ի N103-Լ Կառավարության որոշումներով գյուղատնտեսական ոլորտին աջակցման ծրագրերի շրջանակներում տրամադրվում են 3-15 մլն ՀՀ դրամ

2019թ-ի մարտի 7-ի 184-Լ և 2022թ-ի հունվարի 27-ի N103-Լ Կառավարության որոշումներով գյուղատնտեսական ոլորտին աջակցման ծրագրերի շրջանակներում տրամադրվում են մինչև 3 տարի մարման ժամկետով վարկեր։ Մայր գումարի մարման 

արտոնյալ ժամկետը սահմանվում է մինչև 6 ամիս։

1. «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ Ծառայությունների Սակագների մանրամասն նկարագիր

Լիզինգի տոկոսագումարի սուբսիդավորումը կարող է դադարել Գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի աջակցման ծրագրի Կառավարության 2022թ-ի հունվարի 27-ի N95-Լ որոշումների պահանաջներով, մասնավորապես` 

-  տարեկան կուտակային 90 օր ժամկետանց օրեր ունենալու դեպքում, 

-  լիզինգի մարման ժամանակացույցով հերթական մարումը նախատեսված ամսվա ընթացքում չկատարելու դեպքում,

- լիզինգի առարկան չի օգտագործվում իր նպատակային նշանակությանը համապատասխան կամ չեն պահպանվում լիզինգի առարկայի շահագործման կանոնները։

Լիզինգի տոկոսագումարի սուբսիդավորումը կարող է դադարել Ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի վերաբերյալ Կառավարության 2018թ-ի հուլիսի 19-ի 893-Լ և 2022թ-ի հունվարի 27-ի N95-Լ 

Կառավարության որոշումների պահանաջներով, մասնավորապես` 

-  տարեկան կուտակային 60 օր ժամկետանց օրեր ունենալու դեպքում, 

-  լիզինգի մարման ժամանակացույցով հերթական մարումը նախատեսված ամսվա ընթացքում չկատարելու դեպքում,

- մոնիթորինգի արդյունքում հայտնաբերվում է սույն ծրագրի պայմանների խախտում՝ լիզինգի առարկան չի օգտագործվում իր նպատակային նշանակությանը համապատասխան կամ չեն պահպանվում լիզինգի առարկայի շահագործման 

կանոնները։

Լիզինգի տոկոսագումարի սուբսիդավորումը իրականացվում է 2018թ-ի հուլիսի 19-ի 893-Լ և 2022թ-ի հունվարի 27-ի N95-Լ Կառավարության որոշումներով Ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի 

շրջանակներում տրամադրված Լիզինգների համար, համաձայն որի լիզինգառուներին հասանելի կլինեն 2% տոկոսադրույքով։

Լիզինգի տոկոսագումարի սուբսիդավորումը իրականացվում է 2022թ-ի հունվարի 27-ի N95-Լ Կառավարության որոշումով Գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի աջակցման ծրագրի շրջանակներում տրամադրված Լիզինգների համար, համաձայն 

որի 

-  լիզինգառուներին հասանելի կլինեն 2% տոկոսադրույքով,  

-  լիզինգի պայմանագրի ժամկետը կախված տեխնիկայի տեսակից՝ կոմբայնի համար՝ 10,  տրակտորի համար՝ 6, շարքացանի և հավաքիչ-մամլիչի համար՝ 3-6, այլ գյուղ․տեխնիկայի համար՝ 3 տարի մարման ժամկետով, ընդ որում տրակտոր և այլ 

գյուղ․տեխնիկա միևնույն լիզինգառուին մեկ լիզինգի պայմանագրով տրամադրելու դեպքում կարող է սահմանվել 6 տարի ժամկետ,

-  լիզինգի մայր գումարի և տոկոսագումարի վճարման համար դադարի շրջան տարեկան մինչև 6 ամիս ժամկետ։

Համակցված ֆինանսավորման պրոդուկտ (ՀՖՊ)՝ Գյուղատնտեսական ներդրումային նպատակային վարկեր՝ չրագործության, այգեգործության, ջերմատան ներդրման համար:

Հայտերը ընդունվում են ֆերմերների կողմից, ովքեր մասնակցել են ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից ՀՖՊ Ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված համայքների համար կազմակերպված դասընթացին։

ՀՖՊ Ծրագրի շրջանակներում ֆերմերը ստանում է ներդրումային նախագծի փոխհատուցում՝ մինչև 25%-ի չափով, որը ուղղվում է թույլատրված նպատակային ծախսերի ֆինանսավորման համար։ 

ՀՖՊ 1 ծրագրով (պտղատու այգու հիմնում և խնամք) ֆինանսավորման ժամկետը առավելագույն 84 ամիս։

Լիզինգի առարկան ենթակա է պարտադիր ապահովագրման, պայմանագրի գործողության ողջ ժամանակահատվածի համար վնասվածքի և կորստի ռիսկերից լիզինգառուի հաշվին։

Ամսական սպասարկման միջնորդավճարը վճարվում է սակագնով սահմանված տոկոսադրույքով, որը կիրառվում է մայր գումարի տարեկան մնացորդի վրա։ Վճարումը կատարվում է վարկի մարման ժամանակացույցի հետ:

Խնդրահարույց վարկերի դեպքում՝ Խնդրահարույց վարկային կոմիտեյի որոշումով չի կիրառվում վարկի Ամսական սպասարկման միջնորդավճար, վերաֆինանսավորման դեպքում գանձվում է մեկանգամյա միջնորդավճար 10.000 ՀՀ դրամ։ 

Ծրագրային վարկերի համար 5,000,000 ՀՀ դրամը 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։

Ոչ ծրագրային վարկերի համար 5,000,000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում՝ վարկային պայմանագրի կնքման օրվանից ոչ ուշ, քան երեք ամսվա ընթացքում վարկը վաղաժամկետ ամբողջական մարելու դեպքում կիրառվում է տուժանք 

վաղաժամկետ վճարված գումարի 0.5%-ի չափով։

Տուժանքը սահմանվում է ժամկետանց գումարի ուշացված յուրաքանչյուր օրվա համար

Բոլոր վարկատեսակների դեպքում (եթե առանձին վարկատեսակով այլ կարգավորում առկա չէ)՝

- մինչև 0,5 մլն ՀՀ դրամը ներառյալ վարկերի համար երաշխավորություն կարող է չպահանջվել, 

- մինչև 1,0 մլն ՀՀ դրամը  ներառյալ վարկերի համար առնվազն մեկ երաշխավորություն, 

- մինչև 2,0 մլն ՀՀ դրամը ներառյալ վարկերի համար առնվազն երկու երաշխավորություն կամ գրավ, 

- մինչև 5,0 մլն ՀՀ դրամը ներառյալ վարկերի համար առնվազն երեք երաշխավորություն կամ գրավ,

փոխկապակցված անձի երաշխավորությունը դիտվում է, որպես լրացուցիչ երաշխավորություն։

Միայն երաշխավորության ապահովությամբ վարկերը տրամադրվում են մինչև 5,0 մլն ՀՀ դրամ և/կամ 10,000 ԱՄՆ դոլար՝ ըստ վարկատեսակի պայմանների։

Լիզինգի դեպքում կարող է պահանջվել լրացուցիչ ապահովություն։

Գործող գրավի պայմանների յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում գանձվում է միջնորդավճար, ներառյալ գրավի մասնակի ազատման, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության, հասցեափոխություն և այլ դեպքերում։  Գործող գրավի փոփոխության 

միջնորդավճար չի գանձվում եթե՝

հանդիսանում է խնդրահարույց կամ վերաֆինանսավորված վարկ,

Բոլոր վարկատեսակների դեպքում մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ և մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլար վարկերը տրամադրվում են առավելագույնը 36 ամիս ժամկետով, բացառությամբ փուլերով տրամադրվող ներդրումային վարկերի դեպքում

Արագ վարկերի դիմումները ընդունվում են գործող հաճախորդներից, որոնց վերջին 1 տարվա ժամկետանց օրերը չեն գերազանցում 30 օրը։ Արագ վարկերը տրամադրվում են 6 կամ 12 ամսով: 6 ամիս ժամկետով վարկի տրամադրման դեպքում վարկի 

և տոկոսագումարների մարումներն իրականացվում են ժամկետի վերջում, իսկ 12 ամիս ժամկետով տրամադրման դեպքում վարկի մարումներն իրականացվում են ժամկետի վերջում, իսկ տոկոսագումարների մարումները՝ ժամկետի ընթացքում 

երկու անգամ: 

Գյուղատնտեսական վարկեր այգեգործության համար դիտարկվում են միայն ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ-ի հետ գործող ԳԿՍ Ծրագրի շրջանակներում (ԴԱՆԻԴԱ ծրագիր)՝ նորատունկ այգիների հիմնման նախագծի դեպքերում, 

Բիզնես վարկ տոկոսագումարի մասնակի սուբսիդավորմամբ վարկերը տրամադրվում են Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի (ՋՀՀ) կողմից երիտասարդ ձեռներեցների աջակցման ծրագրի (ԵԲԱԾ) մասնակիցներին, որոնց ֆինանսավորման դեպքում 

ՋՀՀ-ի կողմից տոկոսագումարի մասնակի սուբսիդավորվող տոկոսադրույքը կազմում է 5%։ Ծրագրի շրջանակներում կրկնակի վարկավորման դեպքում տոկոսագումարի սուբսիդավորում չի իրակնացվում՝ վարկավորվում է 9% տոկոսադրույքով։

Տոկոսագումարի սուբսիդավորումը կարող է դադարել Գյուղատնտեսական ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրերով նախատեսված պահանջների դեպքում՝ 2019թ-ի մարտի 7-ի 184-Լ և 2022թ-ի հունվարի 27-ի N103-Լ Կառավարության 

որոշումների պահանաջներով,

մասնավորապես 

-  տարեկան կուտակային 60 օր ժամկետանց օրեր ունենալու դեպքում, 

-  վարկի մարումների ժամանակցույցով հերթական մարումը նախատեսված ամսվա ընթացքում չկատարելու դեպքում,

- վարկի օգտագործման նպատակը սկզբնական պայմանագրում նախատեսված պահանաջներով չօգտագործելու դեպքում, 

- «Գյուղ․ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման ծրագրով» նախատեսված և վարկի օգտագործման նպատակով պայմանավորված՝ համապատասխան մշակաբույսի ոլորտում ներդրում կատարելով ապահովագրական պայմանագրի 

(ապահովագրական պոլիս) չներկայացման դեպքում,

Մեկ գյուղացիական տնտեսությանը կամ ձեռնարկությանը նույն նպատակի համար միաժամանակ կարող է տրամադրվել սուբսիդավորման ծրագրերից որևիցէ մեկով նախատեսված աջակցություն


