Ուժի մեջ է 08.01.2020թ-ից

Ֆիզիկական անձանց ավտոմեքենայի գրավով ապահովված վարկերի տրամադրման պայմաններ
Հիմնական պայմաններ

1
1․1

Վարկի նպատակ

Սպառողական

1․2

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

1.3.

Վարկի նվազագույն գումար

350,000 ՀՀ դրամ

5,000,001 ՀՀ դրամ

1.4.

Վարկի առավելագույն գումար

5,000,000 ՀՀ դրամ

20,000,000 ՀՀ դրամ

1.5.

Տարեկան տոկոսադրույք

19.00%

18.00%

1.6.

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար1

Վարկի գումարի 5%

Վարկի գումարի 2%

1.7.

Վարկի ամսական սպասարկման միջնորդավճար

1.9% հաշվարկված վարկի ժամանակացույցով սահմանված նախորդ
մարման օրվա դրությամբ վարկի մնացորդային գումարի նկատմամբ

1% հաշվարկված վարկի ժամանակացույցով սահմանված
նախորդ մարման օրվա դրությամբ վարկի մնացորդային
գումարի նկատմամբ

1.8.

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

35.4%-59․58%

1.9.

Ժամկետ

24 - 120 ամիս

1.10.

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

Անվճար

1․11

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

Մեքենայի շուկայական արժեքի մինչև 100%

2․1

Վարկառուին/գրավատուին ներկայացվող
պահանջներ

18-70 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող, ՀՀ-ում բնակվող ֆիզիկական անձ՝ բացառությամբ Գեղարքունիքի և Տավուշի
մարզերում փաստացի բնակվող անձանց։

2.2

Գրավի սեփականատեր

Վարկառու

Ընդհանուր պայմաններ

2

- ԱՊՊԱ պայմանագրի վավերականություն նվազագույնը 30 օր,
- Վավեր տեխզննման կտրոնի առկայություն,
- Վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով սահմանված տուգանքների մասով 60 օրից ավել պարտավորությունների
բացակայություն
- Մոգո-ի կողմից ընդունելի գրավ գնահատված կամայական մակնիշի կամ տարեթվի արտադրության ավտոմեքենա
(ընդ որում՝ բեռնատար կամ 8 տեղից ավել մարդատար ավտոմեքենաներից ընդունելի գրավ են համարվում միայն ոչ ռուսական
արտադրության ավտոմեքենաները)

2.3

Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ

2.4

ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն

Չի պահանջվում

2.5

Գրավի գնահատում

Իրականացվում է Մոգո-ի կողմից` անվճար

2.6

Գրավի ձևակերպում

Իրականացվում է հաճախորդի կողմից՝ Ճանապարհային Ոստիկանությունում (2.000 ՀՀ դրամ)

2.7

Տույժեր, տուգանքներ

2.7.1

ժամկետանց տոկոսագումարների գծով

Օրական 0.23 %, բայց ոչ ավել քան 180 օրացույցային օր

2.7.2

ժամկետանց վարկի գումարի գծով տարեկան
տոկոսներ

12%, բայց ոչ ավել քան 180 օրացույցային օր

2.7.3

Վարկի գումարի ամբողջությամբ կամ մասնակի
վաղաժամկետ մարման դեպքում

Տույժ չի սահմանվում

2.8

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

Վարկի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ)

2.9

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

2.10

Դրական որոշման և վարկի մերժման գործոններ

Դրական որոշման գործոններ` հաճախորդի դրական վարկային պատմություն, վարկարժանություն, եկամուտների բավարար
մակարդակ և գրավադրվող մեքենայի բնութագրիչների համապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կողմից
սահմանված պահանջներին
Մերժման գործոններ` հաճախորդի բացասական վարկային պատմություն, վարկարժանություն և/կամ եկամուտների ոչ բավարար
մակարդակ և/կամ գրավադրվող մեքենայի բնութագրիչների անհամապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կողմից
սահմանված պահանջներին

2.11

Որոշման կայացման ժամկետ

1 աշխատանքային օր

2.12

Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ

1 աշխատանքային օր

2.13

Վարկը տրամադրելու ժամկետ

Գրավի պայմանագիրը պետական գրանցում ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օր

2.14

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացում

Ներկայացված է հավելված 1.1-ում

2.15

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Ներկայացված է հավելված 1.2-ում

1 Եթե հաճախորդը Մոգո ՈՒՎԿ-ում հայտի դիտարկման պահից առնվազն մեկ ամիս առաջ սպասարկել և ամբողջությամբ մարել է առնվազն մեկ ավտովարկ կամ
ավտոմեքենայի գրավադրմամբ վարկ, ապա մինչև 5մլն դրամ վարկի դիմելու դեպքում վարկը տրամադրվում է արտոնյալ "Come back to Mogo" առանց
տրամադրման վճարի պայմաններով։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է
ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ
ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է ՍՏՈՐԵՎ։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի
կողﬕց հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ
8/05-ի:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.
որտեղ՝
i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR).
A - կրեդիտի գումարը /կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը/
n – կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը
N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը
Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը
Dn –կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը` արտահայտված օրերի թվով
i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, որը կարող է հաշվարկվել, եթե հավասարման մյուս տվյալները հայտնի են կրեդիտավորման պայմանագրից կամ այլ կերպ:

