Հավելված 1
Ուժի մեջ է մտնում 16.09․2019թ-ից
Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող Մոգո Հիմա վարկատեսակի տրամադրման պայմաններ
Ընդհանուր սահմանաչափի պայմաններ

1
1.1.

Վարկի առավելագույն սահմանաչափ

1.2.

Վարկի ժամկետ

250,000 ՀՀ դրամ
60 ամիս
Հիմնական պայմաններ` առաջին վարկ

2
2.1.

Վարկի նպատակ

Սպառողական

2.2.

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

2.3

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0.00%

2.4.

Վարկի ամսական սպասարկման միջնորդավճար

0.00%

2.5.

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

անվճար

2.6.

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0.00%

2.7.

Ժամկետ

14 օր, 30օր

2.8.

Վարկի նվազագույն գումար

30,000 ՀՀ դրամ

2.9.

Վարկի առավելագույն գումար

250,000 ՀՀ դրամ

2.10.

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

0%

2.11.

Վարկը տրամադրելու ժամկետ

1 աշխատանքային օր
Հիմնական պայմաններ` կրկնվող վարկ

3
3․1.

Վարկի նպատակ

Սպառողական

3․2․

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

3․3

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

24.00%

3․4.

Վարկի ամսական սպասարկման միջնորդավճար

3.00%

3․5.

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

անվճար

3․6.

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

81.05%-82.5%

3․7.

Ժամկետ

14 օր, 30ր

3․8.

Վարկի նվազագույն գումար

30,000 ՀՀ դրամ

3․9.

Վարկի առավելագույն գումար

250,000 ՀՀ դրամ

3․10.

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

0%

3.11.

Վարկը տրամադրելու ժամկետ

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի տարանցիկ հաշվից կանխիկացման դեպքում` պայմանագրի ստորագրումից/ կրկնվող վարկի ստացման
դիմումի հաստատումից հետո 10 աշխատանքային օր

3.12.

Լրացուցիչ արագ (1 աշխատանքային օրվա ընթացքում)
տրամադրման ծառայության վճար

վարկի գումարի 10%

4.1.

Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ

20-70 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող, ՀՀ-ում բնակվող «Մոգո» ՈՒՎԿ-ի վարկունակության ներքին պայմաններին
բավարարող ֆիզիկական անձ

4.2.

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

Վարկի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ), մարումն իրականացվում է
վերջնաժամկետին։

4.3.

Վարկի տրամադրման եղանակ

Կանխիկ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի տարանցիկ հաշվի միջոցով

Դրական որոշման և վարկի մերժման գործոններ

Դրական որոշման գործոններ` հաճախորդի վարկարժանության համապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կողմից
սահմանված պահանջներին
Մերժման գործոններ` հաճախորդի վարկարժանության անհամապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կողմից
սահմանված պահանջներին

4.5.

Որոշման կայացման ժամկետ

1 աշխատանքային օր

4.6.

Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ

1 աշխատանքային օր

4.8.

Տույժեր, տուգանքներ

Ընդհանուր պայմաններ

4

4.4.

4.8.1.

ժամկետանց տոկոսագումաների գծով

Չի սահմանվում

4.8.2.

ժամկենանց վարկի գումարի գծով

Ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ 1% օրական, բայց ոչ ավել քան 45 օրացույցային օր

4.8.3.

վարկի գումարի ամբողջությամբ կամ մասնակի վաղաժամկետ
մարման դեպքում

տույժ չի սամանվում
Վարկի երկարաձգման պայմաններ*

5
5.1.

Երկարաձգման սակագին

14 օրով՝ վարկի մայր գումարի փաստացի մնացորդի 9%
30 օրով՝ վարկի մայր գումարի փաստացի մնացորդի 15%

5.2.

Երկարաձգման նախապայման

Ընթացիկ վարկի երկարաձգման համար անհրաժեշտ է իրականացնել միայն երկարաձգման վճար համաձայն 5․1․ կետում նշված
սակագնի

5.3.

Երկարաձգման պայման

Երկարաձգումների իրականացման քանակային սահմանափակում առկա չէ։ Երկարաձգում հնարավոր է իրականացնել մինչև 45 օր
ժամկետանցման դեպքում։
Վարկի մարման ժամանակացույցի փոփոխության պայմաններ

6
Ժամանակացույցի փոփոխության սակագին

անվճար

6.2.

Վարկի գումար

Ընթացիկ պարտավորություն (ներառյալ հաշվեգրված տոկոսագումար, սպասարկման վճար և տույժ)

6.3.

ժամկետ

6 ամիս

6.1.

6.4.

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

6.5.

Վարկի ամսական սպասարկման միջնորդավճար

0%

6.6

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0%

6.7.

Ժամկենանց վարկի գումարի գծով

0%

6.8.

Փոփոխության ուժի մեջ մտնելու նախապայման

Ստորև նշված տարբերակներից առնվազն մեկի առկայությունը բավարար է

6.8.1.

Նախապայման 1

6.8.2.

Նախապայման 2

6.8.3.

Նախապայման 3

Լրացուցիչ համաձայնագրի ստորագրություն
Առաջին վարկերի մասով գումարային 6 հերթական երկարաձգման իրականացում (ընդ որում 14 օրով երկարաձգումը հաշվարկվում է
որպես 0.5, իսկ 30 օրով երկարաձգումը՝ որպես 1 երկարաձգում)
Կրկնվող վարկերի մասով գումարային 3 հերթական երկարաձգման իրականացում (ընդ որում 14 օրով երկարաձգումը հաշվարկվում է
որպես 0.5, իսկ 30 օրով երկարաձգումը` որպես 1 երկարաձգում)

*Երկարաձգվող վարկը շարունակում է գործել գործող վարկի պայմանների համաձայն՝ առանց երկարաձգված ժամկետի համար վարկի ամսական տոկոսադրույքի և սպասարկանվճարի կիրառման։

