
 
Ադամանդյա և ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկեր 

Տեղեկատվական ամփոփագիր 

Թարմացվել է 17․04․2020թ․ 

 

Վարկը տրամադրվում է «Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ (այսուհետ՝ ՈՒՎԿ) կողմից ՀՀ քաղաքացի 

և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց (այսուհետ՝ Հաճախորդ) ներքոհիշյալ պայմաններով․ 

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ 

Նվազագույն գումարը սկսած 100,000 ՀՀ դրամից 

Ժամկետ Վարկ/Գրավ  

Վարկի և 

տոկոսագումարի 

վճարումը 

Անվանական 

տոկոսադրույք 

Փաստացի 

տոկոսադրույք 

12-60 ամիս 

Մինչև 100 % 

(վարկի 

առավելագույն 

գումարը 5,000,000 

ՀՀ դրամ) 

Ամսական 

հավասարաչափ 

(անուիտետային) 

22% 

 

24.94-26.70% 

Գրավադրվող ոսկու (որպես ջարդոն)՝ ըստ հարգերի մեկ գրամի գնահատման գործող սակագներին 

կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ։ 

Ադամանդյա իրերի գնահատման արժեքներին` «Կլոր տաշվածք», «Ֆանտազիա տաշվածք», կարող եք 

ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ։ 

 

Վաղաժամկետ մարում 

 

Հաճախորդն իրավունք ունի՝ 

✓ վաղաժամկետ կատարել պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները՝ վերադարձնելով 

տրամադրված վարկի գումարը կամ դրա մի մասը հաշվարկված տոկոսների հետ միասին, 

✓ առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծել Պայմանագիրը դրա ուժի մեջ 

մտնելու պահից հաջորդող 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում /մտածելու ժամանակ/՝ 

վերադարձնելով տրամադրված Վարկի գումարը հաշվարկված Տոկոսների հետ միասին:  

 

Հաճախորդն իրավունք ունի վարկային պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները 

ժամկետից շուտ կատարել (մարել)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք վարկային 

պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ։ Վարկային պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները 

ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու) դեպքում համամասնորեն կնվազեցվի վարկավորման 

ընդհանուր ծախսը։ Վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ չի սահմանվում։ 

 

Վարկառուին ներկայացվող պահանջները 

 

18 տարին լրացած անձ, որի տարիքը վարկի մարման օրը չի գերազանցում 65 տարեկանը: 

 

Տույժեր 

 

Պայմանագրով նախատեսված վարկի և/կամ տոկոսագումարի մարման ժամկետների խախտում 

թույլ տալու դեպքում Վարկառուն վարկային կազկապերպությանը վճարում է տույժ` ժամկետանց 

գումարի 0.1% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար: Ընդ որում, ժամկետանց վարկի գումարի 

նկատմամբ շարունակվում է հաշվարկվել տարեկան տոկոսադրույքը մինչև ժամկետանց վարկի 

գումարի հետվերադարձը: 

Պայմանագրով որոշված տուժանքի տարեկան առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել ՀՀ ԿԲ 

սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի քառապատիկը, եթե այլ բան նախատեսված չէ 

օրենքով։ Պայմանագրով որոշված բոլոր տուժանքների հանրագումարի չափը չի կարող գերազանցել 

տվյալ պահին առկա պարտքի հիմնական գումարը։ 

https://www.premiumcredit.am/loan/gold/
https://www.premiumcredit.am/loan/diamond/


 
Վարկի ապահովում 

 

✓ ադամանդյա քարեր 

✓ ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ, ոսկյա զարդեր, ոսկու ջարդոն, սպիտակ ոսկին, ընդ 

որում սպիտակ ոսկու ցանկացած տոկոսային առկայությամբ գրավների դեպքում ոսկին 

գնահատվում է համաձայն սպիտակ ոսկու համար սահմանված սակագների, 

✓ ոսկյա իրերի գեղարվեստական արժեքների, ոսկյա իրերին ամրացված թանկարժեք ու 

կիսաթանկարժեք քարերի դիմաց վարկավորում չի իրականացվում (բացառությամբ ադամանդյա 

իրերի)։ 

 

Տոկոսագումարների հաշվարկման օրինակ 

 

Վարկի գումար       1,000,000 ՀՀ դրամ 

Անվանական տոկոսադրույք     22% 

Մարման ժամկետ      24 ամիս 

Մարման տեսակ       անուիտետային 

 

Ամսական մարում (մայր գումար + տոկոսագումար)  51,878 ՀՀ դրամ 

Ընդհանուր տոկոսագումար     245,075 ՀՀ դրամ 

Տրամադրման միանվագ վճար     10,000 ՀՀ դրամ 

Մարումների հանրագումար     1,255,075 ՀՀ դրամ 

 

 Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, որը 

կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է 

տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման ու 

սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով 

կատարելու դեպքում։ 

 Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ։ 

 

Վարկի ժամկետի երկարաձգում 

 

Վարկի ժամկետը կարող է երկարաձգվել բացառապես ՈՒՎԿ որոշման հիման վրա, համաձայն 

երկարաձգման օրվա դրությամբ ՈՒՎԿ գործող վարկավորման պայմանների և սակագների։ 

 

ՈՒՎԿ հետ հաղորդակցման եղանակ 

 

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել «Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ հետ Ձեր նախընտրած 

եղանակով՝ էլեկտրոնային փոստի միջոցով, փոստային կապի միջոցով և հեռախոսային զանգի միջոցով։ 

Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն ամենահարմարավետն է՝ հասանելի է 24/7 

ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն։ 

 

Քաղվածքների, տեղեկանքների և այլ տեղեկատվության տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ) 

 

✓ Քաղվածքի տրամադրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարբերականությամբ (մեկ անգամ)՝ 0 

ՀՀ դրամ, 

✓ Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում՝ 3,000 ՀՀ դրամ 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 

 

✓ Դիմում - հայտ 

✓ անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

https://www.premiumcredit.am/actual-interest-rate/


 
✓ հանրային ծառայությունների համարանիշ /սոց. քարտ/նույնականացման քարտ/ կամ հանրային 

ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (առկայության 

դեպքում), 

✓ ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից կարող է պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և 

տեղեկատվություն։ 

 

Ուշադրություն 

 

 Վարկի ամբողջական մարման դեպքում գրավադրված ոսկին գրավատուին է վերադարձվում 

նույն օրը։ 

Պրտավորության մարման ժամկետներում վարկառուի կողմից պայմանագրով ստանձնած 

պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում վարկատուն վարկառուի 

պարտքի վերաբերյալ տեղեկությունները ուղարկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին և 

վարկային բյուրոներ (ԱՔՌԱ և այլն): Վարկառուն տեղեկացված է նաև, որ վատ վարկային պատմություն 

ունենալը իր համար հետագայում կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ այլ վարկեր ստանալիս: Դուք 

իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ստանալ Ձեր վարկային 

պատմության զեկույցը։ 

 ՈՒՎԿ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով 

սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից՝ «Ճանաչիր քո 

հաճախորդին» սկզբունքով պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև 

բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ հաճախորդին։ 

 Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax 

Compliance Act - FATCA) հիմա վրա ԱՄՆ կառավարության հետ կնքված համաձայնագրի պայմաններին 

համապատասխան, ՁԵՐ՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար, ՈՒՎԿ 

կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում։ 

 ՈՒՎԿ իրավասու է փոփոխել և լրացնել մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների սակագները՝ 

պայմանագրով սահմանված կարգով ծանուցելով այն մասին հաճախորդներին՝ սեփական 

ինտերնետային կայքում (www.premiumcredit.am) հաղորդություն հրապարակելով, ՈՒՎԿ տարածքում 

հայտարարություններ փակցնելու միջոցով, փոստով ծանուցումն առաքելու միջոցով և հաճախորդի 

կոցմից ընտրված ՈՒՎԿ կողմից առաջարկվող այլ եղանակով տրամադրելու միջոցով, որը համարվում է 

Հաճախորդի պատշաճ իրազեկում։ 

 Մինչև 15 մլն ՀՀ դրամին համարժեք գումարի չափով վարկ ստանալու համար դիմելիս ՈՒՎԿ Ձեզ 

կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն 

Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները։ 

 

Վարկը տրամադրելու դրական որոշման գործոնները 

 

✓ Հայտատուն համապատասխանում է տվյալ վարկի տրամադրման պայմաններին և դրույթներին, 

✓ Հայտատուն ՈՒՎԿ պահանջով իր վարկային պարտավորությունն ապահովում է գրավով, 

✓ Հայտատուի վարկային պատմությունը դրական է կամ բացակայում է։ 

 

Վարկը մերժման գործոնները 

 

✓ Վարկի տրամադրման պահին դասակարգված վարկային պարտավորությունների 

առկայությունը, 

✓ Պահանջվող փաստաթղթերը չներկայացնելը, 

✓ Անձի կամ անձը հաստատող փաստաթղթի նկատմամբ կասկածները, 

✓ Հաճախորդի կողմից որպես գրավ առաջարկվող ադամանդյա իրերի արժեքը բավարար չէ 

պահանջվող վարկի գումարի տրամադրման համար կամ դրանք չեն բավարարում 

համապատասխան որակական հատկանիշներին՝ արհեստական կամ կեղծ ադամանդների 

բացահայտման դեպքում, 

✓ Կազմակերպության կողմից գրավադրվող ադամանդյա իրերին ներկայացվող այլ պահանջներ, 



 
✓ Գրավի առարկայի իսկության ստուգման ընթացքում ոսկու հարգի վերաբերյալ կասկածները, 

✓ Հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվության առկայությունը, որը կասկածի տակ է դնում 

հաճախորդի կողմից ՈՒՎԿ-ին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները, վարկի 

վերադարձելիությունը։ 

 

Վարկավորման դրական կամ բացասական որոշման կայացումը, Հաճախորդին որոշման մասին 

տեղեկացումը և վարկի տրամադրումը կատարվում է 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

 

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» 

 

 «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների 

որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացվող 

էլեկտրոնային համակարգ է՝ https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=consumer&credtype=gold։ 

 

Վեճերի և տարաձայնությունների լուծման կարգ 

 

 Հաճախորդի և ՈՒՎԿ միջև ծագած ցանկացած վեճ և տարաձայնություն նախ և առաջ լուծվում է 

երկուստեք փոխադարձ բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնություն չգալու դեպքում՝ ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ ֆինանսական համակարգի 

հաշտարարի միջոցով։ 

 

Ծանուցում ֆինանսական համակարգի հաշտարարի վերաբերյալ 

 

Տեղեկացնում ենք, որ ֆիզիկական անձ հանդիսացող Վարկառուի՝ տասը միլիոն ՀՀ դրամը կամ 

դրան համարժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող պայմանագրից բխող ՈՒՎԿ նկատմամբ 

գույքային պահանջները կարող են ներկայացվել ֆինանսական համակարգի հաշտարարի քննությանը: 

ՈՒՎԿ և ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված համաձայնագրով 

ՈՒՎԿ-ն հրաժարվել է գույքային պահանջի չափը 100.000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը և 

գործարքի գումարի չափը 300.000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը չգերազանցող 

պահանջներով Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները դատական կարգով վիճարկելու 

իրավունքից: 

 

Հասցե՝ 0010 ք․ Երևամ, Մ․ Խորենացու փող․ 15, 

«Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ 

Էլ․ փոստ՝ info@fsm.am 

Հեռախոս՝ (+374) 60 701111 

Ֆաքս՝ (+374) 10 582421 

 

Կապ ՈՒՎԿ հետ 

 

✓ Այցելել ՈՒՎԿ www.premiumcredit.am ինտերնետային կայք, 

✓ Այցելել ՈՒՎԿ գրասենյակ՝ 0010 ք․ Երևան, Բուզանդի 1/3, շին․ 1 և 2, 

✓ Զանգահարել (+374) 11 290000 հեռախոսահամարով 

✓ Viber, Whatsapp` (+374) 44 294000 

 

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։ 

Հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք կապ հաստատել ՈՒՎԿ հետ։ 

«Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ 

https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=consumer&credtype=gold
mailto:info@fsm.am
http://www.premiumcredit.am/

