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Պայմաններ Նկարագիր 

Վարկի տեսակ Սպառողական 

Վարկի նպատակային խումբ Ֆիզիկական անձինք 

Տարիքային սահմանափակում 1947-1997թթ. ծնված անձինք 

Վարկի արժույթ ՀՀ  դրամ 

Վարկի գումար 5.000 ՀՀ դրամ 
25.000 ՀՀ դրամ 
50.000 ՀՀ դրամ 
 

Վարկի ժամկետ 12 ամիս 

Մայր գումարի մարման 
հաճախականություն 

Վարկի ժամկետի 12-րդ ամսում 

Տոկոսագումարների մարման 
հաճախականություն 

Վարկի համար տոկոսագումարներ սահմանված չեն. Գործում են միայն 
սպասարկման վճարներ՝ տես ստորև ներկայացված սակագները: 

Սահմանափակումներ Վարկերը տրամադրվում են միայն ՄոբիԴրամ ՓԲԸ-ի այն հաճախորդներին, որոնք 
անցել են նույնականացման գործընթաց և ներկայացրել են գրավոր դիմում-
առաջարկ Վարկատուի կողմից հաստատված վարկավորման պայմաններին 
համապատասխան վարկ ստանալու համար: 
  

Անվանական տարեկան տոկոսադրույք 0% 
 

Ամսական սպասարկման վճար  5000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում՝  
Օրական 50 ՀՀ դրամ, բայց ամսական (տվյալ օրացուցային ամսում) ոչ 
ավել քան 500 ՀՀ դրամը 
 

 25.000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում՝  
Օրական 200 ՀՀ դրամ, բայց ամսական (տվյալ օրացուցային ամսում) ոչ 
ավել քան 2000 ՀՀ դրամը 
 

 50.000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում՝  
Օրական 350 ՀՀ դրամ, բայց ամսական ((տվյալ օրացուցային ամսում) ոչ 
ավել քան 3500 ՀՀ դրամը 
 

 

Պարզաբանում.  
 
Սպասարկման վճարները գանձվում են ամսական, իսկ մայր գումարի մարումը 

կատարվում է վարկի տրամադրումից 12 ամիս անց: Օրինակ, եթե 01.11.2016թ.-ին 

հաճախորդը վերցրել է 50.000 ՀՀ դրամի չափով վարկ, ապա նրա ՄոբիԴրամ հաշվից 

ամսական կգանձվի 3.500 ՀՀ դրամ սպասարկման վճար, իսկ վարկի տրամադրումից 12 

ամիս անց ՝ 01.11.2017թ.-ին,  նրա հաշվից կգանձվի մայր գումարը ՝ 50.000 ՀՀ դրամը: 

 

Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 96%-240% 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`  
ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ 
ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 
ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ 
ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ և ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ 
ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ :  ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ  
ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` ԵՐԵՎԱՆ, 
ԵՐ. ՔՈՉԱՐ, 19/19:   
Ներկայացնենք փաստացի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման 
պայմանական օրինակ` 
Անվանական տոկոսադրույքը – 0%, 
Ամսական սպասարկման վճար- 500 ՀՀ դրամ 
Վարկի գումար` 5.000 ՀՀ դրամ, 
Վարկավորման ժամկետը` 365 օր, 
Ընդամենը Ընկերության վճարվելիք գումարը`11.000 ՀՀ դրամ, 
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը`213% 

Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ` Հաճախորդի էլեկտրոնային դրամապանակի համալրում 

Ապահովության (գրավի) տեսակ  Վարկի գրավային ապահովվածություն չի պահանջվում 

 Այն դեպքերում, երբ հաճախորդը չունի վարկային պատմություն  և վարկի 
գումարը չի գերազանցում 25.000 ՀՀ դրամը, ապա <<Մոբիդրամ>> ՓԲԸ-ն 
հանդիսանում է տվյալ վարկերի համար երաշխավոր:  

Վարկ/ապահովության միջոց 
հարաբերակցություն 

 Վարկի գրավային ապահովվածություն չի պահանջվում 
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Վարկառուի կողմից 
պարտավորությունների ժամանակին 
չկատարման դեպքում կիրառվող 
տույժեր 

Վարկը համարվում է ժամկետանց, եթե վարկի մայր գումարի պարտավորության  
մասով՝ պարտավորության մարման սահմանված ամսաթվի դրությամբ հաճախորդի 
<<մոբիդրամ>> էլեկտրոնային քսակում առկա միջոցները բավարար չեն տվյալ 
պահին առկա մայր գումարի պարտավորությունները մարելու համար: 
 
Պարտավորությունների չկատարման դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել 
վարկառուի գույքի հաշվին: 
 
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`  
ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ  ՉԿԱՏԱՐԵՔ  
ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`  
ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ  
ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ 

Վարկի և սպասարկման վճարների 
մարման կարգ 

 Վարկի մարումն ամբողջությամբ իրականացվում է վարկի ժամկետի վերջում: 

 Սպասարկման վճարների մարումն իրականցվում է ամսական կտրվածքով: 

Մարումների իրականացման եղանակ
1
  Սպասարկման վճարների մարումներն իրականացվում են 

<<ՄոբիԴրամ>> Հաշվառման հաշվում 

  առկա միջոցներից ավտոմատ գանձման եղանակով: 
-Օրինակ՝ եթե վարկառուն տվյալ օրվա դրությամբ ունի 500 ՀՀ դրամ 
կուտակված սպասարկման վճարի պարտավորություն, ապա 
էլեկտրոնային քսակի համալրման ժամանակ, առանջահերթ ավտոմատ 
եղանակով իրականացվում է առկա սպասարկման վճարների գանձում: 

 Սահմնաված ամսաթվին մայր գումարի մարումն իրականացվում 
<<ՄոբիԴրամ>> Հաշվառման հաշվում առկա միջոցներից ավտոմատ 
գանձման եղանակով: Այն դեպքում, երբ միջոցները բավարար չեն, մայր 
գումարի մարումն իրականացնելու համար, ապա վարկը համարվում է 
ժամկետանց: 

Վարկի վաղաժամկետ (ներառյալ 
մասնակի) մարման պայմաններ 

 Վարկի մասնակի կամ ամբողջական վաղաժամկետ  մարումն 

իրականացվում է վարկառոի հայեցողությամբ:  

 Վարկառուն կարող է <<ՄոբիԴրամ>> Հաշվառման հաշվում առկա 
միջոցներն ուղղել վարկի մասնակի կամ ամբողջական մարման: 

 Վարկի մասնակի կամ ամբողջական վաղաժամկետ  մարման դեպքում, 

անկախ ժամկետից, միջնորդավճար չի գանձվում: 
 

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման 
կայացման և հայտատուին 
տեղեկացման ժամկետ 

-10 րոպե 

Վարկի տրամադրման վրա ազդող 
գործոններ 

• Վարկային պատմություն 
• Վարկը և տոկոսագումարները վճարելու կարողություն, վարկային ռիսկ 

• Համապատասխանություն Ընկերության ներքին իրավական ակտերի 
պահանջներին 

Վարկի տրամադրման ժամկետ  Վարկը տրամադրվում է վարկի չափով վարկառուի << ՄոբիԴրամ>> 
Հաշվառման հաշվում համալրման միջոցով: 

 Վարկի հաստատումից և վարկառուի կողմից անհատական թերթիկի 
հաստատումից հետո 5 րոպեում: 

 

Վարկը հաստատող օղակ Հաճախորդի վարկունակության և վարկարժանության վերլուծությունն 
իրականացվում է Ընկերության կողմից սահմանված սքորինգային համակարգի 
միջոցով: 

Վարկի ձևակերպման վայր -Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ սահմանված 
հրապարակային օֆերտային ակցեպտավորման միջոցով: 

Վարկ ստանալու համար պահանջվող 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Մոբիդրամ ՓԲԸ-ի կողմից սահմանված նույնականացման գործընթացի համար 
սահմանված փաստաթղթեր: 
 

 
 
 
 

                                                 
1
 Այն պարագայում, երբ Մոբի Դրամ ՓԲԸ-ի համակարգը դադարում է գործել (տեխնիկական և իրավական պատճառներով), ապա 

Վարկառուն իր պարտավորությունները պետք է կատարի Կազմակերպության դրամարկղերի միջոցով: 
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Վարկի մարման գրաֆիկի օրինակ.   

 Վարկի գումարը  

(ՀՀ դրամ) 

Հետվճարներ 

Սպասարկման վճար (կուտակային ամբողջ 
վարկի ընթացքում) 

Մայր գումար /վարկի ժամկետի 
ավարտին 

12-րդ ամսում 

5000 6,000 5,000 

25000 24,000 25,000 

50000 42,000 50,000 

 
Վարկ ստանալու համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը` 

 

Ֆիզիկական անձանց դեպքում 

Ա. Վարկ ստանալու դիմում/առաջարկ 

Բ. Վարկառուի անձնագրի բնօրինակը և պատճեն 

Գ.  Վարկառուի   հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոց. քարտ) բնօրինակը և պատճեն 


