
կանխիկ կամ անկանխիկ
միանվագ կամ փուլերով

Միանվագ՝ կանխիկ կամ անկանխիկ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Անուիտետ
Զսպանակաձև

Անուիտետ
Զսպանակաձև

Միանվագ՝ ժամկետի վերջում
Անուիտետ
Զսպանակաձև
Կողմերի համաձայնությամբ կարող է 
սահմանվել այլ ժամանակացույց

Անշարժ և շարժական գույք,
Ավանդային կամ ընթացիկ հաշիվների 
դրամական միջոցներ,
Շրջանառու միջոցներ, 
պատրաստի արտադրանք,
Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ
կամ ջարդոն, 
Պետական կարճաժամկետ պարտատոմսեր
կամ այլ արժեթղթեր:

անշարժ և շարժական գույք,
ավանդային կամ ընթացիկ հաշիվների դրամական միջոցներ,
շրջանառու միջոցներ, պատրաստի արտադրանք,
ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ կամ ջարդոն, 
պետական կարճաժամկետ պարտատոմսեր կամ այլ արժեթղթեր,
բանկի պահանջով այլ իրավաբանական կամ ֆիզիկական 
անձանց երաշխավորություններ:

Անշարժ և շարժական գույք,
Ավանդային կամ ընթացիկ հաշիվների 
դրամական միջոցներ,
Շրջանառու միջոցներ, պատրաստի
արտադրանք,
Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ
կամ ջարդոն,
Պետական կարճաժամկետ պարտատոմսեր
կամ այլ արժեթղթեր,
Բանկի պահանջով այլ իրավաբանական 
կամ ֆիզիկական անձանց 
երաշխավորություններ։

մինչև 10 տարի
(վարկավորման ժամկետները սահմանվում 
են ըստ վարկատեսակների,  ինչպես նաև՝ 
հաշվի առնելով բիզնես գործունեության 
ոլորտը և վարկավորման նպատակը)

 500,000-3,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք 
արտարժույթ վարկերի դեպքում  ̀6-36 ամիս 
/առանց վաղաժամ մարման տուգանքի/,
3,000,000-7,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք 
արտարժույթ վարկերի դեպքում  ̀6-60 ամիս 
/առանց վաղաժամ մարման տուգանքի/

մինչև 5 տարի

ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿԵՐ
Զարգացման նոր հնարավորություններ

Բիզնես վարկ 

Միկրո բիզնես վարկ

Վարկային գիծ

Անշարժ գույքի գրավով վարկերը տրամադրվում են ՀՀ ռեզիդենտ 
ֆիզիկական անձանց՝ ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով կամ Եվրոյով:

Լրացրեք online հայտը evocabank.am կայքում, և Մեր աշխատակիցը 
կապ կհաստատի Ձեզ հետ 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում :

Մենք առաջարկում ենք բիզնեսի ֆինանսավորման շահավետ 
տարբերակներ՝ Ձեր բիզնեսին տալով զարգացման
նոր հնարավորություններ:

Տոկոսադրույքների միջակայքում հաստատվող տոկոսները կապված 
են Բանկի վարկունակության չափանիշներին բավարարման 
աստիճանից, բանկային հաշիվների դրամական շրջանառության 
ծավալներից, Բանկի հետ համագործակցության շրջանակից և այլն:
Վարկերը տրամադրվում են առանց միջնորդավճարի՝ 5,000,000-
250,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ չափով:

Ապահովվածություն՝

Տրամադրման
եղանակ

Տրամադրման
եղանակ

Մարման եղանակ

Մարման եղանակ

Տարեկան
տոկոսադրույք

Տարեկան
տոկոսադրույք

Մարման ժամկետ

Մարման ժամկետ

Մարման եղանակ

Արտոնյալ 
ժամանակաշրջան

Տարեկան
տոկոսադրույք

Ապահովվածություն

Ապահովվածություն

Ապահովվածություն

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Չօգտագործված 
մասի տոկոսադրույք 

(վերականգնվող 
վարկային գծի 

դեպքում)

ՀՀ դրամ ՝ սկսած 12%-ից
ԱՄՆ դոլար՝  սկսած 7.5%-ից
Եվրո՝ սկսած 6%-ից

ՀՀ դրամ ՝ 16%
ԱՄՆ դոլար՝ 13%
Եվրո՝ 10%

Սահմանվում է բիզնեսի 
առանձնահատկություններից ելնելով

Բանկի պահանջով նվազագույնը 1-ից 3 
կայուն եկամուտ ունեցող ֆիզիկական
անձի երաշխավորությամբ։

5,000,000 ՀՀ դրամից ավելի վարկերի դեպքում  ̀ավել 
վարկավորված գումարի մասով, պահանջվում է հավելյալ գրավային 
ապահովվածություն՝  ավտոմեքենա, տեխնիկական միջոցներ, 
սարքավորումներ, շրջանառու միջոցներ և պատրաստի արտադրանք:

Գումար

Գումար

Գումար

մինչև 1,000,000,000 ՀՀ դրամ կամ
համարժեք ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո

500,000-7,000,000 ՀՀ դրամ կամ
համարժեք ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո

մինչև 1,000,000,000 ՀՀ դրամ կամ 
համարժեք ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո

ՀՀ դրամ ՝ սկսած 12%-ից
ԱՄՆ դոլար՝  սկսած 8%-ից
Եվրո՝ սկսած 7%-ից

Ի դեպ, վարկերը տրամադրվում են կանխիկ և անկանխիկ եղանակով:

11%

7%

6%

11.5%

7.5%

6.5%

12%-14%

7.5%-9%

6%-7%

0-4%

ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԱՐԿ
ONLINE ՀԱՅՏՈՎ

1 տարի 1-3 տարի 3-5 տարի

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամին 
համարժեք արտարժույթ

Կանխիկ կամ անկանխիկ

Երևան, Վանաձոր, Գյումրի և Աբովյան 
քաղաքներում գտնվող անշարժ գույք. 
բնակարան, տարածք /բացառությամբ 
արտադրական տարածքների/: 
Բացի  անշարժ գույքի գրավադրումից 
վարկառուից կարող է պահանջվել 
նաև՝  առնվազն մեկ ֆիզիկական կամ 
իրավաբանական  անձի երաշխավորություն:

Եթե գրավադրվող գույքը գտնվում 
է Երևան քաղաքում, գույքի 
գնահատված արժեքի մինչև 60%-ը
Եթե գրավադրվող գույքը գտնվում է Գյումրի, 
Վանաձոր, Աբովյան քաղաքներում, գույքի 
գնահատված արժեքի մինչև 50%-ը

Վարկային հաշվի սպասարկման 
վճար, վարկի գումարի 1 %-ի չափով, 
բայց ոչ պակաս, քան 20,000 ՀՀ դրամ, 
առավելագույնը 50,000 ՀՀ դրամ:
Վարկի գումարը կանխիկ ստանալու 
դեպքում գանձվում է կանխիկացման 
վճար̀ ըստ գործող սակագների:

Վարկառուի ընդհանուր ժամկետանց օրերի 
քանակը վերջին 6 ամսվա ընթացքում 
չպետք է գերազանցի 20 օրը, ինչպես նաև 
ընթացքում չպետք է ունենա հսկվող կամ 
ավելի խիստ դասով դասակարգված վարկեր,
Վարկառուն նախորդող 6-24 ամիսների 
ընթացքում չպետք է ունենա ոչ 
ստանդարտ կամ ավելի խիստ դասով 
դասակարգված վարկեր,
Հարցման օրվա դրությամբ վարկավորման 
դիմում-հայտ ներկայացնող հաճախորդը 
չպետք է ունենա դասակարգված 
երաշխավորություն, ինչպես նաև 
ժամկետանց վարկեր:

ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական և 
անհատ ձեռնարկատեր անձինք, 
ովքեր գրանցված գործունեություն 
են ծավալում առնվազն 6 ամիս:

6-60 ամիս /առանց վաղաժամ 
մարման տուգանքի/

Պարզ բիզնես վարկ
(առանց վերլուծության կատարման)

Արժույթը

Վարկառուները

Սահմանաչափերը

Տրամադրված վարկի 
օգտագործման 

եղանակը

Տոկոսադրույքը
/տարեկան/

Վարկի 
վերադարձելիության 

ապահովման
միջոցները

Վարկ/գրավ 
հարաբերակցություն

Գանձվող վճարներ

Սահմանափակումներ

Մարման ժամկետ

Տրամադրման
եղանակ

Մարման ժամկետ

ՀՀ դրամ 
ԱՄՆ դոլար
Եվրո

15%
10%
8%



ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Մինչև 15,000,000 ՀՀ դրամին 
համարժեք արտարժույթ

Կանխիկ կամ անկանխիկ

Երևան, Վանաձոր, Գյումրի և Աբովյան 
քաղաքներում գտնվող անշարժ գույք. 
բնակարան, տարածք /բացառությամբ 
արտադրական տարածքների/: 
Բացի  անշարժ գույքի գրավադրումից 
վարկառուից կարող է պահանջվել 
նաև՝  առնվազն մեկ ֆիզիկական կամ 
իրավաբանական  անձի երաշխավորություն:

Եթե գրավադրվող գույքը գտնվում է  
Երևան քաղաքում, գույքի գնահատված 
արժեքի մինչև 65%-ը
Եթե գրավադրվող գույքը գտնվում է Գյումրի, 
Վանաձոր, Աբովյան քաղաքներում, գույքի 
գնահատված արժեքի մինչև 55%-ը

Վարկային հաշվի սպասարկման 
վճար, վարկի գումարի 1 %-ի չափով, 
բայց ոչ պակաս, քան 20,000 ՀՀ դրամ, 
առավելագույնը 70,000 ՀՀ դրամ:
Վարկի գումարը կանխիկ ստանալու 
դեպքում գանձվում է կանխիկացման 
վճար̀ ըստ գործող սակագների:

Վարկառուի ընդհանուր ժամկետանց օրերի 
քանակը վերջին 12 ամսվա ընթացքում 
չպետք է գերազանցի 30 օրը, ինչպես նաև 
ընթացքում չպետք է ունենա հսկվող կամ 
ավելի խիստ դասով դասակարգված վարկեր,
Վարկառուն նախորդող 24 ամիսների 
ընթացքում չպետք է ունենա ոչ 
ստանդարտ կամ ավելի խիստ դասով 
դասակարգված վարկեր,
Հարցման օրվա դրությամբ վարկավորման 
դիմում-հայտ ներկայացնող հաճախորդը 
չպետք է ունենա դասակարգված 
երաշխավորություն, ինչպես նաև 
ժամկետանց վարկեր:

6-60 ամիս /առանց վաղաժամ 
մարման տուգանքի/

Պարզ բիզնես վարկ 
(պարզեցված վերլուծության կատարմամբ)

Արժույթը

Սահմանաչափերը

Տրամադրված վարկի 
օգտագործման 

եղանակը

Տոկոսադրույքը
/տարեկան/

Վարկի 
վերադարձելիության 

ապահովման 
միջոցները

Վարկ/գրավ 
հարաբերակցություն

Գանձվող վճարներ

Սահմանափակումներ

Մարման ժամկետ

ՀՀ դրամ 
ԱՄՆ դոլար
Եվրո

14.5%
9.5%
7.5%

Evocabank-ը վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից:

+374 10 60 55 55www.evocabank.am


