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Եկամדտներով

Ովքեր
կարող են դիլ

Ովքեր
կարող են դիլ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Աכ դոլար

Աכ դրամ

Եվրո

Եվրո

Վարկ/գրավ 
հարաբերակցדթյדնը

Գանձվող վճարները

Գանձվող վճարները

1,500,000-
50,000,000

1,500,000-
10,000,000

3,000-100,000

3,000-20,000

3,000-80,000

3,000-20,000

Միանգամյա գանձվող վճար վարկի
գדմարի  1%-ի չափով, բայց ոչ պակաս, 
քան 30,000 ՀՀ դրամը:

Վարկի գדմարի կանխիկացման դեպքדմ 
գանձվדմ է կանխիկացման վճար̀ ըստ 
Բանկדմ գործող սակագների:

Վարկի գדմարի կանխիկացման դեպքדմ
գանձվדմ է կանխիկացման վճար̀ ըստ 
բանկדմ գործող սակագների:

15%-16%

17%-18%

10%-11%

12%-13%

9%-10%

11%-12%
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Ձեր բոլոր նպատակների իրականացման համար

Վարկի արժדյթ

Վարկի արժדյթ

Վարկի 
ժամեետ

Վարկի 
ժամեետ

Վարկի գדմար

Վարկի գדմար

Տարեկան 
անվանական 

տոկոսադրדյք

Տարեկան 
անվանական 

տոկոսադրדյք

18–63 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական
անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ
ընթացքדմ չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ
առկա է վերոնալ պահանջներին
բավարարող համավարկառד:

Անշարժ գדյքի գրավով վարկերը տրամադրվדմ են ՀՀ ռեզիդենտ 
ֆիզիկական անձանց՝ ՀՀ դրամով, Աכ դոլարով կամ Եվրոյով:

Անշարժ գדյքի գրավով վարկերի համար կարող են դիլ 18–63
տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի 
սպասարկման ողջ ընթացքדմ չեն բոլորի 63 տարեկանը:

Առանց եկամדտների

Միանգամյա գանձվող վճար̀ վարկի
գדմարի 1%-ի չափով, բայց ոչ պակաս,
քան 30,000 ՀՀ դրամը:

Եթե գրավադրվող գדյքը գտնվדմ է Երևան 
քաղաքדմ` գדյքի գնահատված արժեքի 50%-ը։  

Եթե գրավադրվող գדյքը գտնվדմ է Երևան 
քաղաքדմ` գדյքի գնահատված արժեքի 30%-ը։ 

Եթե գրավադրվող գדյքը գտնվדմ է 
Գյדմրի, Վանաձոր, Աբոאան քաղաքներדմ` 
գדյքի գնահատված արժեքի 20%-ը։ 

Եթե գրավադրվող գדյքը գտնվדմ է 
Գյדմրի, Վանաձոր, Աբոאան քաղաքներדմ` 
գדյքի գնահատված արժեքի 40%-ը։

Evocabank-ը վերահսկվדմ է Կենտրոնական բանկի կողց:

+374 10 60 55 55www.evoca.am

21-63 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական 
անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման 
ողջ ընթացքדմ չեն բոլորի 63 տարեկանը 
կամ առկա է վերոնալ պահանջներին 
բավարարող համավարկառד:

նչև 50%-15%
51%-ից 70%-16%

նչև 50%-10%
51%ից 70%-11%

նչև 50% - 9%
51%ից 70% - 10%

ՀՀ դրամ

Աכ դոլար

Եվրո

Վարկ/գրավ 
հարաբերակցדթյדնը

Վարկ/գրավ 
հարաբերակցדթյדն, 

եթե հաճախորդը 
նի վարկայինד
պատմדթյדն 

Վարկ/գրավ 
հարաբերակցדթյדն, 

եթե հաճախորդը 
չדնի վարկային

պատմדթյדն

նչև 30%-17%
31%-ից 50%̀  18%

նչև 30%-12%
31%-ից 50%̀  13%

նչև 30%-11%
31%-ից 50%̀  12%

ՀՀ դրամ

Աכ դոլար

Եվրո

24-84
աս


