
Ազգային հիփոթեքային ընկերדթյան ծրագիր

Բնակարան երիտասարդներին ծրագիր

Բանկի սեփական ջոցներով տրամադրվող

Բանկի սեփական ջոցներով տրամադրվող 
(լողացող*)

Արժדյթ

Արժדյթ

Արժדյթ

Արժדյթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ, Աכ դոլար, Եվրո

ՀՀ դրամ, Աכ դոլար, Եվրո

Բնակելի անշարժ գדյքի ձեռքբերדմ, 
վերանորոգדմ կամ կառדցապատדմ

Բնակելի անշարժ գדյքի ձեռքբերדմ

Բնակելի անշարժ գדյքի ձեռքբերדմ, 
վերանորոգדմ կամ կառדցապատדմ

Բնակելի անշարժ գדյքի ձեռքբերדմ, 
վերանորոգדմ կամ կառדցապատדմ

Ձեռքբերדմ կամ
կառדցապատדմ

Ձեռքբերדմ կամ
կառדցապատדմ

Ձեռքբերדմ կամ
կառדցապատדմ

Առաջնային շדկա՝ նչև 27,750,000
Երկրորդային շדկա՝ նչև 22,500,000

Ձեռքբերדմ կամ
կառדցապատדմ

Ձեռքբերדմ կամ
կառדցապատדմ

Ձեռքբերדմ կամ
կառדցապատדմ

120-180 աս

Ձեռքբերדմ կամ
կառדցապատדմ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Աכ դոլար

Աכ դոլար

Եվրո

Եվրո

Առաջնային շדկա՝ 6.8%, որը չի
սדբսիդավորվדմ
Երկրորդային շדկա՝ 6,8 %, որից Երևանדմ 
սדբսիդավորվדմ է 2%-ը, իսկ մարզեր4% םד-ը

Բանկի կողց հաճախորդի փոխարեն կանխավճարի, դժբախտ 
պատահարներից և գדյքի ապահովագրדթյדն իրականացնելד 
դեպքדմ (իրականացվדմ է վարկի գործողדթյան երկրորդ 
տարվանից սկսված) Նշված տոկոսադրדյք + 0,6 %  
 
Բանկի կողց հաճախորդի փոխարեն դժբախտ 
պատահարներից և գדյքի ապահովագրדթյדն իրականացնելד 
դեպքדմ (իրականացվדմ է վարկի գործողדթյան երկրորդ 
տարվանից սկսված) Նշված տոկոսադրדյք + 0,4 %  

Բանկի կողց հաճախորդի փոխարեն գדյքի ապահովագրדթյדն 
իրականացնելד դեպքדմ (իրականացվדմ է վարկի գործողדթյան 
երկրորդ տարվանից սկսված)  Նշված տոկոսադրדյք + 0,2 %

Բանկի կողց հաճախորդի փոխարեն գדյքի ապահովագրדթյדն 
իրականացնելד դեպքדմ (իրականացվדմ է վարկի գործողדթյան 
երկրորդ տարվանից սկսված) Նշված տոկոսադրדյք + 0,2 %  

Ձեռքբերվող անշարժ գדյքի գրավադրման 
դեպքםד ձեռքբերվող գדյքի արժեքի 30%

Բանկի կողց հաճախորդի փոխարեն կանխավճարի, դժբախտ 
պատահարներից և գדյքի ապահովագրדթյדն իրականացնելד 
դեպքדմ (իրականացվדմ է վարկի գործողדթյան երկրորդ 
տարվանից սկսված) Նշված տոկոսադրדյք + 0,6 %  
 
Բանկի կողց հաճախորդի փոխարեն դժբախտ 
պատահարներից և գדյքի ապահովագրדթյדն իրականացնելד 
դեպքדմ (իրականացվדմ է վարկի գործողדթյան երկրորդ 
տարվանից սկսված) Նշված տոկոսադրדյք + 0,4 %  

Առաջնային՝ 20%
Երկրորդային՝ 30%

Լրացדցիչ անշարժ գדյքի գրավադրման կամ 
չվճարված կանխավճարի ապահովագրדթյան 
դեպքםד ձեռքբերվող գדյքի արժեքի 10%  

Առաջնային շדկայից գնելד դեպքםד
սկսած 10%-ից
Երկրորդային շדկայից գնելד դեպքםד
սկսած 15%-ից
Լրացדցիչ գדյք գրավադրելד դեպքםד 
սկսած 0%-ից

Առաջնային՝ 7,5%՝ եթե առկա 
է լրացדցիչ անշարժ
գדյքի գրավադրדմ կամ չվճարված 
կանխավճարի ապահովագրדթյדն
Երկրորդային՝ 10%՝ եթե առկա է լրացדցիչ 
անշարժ գדյքի գրավադրדմ կամ չվճարված
կանխավճարի ապահովագրדթյדն

Կառדցապատման վարկերի դեպքדմ վարկի
գדմարը չի կարող գերազանցել
կառדցապատման աշխատանքների 
կատարման նախահաշվի գדմարի 80% 

Վարկառדի և/կամ հնարավոր 
համավարկառדի ընթացիկ վարկերը 
պետք է դասակարգված լինեն 
ստանդարտ դասի, և նշված վարկերի 
գծով առկա չլինեն דշացדեր

Առաջնային շדկայից գնելד դեպքדմ ՝
սկսած 10%-ից
Երկրորդային շדկայից գնելד դեպքדմ ՝
սկսած 15%-ից
Լրացדցիչ գדյք գրավադրելד
դեպքםד սկսած 0%-ից

Վարկառדի և/կամ հնարավոր 
համավարկառדի ընթացիկ վարկերը 
պետք է դասակարգված լինեն 
ստանդարտ դասի, և նշված վարկերի 
գծով առկա չլինեն דշացדեր

Վարկառדի և հնարավոր 
համավարկառדների ընդհանדր 
ամսական զדտ եկամדտը  չպետք է 
գերազանցի 800,000 ՀՀ դրամը,
Ամדսինները պետք է չדնենան 
ՀՀ տարածքדմ 18ք.մ.-ից ավելի 
սեփականדթյան իրավדնքով իրենց 
պատկանող այլ բնակելի անշարժ գדյք
Ամדսինների գדմարային տարիքը 
չպետք է գերազանցի 70-ը, կամ 
երիտասարդ այնակ ծնողը, דմ տարիքը 
չի գերազանցדմ 35-ը (ներառյալ)

18–58 տարեկան ՀՀ քաղաքացի 
հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, որոնց 
եկամדտների հիական աղբյדրը գտնվדմ 
է ՀՀ-דմ և ովքեր վարկի սպասարկման 
ողջ ընթացքדմ չեն բոլորի 63 տարեկանը 
կամ առկա է վերոնալ պահանջներին 
բավարարող համավարկառד:

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

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

ՀՀ քաղաքացիները կամ ՀՀ քաղաքացիדթյדն 
չדնեցող այն անձինք, דմ ամדսինը 
հանդիսանדմ է ՀՀ քաղաքացի: Ամדսինների 
գדմարային տարիքը չպետք է գերազանցի 
70-ը , կամ երիտասարդ այնակ ծնողը, דմ 
տարիքը չի գերազանցדմ 35-ը (ներառյալ): 
Որպես համավարկառד կարող են 
հանդիսանալ ամדսինների ընտանիքի 
անդաերից յדրաքանדրը (ընտանիքի 
անդաեր են համարվדմ̀  ամדսինը, 
վարկառדի և նրա ամדսնד ծնողները, 
քדյրերը և եղբայրները): Համավարկառדների 
տարիքը չպետք է գերազանցի 61 տարեկանը:

Վերանորոգדմ

Վերանորոգדմ

Վերանորոգדմ

Վերանորոգדմ

Վերանորոգדմ

Վերանորոգדմ

Վերանորոգדմ

2,000,000-35,000,000  

Մինչև 80,000,000
ՀՀ դրամ կամ համարժեք 

արտարժדյթ

Մինչև 80,000,000
ՀՀ դրամ կամ 

համարժեք արտարժדյթ

120-240 աս

Մինչև 180 աս

ՀՀ դրաם նչև 
180 աս

Արտարժדյթ՝ 
նչև 240 աս

Երևան՝ 9.8%
Մարզեր՝ 8.8%

13%-17%*

սկսած 11%-ից

9%-12%*

սկսած 8.5%-ից

7%-10%*

սկսած 7.5%-ից

1,000,000-10,000,000 

Մինչև 10,000,000
ՀՀ դրամ կամ համարժեք 

արտարժדյթ

Մինչև 10,000,000
ՀՀ դրամ կամ 

համարժեք արտարժדյթ

60-84 աս

Մինչև 84 աս

Մինչև 84 աս

Երևան՝ 10.8%
Մարզեր՝ 9.8%

Նպատակ

Նպատակ

Նպատակ

Նպատակ

Գדմար

Գדմար

Գדմար

Գדմար

Մարման ժամեետ

Մարման ժամեետ

Մարման ժամեետ

Մարման ժամեետ

Տոկոսադրדյք

Տոկոսադրדյք

Տոկոսադրדյք
(վարկի գործողדթյան 

առաջին 36 ասներին)

Տոկոսադրדյք

Նվազագדյն
կանխավճար

Նվազագדյն
կանխավճար

Նվազագדյն
կանխավճար

Նվազագדյն
կանխավճար

Հատדկ պայմաններ

Հատדկ պայմաններ

Հատדկ պայմաններ

Հատדկ պայմաններ

Վարկառד

Վարկառד

Վարկառד

Վարկառד

Տարեկան փաստացի տոկոսադրדյք՝ 9.46-12.13%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրדյք՝ 7.8%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրדյք՝ 7.57-18.89%
*Տոկոսադրדյքը որոշվדմ է՝ հաշվի առնելով տאալ պահին շדկայדմ
գործող ջին տոկոսադրדյքները, վարկառדի գործדնեדթյան բնדյթը,
վարկավորման ժամեետը, գրավի իրացվելիדթյדնը և այլ չափորոշիչներ:

Բնակարանային հիփոթեքային վարկեր

Ջերմ Օջախ ծրագիր

Արժדյթ

Արժדյթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Բնակելի անշարժ գדյքի վերանորոգדմ̀
 թյանדնավետדղղված էներգաարդյד
բարձրացմանը

Բնակարանի ձեռքբերדմ

Միկրովարկ

4,000-50,000

Միկրովարկ

Մինչև 120 աս

Միկրովարկ

Աכ
դոլար

Եվրո

Վարկ/գրավ նչև 60% 

Վարկ/գրավ նչև 60%

Վարկ/գրավ 60,1%-70%

Վարկ/գրավ 60,1%-70%

18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիները, ովքեր
վարկի սպասարկման ընթացքדմ չեն բոլորի
կենսաթոշակային տարիքը:

Երևան քաղաքדմ 
գտնվող  բնակարան

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

275,000- 3,000,000

60-84 աս

10.5%

11%

9%

12%

10%

Նպատակ

Նպատակ

Գדմար

Գדմար

Մարման ժամեետ

Մարման ժամեետ

Տոկոսադրדյք

Տարեկան 
անվանական 

տոկոսադրדյքներ
(հաստատדն)

Վարկառד

Վարկի 
վերադարձելիדթյան 
ապահովման ջոց

Վարկառד 

%81.31-48.9 ՝քյւորդասոկոտ իցատսափ նակերաՏ  

Առևտրային

Արժדյթ ՀՀ դրամ, Աכ դոլար, Եվրո

Առևտրային նշանակדթյան անշարժ գדյքի̀  
արտադրական, հասարակական կամ այլ
առևտրային տարածքի, շինדթյան 
(առաջնային և երկրորդային շדկայից)
ձեռքբերדմ, վերանորոգדմ, 
արդիականացדմ կամ կառדցապատדմ

Ձեռքբերדմ կամ
կառדցապատדմ

Ձեռքբերדմ կամ
կառדցապատדմ

ՀՀ դրամ

Աכ դոլար

Եվրո

Առաջնային շדկայից գնելד դեպքםד
սկսած 10%-ից
Երկրորդային շדկայից գնելד դեպքםד
սկսած 15%-ից
Լրացדցիչ գדյք գրավադրելד դեպքםד 
սկսած 0%-ից

Վարկառדի և/կամ հնարավոր 
համավարկառדի ընթացիկ վարկերը 
պետք է դասակարգված լինեն 
ստանդարտ դասի, և նշված վարկերի 
գծով առկա չլինեն דշացדեր

18 տարին լրացած ՀՀ ռեզիդենտ անձինք,
ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքדմ
չեն բոլորի կենսաթոշակային տարիքը:

Վերանորոգדմ

Վերանորոգדմ

10,000,000-ից նչև 
120,000,000 ՀՀ դրամ 

կամ համարժեք 
արտարժדյթ

Մինչև 180 աս

13%-17%*

9%-12%*

7%-10%*

5,000,000-ից նչև 
30,000,000 ՀՀ դրամ 

կամ համարժեք 
արտարժדյթ

Մինչև 84 աս

Նպատակ

Գדմար

Մարման ժամեետ

Տոկոսադրדյք

Նվազագדյն
կանխավճար

Հատדկ պայմաններ

Վարկառד

Տարեկան փաստացի տոկոսադրדյք՝ 7.57-18.82%

*Տոկոսադրדյքը որոշվדմ է՝ հաշվի առնելով տվ յալ պահին շדկայדմ
գործող ջին տոկոսադրדյքները, վարկառדի գործדնեדթյան
բնדյթը, վարկավորման ժամեետը, գրավի իրացվելիדթյדնը
և այլ չափորոշիչներ:

Evocabank-ը վերահսկվדմ է Կենտրոնական բանկի կողց:

+374 10 60 55 55www.evoca.am

Բանկի կողց հաճախորդի փոխարեն գדյքի ապահովագրדթյדն 
իրականացնելד դեպքדմ (իրականացվדմ է վարկի գործողדթյան 
երկրորդ տարվանից սկսված) Նշված տոկոսադրדյք + 0,2 %  

Տարեկան փաստացի տոկոսադրדյք՝ 11.26%

Թարմեցվել է 19.08.22-ին




