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Հոդված 13. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բանաձևը և 

բացատրությունները 
  

1. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ 
բանաձևը. 

  

 
  
որտեղ՝ 
  
i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR). 
A - կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի 

սկզբնական գումարը). 
n - կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը. 
N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը. 
Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը. 
Dn-կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի 

կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով. 
i -ն՝ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, կարող է հաշվարկվել, եթե հավասարման 

մյուս տվյալները հայտնի են կրեդիտավորման պայմանագրից կամ այլ կերպ: 
  

Հոդված 14. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը 
  

1. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է կրեդիտավորման պայմանագրի 
կնքման պահին՝ ենթադրելով, որ կրեդիտավորման պայմանագիրը գործելու է պայմանավորված 
ժամկետում, և պայմանագրի կողմերը պատշաճ կերպով և պայմանավորված ժամկետներում 
կատարելու են պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները: 

2. Այն դեպքում, երբ կրեդիտավորման պայմանագիրը պարունակում է դրույթներ, որոնք 
թույլատրում են տոկոսների և (կամ) սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ 
ներառվող այլ վճարների քանակի կամ չափի փոփոխություններ կամ տատանումներ, և 
հնարավոր չէ այդ փոփոխություններին տալ գումարային արտահայտություն, ապա տարեկան 
փաստացի տոկոսադրույքը պետք է հաշվարկվի` ենթադրելով, որ տոկոսները և (կամ) սպառողի 



կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարները մնալու են կայուն և 
կիրառվելու են մինչև կրեդիտավորման պայմանագրի գործողության ավարտը: 

3. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկելիս անհրաժեշտության պարագայում 
գործում են հետևյալ սկզբունքները. 

1) կրեդիտավորման պայմանագրով կրեդիտի առավելագույն սահմանաչափը 
սահմանված չլինելու դեպքում տրամադրված կրեդիտի առավելագույն չափը մեկ միլիոն դրամն 
է. 

2) եթե կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված է, որ սպառողը կարող է 
կրեդիտի գումարը ստանալ մաս առ մաս կամ կարող է ընտրել կրեդիտի գումարը ստանալու 
պահը, ապա համարվում է, որ կրեդիտի գումարը սպառողին փոխանցվել է ամբողջությամբ 
կրեդիտավորման պայմանագիրը կնքելու պահին. 

3) կրեդիտավորման պայմանագրով կրեդիտի վերադարձման ժամանակացույց կամ 
կրեդիտավորման պայմանագրի դրույթներով վերադարձման ժամկետներ և միջոցներ 
սահմանված չլինելու դեպքում կրեդիտի վերադարձման ժամկետը մեկ տարի է. 

4) այն դեպքում, երբ կրեդիտավորման պայմանագիրը սահմանում է կրեդիտի 
վերադարձման մեկից ավելի ժամկետներ, ապա կրեդիտի վերադարձը կատարվում է 
կրեդիտավորման պայմանագրով սահմանված ամենամոտ ժամկետում, եթե այլ բան 
նախատեսված չէ կրեդիտավորման պայմանագրով: 

4. Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել սույն 
օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված բանաձևի և տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի 
հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ: 

  
Հոդված 15. Սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ չներառվող վճարները 

  
1. Սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ չեն ներառվում հետևյալ 

վճարները. 
1) օրենքով և կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների 

չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարված կամ վճարվելիք տուժանքները և 
այլ վճարները. 

2) այն վճարները, որոնք սպառողի կողմից ենթակա են վճարման` անկախ ապրանքների, 
ծառայությունների կամ աշխատանքների դիմաց վճարումը կրեդիտով կամ առանց կրեդիտի 
(cash price) կատարելու հանգամանքից. 

3) այն վճարները, որոնք սպառողը կատարում է կրեդիտի մարման և տոկոսների 
վճարման նպատակով կատարվող փոխանցումների համար, ինչպես նաև այդ նպատակով 
բացված հաշիվների սպասարկման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սպառողն այդ 
հարցերում չունի ողջամիտ այլընտրանք, և նման վճարները գերազանցում են 
համապատասխան վճարների համար Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող միջին 
վճարի չափի 1.5-ապատիկը: Կենտրոնական բանկը, որպես վիճակագրական տվյալ, 
հայտարարում է սույն կետում նշված վճարների համար Հայաստանի Հանրապետությունում 
կիրառվող միջին վճարների չափը. 

4) կազմակերպություններին, միություններին կամ այլ խմբերին (բացառությամբ նրանց, 
որոնց հիմնադիրը կամ մասնակիցը կրեդիտավորողն է) անդամակցելու կամ 
բաժանորդագրվելու համար նախատեսված վճարները, որոնք բխում են կրեդիտավորման 
պայմանագրի մաս չհամարվող պայմանագրերից նույնիսկ այն դեպքում, երբ կրեդիտի 
պայմանները կախված են նման անդամակցումից կամ բաժանորդագրումից. 



5) ապահովագրության, գնահատման և այլ օժանդակ ծառայությունների դիմաց 
կատարվող վճարները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ ծառայություններից օգտվելը 
կրեդիտավորման պայմանագիրը կնքելու կամ գովազդվող տարեկան փաստացի 
տոկոսադրույքը ստանալու նախապայմանն է, և 

ա. այդ ծառայությունների շահառուն կրեդիտավորողն է, կամ 
բ. կրեդիտավորողը սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ սպառողն 

իրավունք ունի կնքելու օժանդակ ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր: 
 

Հոդված 15.1. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի առավելագույն չափը 
 

1. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի չափը չի կարող գերազանցել`  
ա) պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ Կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային 

տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկը՝ բանկերի և օտարերկրյա բանկերի 
մասնաճյուղերի կողմից տրամադրված կրեդիտների համար.  

բ) պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ Կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային 
տոկոսի հաշվարկային դրույքի վեցապատիկը՝ վարկային կազմակերպությունների և 
գրավատների կողմից տրամադրված կրեդիտների համար: 

2. Սույն հոդվածով սահմանված առավելագույն շեմը գերազանցող տարեկան փաստացի 
տոկոսադրույք նախատեսող պայմանագիր կնքվելու դեպքում տարեկան փաստացի 
տոկոսադրույքի չափը համարվում է սույն հոդվածով սահմանված համապատասխան 
առավելագույն չափը։ 
 


