Ապառիկ վաճառք «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ի միջոցով
“1%”
Վ ար կ առ ո ւ ի ն կ ատմ ամ բ պահ ան ջ ն ե ր ը .
 ՀՀ ռեզիդենտ, ֆիզիկական անձ
Բացասական վարկային պատմության բացակայություն

 Վարկառուի տարիքը՝ 21-ից մինչև 65 տարեկան

Վարկառուի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը.
 դիմում, անձնագիր, սոց. քարտ
 Երաշխավորի փաստաթղթերը (ըստ Բանկի կողմից պահանջի)

Վարկի հիմնական պայմանները.
 Արժույթը՝ ՀՀ դրամ
 Տարեկան տոկոսադրույքը - 0%,
 Վարկի տևողությունը (ամիսներով) – մինչև 24 ամիս
 Կանխավճար – սկսած 0%
 Բաժանորդից գանձվող միջնորդավճարի չափը – 1% (տրամադրված վարկի
գումարից)

 Վարկի առավելագույն գումարը – 2.000.000 ՀՀ դրամ
 Վարկի նվազագույն գումարը - 30 000 ՀՀ դրամ
 Վարկի տրամադրման կարգը՝ անկանխիկ միջոցով
 Վարկի մարման կարգը՝ ամսական հավասարաչափ (անուիտետային)
վճարումներով: Վարկի ժամկետից շուտ մարում թույլատրված է առանց
սահմանափակումների:

 Վարկի ժամկետից շուտ մարում – սահմանափակումներ չկան:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման/ ոչ լրիվ
կատարման դեպքում նախատեսված է՝

 Կետանցի դեպքում՝ ժամկետանց գումարի 0,04%-ը յուրաքանչյուր կետանցի
օրվա համար:

Երաշխիք.

 Ըստ Բանկի կողմից պահանջի:

Ապառիկ վաճառք «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ի միջոցով
“23.4%”
Վ ար կ առ ո ւ ի ն կ ատմ ամ բ պահ ան ջ ն ե ր ը .
 ՀՀ ռեզիդենտ, ֆիզիկական անձ
Բացասական վարկային պատմության բացակայություն

 Վարկառուի տարիքը՝ 21-ից մինչև 65 տարեկան

Վարկառուի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը.
 դիմում, անձնագիր, սոց, քարտ
 Երաշխավորի փաստաթղթերը (ըստ Բանկի կողմից պահանջի)

Վարկի հիմնական պայմանները.
 Արժույթը՝ ՀՀ դրամ
 Տարեկան տոկոսադրույքը – 23,4%,
 Վարկի տևողությունը (ամիսներով) – մինչև 36 ամիս
 Կանխավճար – սկսած 0%
 Բաժանորդից գանձվող միջնորդավճարի չափը – 0,4% (տրամադրված վարկի
գումարից)

 Վարկի առավելագույն գումարը – 2.000.000 ՀՀ դրամ
 Վարկի նվազագույն գումարը - 30 000 ՀՀ դրամ
 Վարկի տրամադրման կարգը՝ անկանխիկ միջոցով

 Վարկի մարման կարգը՝ ամսական հավասարաչափ (անուիտետային)
վճարումներով: Վարկի ժամկետից շուտ մարում թույլատրված է առանց
սահմանափակումների:

 Վարկի ժամկետից շուտ մարում – սահմանափակումներ չկան:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման/ ոչ լրիվ
կատարման դեպքում նախատեսված է՝
 Կետանցի դեպքում՝ ժամկետանց գումարի 0,04%-ը յուրաքանչյուր կետանցի
օրվա համար:

Երաշխիք.

Ըստ Բանկի կողմից պահանջի:

