
ԱԿԲԱ Ապառիկ 

Արևային ջրատաքացուցիչների և ֆոտովոլտային վահանակների դեպքում 

 
Վարկի անվանական % Սպասարկման վճար 

ԱԿԲԱ բանկի 

միջոցներով 
0% 

0.65%  

(սկզբնական մնացորդի 

նկատմամբ է հաշվարկվում) 

KfW ֆոնդի միջոցներով 9.56% 

0%   

(ներկայում ջրատաքացուցիչ- 

ների գծով ապառիկ-վարկ չի 

ձևակերպվում) 

ՀՎԷԷՀ ֆոնդի 

միջոցներով 
8% 0% 

Հեծանիվի, մոպեդների, ինքնագնացների և այլ ապրանքների դեպքում 

 Վարկի անվանական % Սպասարկման վճար 

 11% 0.50% 

 

 

  ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ 
                              ֆինանսավորման ենթակա են հետևյալ նախագծերը  

 Կոմերցիոն տարածքների սեփական սպառման համար  

նախատեսված արևային կայան, որի դրվածքային  

հզորությունը չի գերազանցում 500ԿՎ-ը 

 Արևային ջրատաքացուցիչներ 

 Բիոգազ արտադրող սարքավորումներ 

 Գեոթերմալ պոմպեր 
 

 

 



Լիզինգի տրամադրման հիմնական պայմաններն են 
Լիզինգը տրամադրվում է իրավաբանական անձանց և անհատ 

ձեռնարկատերերին 

 

 

Արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո 

Կանխավճարի նվազագուն չափ 20% - 70 % գույքի արժեքից 

Ժամկետ 3-60 ամիս 

Տրամադրման միանվագ 

միջնորդավճար 

0.8% - 1,5% /ներառյալ՝ ԱԱՀ/ պայմանագրի 

գումարից 

Պարտադիր տարեկան 

ապահովագրություն 

0.43% (նվազ. 3000 ՀՀ դրամ), (առաջին տարվա 

համար՝ գույքի ամբողջ արժեքի, իսկ 

յուրաքանչյուր հաջորդ տարի՝ լիզինգի 

պայմանագրի մնացորդի նկատմամբ) 

Տարեկան տոկոսադրույք 

ՀՀ դրամ` 10.9 - 15.9%*, 

  ԱՄՆ դոլար`8 - 12.9%*,  

  Եվրո`6.5 - 10.9%*, 

Լիզինգի պայմանագրի  առավելագույն գումար 

1․ Ստանդարտ ցանկից մինչև 300,000 ԱՄՆ դոլար 

2․ Էներգաաուդիտով** հաստատված՝ մինչև 1 մլն ԱՄՆ դոլար 

 

 

Կարող ենք առաջարկել նաև 50 % և ավելի կանխավճարով լիզինգ՝ 

հետևյալ պայմաններով՝ 

 
Առավելություններ՝ 

- Հայտի ուսումնասիրության և սպասարկման վճարի բացակայություն 

- Գրավի բացակայություն 

- Լիզինգի տրամադրում ՀՀ ամբողջ տարածքում 

- Լիզինգի առարկաների ընտրություն ինչպես ՀՀ-ից, այնպես էլ արտերկրից 

- Գույքի ձեռքբերման, տեղափոխման, բեռի ապահովագրության, 

մաքսազերծման աշխատանքների աջակցություն և ներառում լիզինգի 

պայմանագրում 
 

 

 



Հաշվապահական և հարկային առավելություններ՝ 

- Գույքի արժեքի մեջ մտնող ԱԱՀ-ի հաշվանցման հնարավորություն  

- Հետաձգված ԱԱՀ-ով լիզինգի հնարավորություն  

- Ամորտիզացիայի հնարավորություն՝ պայմանագրի գործողության 

ընթացքում 

- Տոկոսագումարների ամենամսյա ծախսագրում 

 
Լիզինգառուի կողմից պարտականությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում 

ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է տույժ (համաձայն գործող Սակագների), 

որոնց չվճարումը հետագայում կարող է հանգեցնել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՓԲԸ-ի կողմից 

հայցադիմումի ներկայացում դատարան՝ գույքի հետ վերադարձի և անձնական գույքերի, 

երաշխավորներին պատկանող գույքերի բռնագանձման պահանջով: 

 

* Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա՝ լիզինգի 

գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է 

տալիս, թե որքան կարժենա լիզինգը՝ տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված 

ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: 

**Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և լիզինգի գումարի մարումները ժամանակին 

չկատարելու դեպքում չկատարված գումարային պարտավորությունների նկատմամբ 

կհաշվարկվի տույժ՝ օրական 0.13%-ի չափով և հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը 

կգրանցվի վարկային ռեգիստրում, ինչպես նաև, համաձայն լիզինգի պայմանագրի, 

Վարձակալը պարտավոր է լիզինգի առարկան վերադարձնել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ին: 

Միևնույն ժամանակ «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ն իրավունք ունի պահանջել լիզինգի 

պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական կատարում: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ամերիա Ապառիկ 
Վարկառու ՀՀ քաղաքացի 

Տարիք 21 - 65 տ․ 

Արժույթ ՀՀ դրամ 

Վարկավորման սահմանաչափ 

Solar 200 000 – 3 000 000 ՀՀ 

դրամ 

Էլ․ հեծանիվներ 50 000 – 1 500 000 ՀՀ 

դրամ 
 

Կանխավճար Սկսած 0 ՀՀ դրամից 

Անվանական տոկոսադրույք Ջերմ օջախ 

Միայն 

կայանների 

համար 

10.5% (ՖՎ) 

10.9% (ջուր) 

Էլ. հեծանիվներ 15.5% 

21.5% 
 

Ամսական սպասարկման վճար 

/տրամադրվող գումարի/ 
0% 

Ժամկետ (ամիս) 
Solar 6 – 96 

Էլ․ հեծանիվներ 6 – 36 
 

Վարկ/գրավ հարաբերակցության 

առավելագույն սահմանաչափ 
Մինչև 100% 

 

Ամերիա Լիզինգ 

Լիզինգի առարկան 
Արևային ՖՎ էլեկտրակայաններ մինչև 

500 ԿՎտ հզորությամբ 

Կանխավճար Նվազագույնը՝ 5% 

Տարեկան տոկոսադրույքը ՀՀ դրամ՝ 8,5% 

Լիզինգի ժամկետը Մինչև 10 տարի 

 

Ուշադրություն՝  

1. 150-500 ԿՎտ հզորությամբ Տանիքային նախագծերի դեպքում անհրաժեշտ 

է, որ հաճախորդը ստանա R2E2 ընկերությունից էներգոաուդիտի 

եզրակացություն, որի համար վճարում է հաճախորդը։ 

2. Ցանկացած հողային նախագծերի դեպքում՝ անկախ կայանի 

հզորությունից, անհրաժեշտ է, որ հաճախորդը 

ստանա R2E2 ընկերությունից  էներգոաուդիտի եզրակացություն, որի 

համար վճարում է հաճախորդը։ 



Լիզինգ Tesla էլեկտրոմոբիլների համար 

Կանխավճար 10% 

Տոկոսադրույքը 9,5% 

Ժամկետը 5 – 7 տարի 

Տրամադրվում է ՄԻԱՅՆ իրավաբանական անձանց 

Ժամկետի ողջ ընթացքում մեքենան պիտի ունենա Կասկո ապահովագրություն, 

որն ապահովվում է հաճախորդի կողմից 
 


