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1. Ընդհանուր Դրույթներ 

 

1.1. BUSINESS տեսակի քարտը (այսուհետ`Քարտ) նախատեսված է իրավաբանական անձ և անհատ 

ձեռնարկատեր հաճախորդների համար: 

1.2. Քարտի տրամադրման նպատակայնությունը` իրավաբանական անձանց ներկայացուցչական, 

աշխատակիցների գործուղումների և այլ վճարումների իրականացում: 

 

2. Քարտի թողարկման և օգտագործման սակագներ  և պայմաններ` 

 

  Master Card Business/VISA Business  

Քարտային հաշվի արժույթը` ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո 

1. Քարտի թողարկում անվճար անվճար անվճար 

2. Քարտի սպասարկում  

2,000 ՀՀ դրամ 

ամսական 

20,000 ՀՀ դրամ 

տարեկան 

2,000 ՀՀ դրամ 

ամսական 

20,000 ՀՀ դրամ 

տարեկան 

2,000 ՀՀ դրամ 

ամսական 

20,000 ՀՀ դրամ 

տարեկան 

3. Հավելյալ քարտի թողարկում անվճար անվճար անվճար 

4. Հավելյալ քարտի տարեկան 

սպասարկում  
5,000 ՀՀ դրամ 5,000 ՀՀ դրամ 5,000 ՀՀ դրամ 

5. Քարտի վերաթողարկում (կորստի, 

վնասման հափշտակման, PIN-ի 

կորստի կամ երրորդ անձանց 

հայտնի դառնալու դեպքում) 

5,000 ՀՀ դրամ 5,000 ՀՀ դրամ 5,000 ՀՀ դրամ 

6. Քարտի տրամադրում մեկ բանկային 

օրվա ընթացքում1 
3,000 ՀՀ դրամ 3,000 ՀՀ դրամ 3,000 ՀՀ դրամ 

7. Քարտի վերաթողարկում (քարտի 

ժամկետի լրացման դեպքում) 
անվճար անվճար անվճար 

8. Քարտի բլոկավորում անվճար անվճար անվճար 

9. Քարտի պահում միջազգային STOP-

ցուցակում2 /7 օրվա համար/ 
9,000 ՀՀ դրամ 9,000 ՀՀ դրամ 9,000 ՀՀ դրամ 

10. Քարտի ապաբլոկավորում անվճար անվճար անվճար 

11. Կանխիկի տրամադրման օրական 

գործարքների առավելագույն 
3,000,000 ՀՀ դրամ 10,000 ԱՄՆ դոլար 10,000 Եվրո 

                                                

 
1Հայտը պետք է ներկայացված լինի մինչև տվյալ բանկային օրվա ժամը 14:00: Ծառայությունը գործում է բացառապես  Երևան 

քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում քարտ պատվիրելիս: 
2Քարտով առանց հավաստագրման գործառնությունների կասեցում ամբողջ աշխարհում: 
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գումարը 

12. Կանխիկի տրամադրման օրական 

գործարքների առավելագույն 

գումարի սահմանաչափի 

ավելացում 

   

ա) Մեկանգամյա (նոր 

սահմանաչափը գործում է մինչև 

հաջորդ աշխատանքային օրվա 

15:00-ն) 

3,000 ՀՀ դրամ 3,000 ՀՀ դրամ 3,000 ՀՀ դրամ 

բ) Քարտի գործողության ամբողջ 

ժամանակահատվածի համար 
10,000 ՀՀ դրամ 10,000 ՀՀ դրամ 10,000 ՀՀ դրամ 

13. Կանխիկի տրամադրման 

գործարքների առավելագույն 

քանակը 

10 10 10 

14. Կանխիկի տրամադրում`  

ա) Ամերիաբանկի  

բանկոմատներում  
0% 0 % 0 % 

 բ) Ամերիաբանկի մասնաճյուղերի 

դրամարկղերում, այդ թվում POS 

տերմինալներով3 

0.2%, նվազագույնը` 

1,000 ՀՀ դրամ 

0.4%, նվազագույնը` 

1,000  ՀՀ դրամ 

0.4%, նվազագույնը` 

1,000 ՀՀ դրամ 

գ) Այլ բանկոմատներում և 

կանխիկացման կետերում  
1.5% 1.5% 1.5% 

15. Անկանխիկ գործարքներ անվճար անվճար անվճար 

16. Քարտին մուտքագրված գումարի 

շտապ ակտիվացում (քարտային 

հաշվին գումարի մուտքագրումից 

առավելագույնը մեկ ժամվա 

ընթացքում) 

 

 

2,000 ՀՀ դրամ 

 

 

2,000 ՀՀ դրամ 

 

 

2,000 ՀՀ դրամ 

17. Քաղվածքի տրամադրում կամ 

ուղարկում էլեկտրոնային փոստով 
անվճար անվճար անվճար 

18. SMS հաղորդագրությունների 

ուղարկում (հաղորդագրություն 

ուղարկվում է 10,000 ՀՀ դրամ 

(համարժեք արտարժույթ) և ավելի 

գումարով գործարքների դեպքում) 

անվճար անվճար անվճար 

19. SMS հաղորդագրությունների 

ուղարկում ցանկացած գումարի 

դեպքում  

10 ՀՀ դրամ 10 ՀՀ դրամ 10 ՀՀ դրամ 

20. Քարտի վարկային սահմանաչափի 

վերանայում 
3,000 ՀՀ դրամ 3,000 ՀՀ դրամ 3,000 ՀՀ դրամ 

                                                

 
3 ՀՀ դրամով քարտային հաշվից 3 մլն ՀՀ դրամից ավելի ՀՀ դրամ ելքագրումների դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում  
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21. Քարտից քարտ կատարվող 

փոխանցումներ 
0.3% 0.3% 0.3% 

22. Առանց քարտի օգտագործման 

քարտային հաշիվներից կատարվող 

փոխանցումներ՝ այդ թվում քարտից 

քարտ փոխանցումներ (ներառյալ 

արժույթի փոխանակմամբ) բանկի 

տարածքային 

ստորաբաժանումներում4 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ Սակագների «4. Փոխանցումներ» գլխով 

նախատեսված տվյալ արժույթով փոխանցման համար 

սահմանված համապատասխան միջնորդավճար 

 

23. Քարտային հաշիվներից կատարվող 

փոխանցումներ՝ այդ թվում քարտից 

քարտ փոխանցումներ (ներառյալ 

արժույթի փոխանակմամբ) 

Ինտերնետ-Բանկինգ համակարգով 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ Սակագների «4. Փոխանցումներ» գլխով 

նախատեսված տվյալ արժույթով փոխանցման համար 

սահմանված համապատասխան միջնորդավճար 

 

24. Քարտի առաքում`  

ա) ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում  անվճար անվճար անվճար 

բ )Արտերկիր 
ըստ առաքման փաստացի 

ծախսի 

ըստ առաքման 

փաստացի 

ծախսի 

ըստ առաքման 

փաստացի 

ծախսի 

 

3. Քարտի ներքո տրամադրվող վարկային գծի պայմաններ  

 

1. Վարկային գծի սահմանաչափ 

Ոչ ավել քան բանկային հաշիվներով վերջին 6 ամիսների 

ընթացքում իրականացվող ամսական զուտ շրջանառության 20%-

ը, ոչ ավել քան 20 մլն. ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ, 

սակայն ոչ պակաս քան 500,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք 

արտարժույթ: Մինչև 6 ամիս սպասարկվող հաճախորդների 

դեպքում, որպես սահմանաչափի որոշման հիմք է ծառայելու 

Ամերիաբանկում իր հաշվեհամարներով առնվազն 3 ամսվա 

իրականացված զուտ շրջանառությունը և դրան նախորդող 3 

ամիսների այլ բանկերի հաշվեհամարներով իրականացված զուտ 

շրջանառությունը: 

2. Վարկային գծի ժամկետ Մինչև 1 տարի 

3. Օգտագործված վարկային գծի 

դիմաց հաշվարկվող 

տոկոսադրույք 

 ՀՀ դրամի դեպքում`19% տարեկան 

 ԱՄՆ դոլարի դեպքում`18% տարեկան 

 Եվրոյի դեպքում`17% տարեկան 

4. Տոկոսների հաշվարկման 

արտոնյալ ժամկետ 
Չի տրամադրվում 

5. Տոկոսների մարում 
Ամսական` կուտակված տոկոսագումարի չափով, ընդ որում, 

քարտային հաշվին յուրաքանչյուր մուտքի ժամանակ 

                                                

 
4 Կոմունալ վճարումները իրականացվում են առանց միջնորդավճարի: 
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իրականացվում է այդ պահին հաշվարկված տոկոսների գանձում: 

6. Վարկային հաշվի սպասարկման 

վճար 
Սահմանաչափի 0.5% 

7. Վարկային գծի 

ապահովածություն` 

 Դրամական հոսքեր 

 Սեփականատերերի երաշխավորություններ 

 Անհրաժեշտության դեպքում` լրացուցիչ ապահովվածություն: 

8. Վարկ / լրացուցիչ 

ապահովություն 

հարաբերակացությունը 

 Մինչև 70% 

9. Կիրառվող  այլ պայմաններ և 

տուգանքներ ժամկետանց 

գումարի դիմաց 

Ժամկետանց Վարկային գծի նկատմամբ դադարում է Գծի 

սահմաններում ստացված Վարկերի օգտագործման համար 

Պայմանագրով նախատեսված տարեկան Տոկոսի հաշվարկումը և 

այդ գումարի նկատմամբ սկսվում է հաշվարկվել և կիրառվել 

օրական 0.1% տոկոսադրույքը`կետանցի յուրաքանչյուր օրվա 

համար: Ժամկետանց Վարկային գծի նկատմամբ կիրառվում է նաև 

տույժ՝ ժամկետանց գումարի 0.1% չափով` կետանցի 

յուրաքանչյուր օրվա համար, իսկ 5 աշխատանքային օր 

ժամկետանց պարտավորության առկայության դեպքում` նաև 

տուգանք՝ ժամկետանց վարկի 2.0% չափով 

10. Կիրառվող այլ պայմաններ և 

տուգանքներ ժամկետանց 

տոկոսի դիմաց 

ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ հաշվարկվում և 

կիրառվում է 0.3% տոկոսադրույքը` յուրաքանչյուր ուշացված 

օրացուցային օրվա համար, իսկ 5 աշխատանքային օր 

ժամկետանց պարտավորության առկայության դեպքում` նաև 

տուգանք` ժամկետանց տոկոսագումարի 5.0% չափով 

11. Վաղաժամկետ պայմանագրի 

լուծում 
Տույժ կամ տուգանք չի կիրառվում 

12. Հայտի ուսումնասիրության  

ժամկետ 

Մինչև 3 աշխատանքային օր` փաստաթղթերի ամբողջական 

փաթեթի ստացման օրվանից: Ուսումնասիրության ընթացքից 

ելնելով` վերոնշյալ ժամկետը կարող է երկարաձգվել, բայց ոչ 

ավելի, քան ևս 3 աշխատանքային օր  

13. Մերժման հիմքերը 

ԱՔՌԱ համակարգով հարցումների միջոցով մերժվելու են վերջին 

2 տարիների ընթացքում դասակարգում ունեցող այն 

հաճախորդները, որոնց ժամկետանց պարտավորությունը վերջին 

1 տարվա ընթացքում կազմել է 30 և ավել օր: 

14. Վարկի պայմանների 

վերանայման հայտի/դիմումի 

ուսումնասիրման վճար* 

500,000 ՀՀ դրամ 

 

*Վարկավորման պայմանների վերանայման  հայտի/դիմումի ուսումնասիրման վճարը ենթակա է վճարման 

հաճախորդի կողմից, վերջինիս նախաձեռնությամբ և ցանկությամբ ներկայացված վերանայման հայտի 

բավարարման դեպքում` Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից այդ հայտի հիման վրա կատարված 

վերլուծության եզրակացության հիմքով: Ընդ որում, որպես կանոն վարկավորման պայմանների վերանայման այլ 

դեպքերում սույն սակագինը ենթակա է գանձման  Մեծ վարկային կոմիտեի որոշմամբ: 
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Ծանուցում 

1. Հաճախորդների առանձին խմբերի համար կարող են սահմանվել պլաստիկ քարտերի սպասարկման հատուկ 

սակագներ: Այդ խմբերի նկատմամբ սույն սակագները կիրառվում են, եթե հատուկ սակագներով այլ բան չի 

նախատեսված: 

 

 


