Ամերիաբանկ ՓԲԸ
+37410 561111, office@ameriabank.am

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1.
1.2.

Մաքսային քարտը (այսուհետ` Քարտ) նախատեսված է իրավաբանական անձ և
անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների համար:
Քարտի տրամադրման նպատակայնությունը` մաքսային տերմինալներում մաքսային,
հարկային և այլ վճարումների իրականացում:

2. Քարտի թողարկման և օգտագործման սակագներն ու պայմաններն են`
1
2
3
4
5

6
7
8

Քարտի տեսակը
Քարտի գործողության ժամկետ
Քարտի արժույթը
Քարտի թողարկում
Քարտի տարեկան սպասարկում

Հավելյալ քարտի թողարկում
Հավելյալ քարտի տարեկան սպասարկում
PIN կոդի տրամադրում ծրարով (գանձվում է
միայն նոր թողարկվող քարտերի դեպքում)
9
PIN կոդի սահմանում OTP-ի կիրառմամբ (PIN-ի
կորստի դեպքում)
10 Քարտի վերաթողարկում (կորստի, վնասման
հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ
անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)
11 Քարտի վերաթողարկում (քարտի ժամկետի
լրացման դեպքում)
12 Քարտի տրամադրում մեկ աշխատանքային
օրվա ընթացքում 1

Arca Classic
2 տարի
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
անվճար
10,000 ՀՀ դրամ, 3 ամսից ավել
սպասարկվող հաճախորդների
համար` անվճար
անվճար
5,000 ՀՀ դրամ
1,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ
500 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ
5,000 ՀՀ դրամ

անվճար
3,000 ՀՀ դրամ

Ծառայությունը գործում է Երևան քաղաքի Բանկի մասնաճյուղերում քարտ պատվիրելիս, ընդ որում պատվիրված
քարտերը տրամադրվում են միայն Բանկի Կամար մասնաճյուղի կողմից: Եթե Հաճախորդը քարտի պատվիրման հայտը
ներկայացրել է տվյալ աշխատանքային օրվա մինչ ժամը 16:00-ն, ապա քարտը տրամադրվում է նույն աշխատանքային
օրը, իսկ եթե ժամը 16:00-ից հետո, ապա քարտը տրամադրվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:
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13
14
15
16

Քարտի բլոկավորում
Քարտի ապաբլոկավորում
Կանխիկի տրամադրում
Մաքսային տերմինալներում անկանխիկ
գործարքներ
17 Քարտով կատարվող անկանխիկ վճարումներ
այլ առևտրի/սպասարկման կետերում
18 Քաղվածքի տրամադրում

19 Քարտի վարկային սահմանաչափի վերանայում
20 SMS հաղորդագրությունների ուղարկում
21 Քարտի առաքում`
ա) ՀՀ և ԱՀ տարածքում
բ) Արտերկիր
22 Քարտի տրամադրում Բանկի մասնաճյուղերում
(գանձվում է միայն նոր թողարկվող քարտերի
դեպքում)3

անվճար
անվճար
չի թույլատրվում
անվճար
3%
Համաձայն ««Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Սակագներ իրավաբանական անձ
հաճախորդների համար»
փաստաթղթի2 2-րդ գլխի
"Քաղվածքների, տեղեկատվական
նյութերի և կրկնօրինակների
տրամադրման միջնորդավճար" բաժնի
պայմանների
3,000 ՀՀ դրամ
անվճար
անվճար
Ըստ առաքման փաստացի ծախսի
1,000 ՀՀ դրամ

Ծանուցում`
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:

2

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ սակագներ իրավաբանական անձ հաճախորդների համար» (12CIB/11RBD PL 72-01-02), ընդունվել
է Բանկի Տնօրինության 20.05.2015թ. թիվ 03/11/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links
3 Միջնորդավճարը գանձվում է քարտի պատվիրման պահին և չի կիրառվում երրորդ անձի անունով բացված քարտերի
տրամադրման դեպքում, եթե երրորդ անձը հայտի ներկայացման պահին չի գտնվում Բանկում, ինչպես նաև, երբ քարտը
պատվիրվել է մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրման պայմանով, որի պարագայում կիրառվում է միայն
տվյալ ծառայության սակագինը։
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