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1. Խնայողական հաշիվը հաշվի այն տեսակն է, որի դեպքում հաճախորդը հաշվի սպասարկման ողջ ժամկետի ընթացքում
իրավունք ունի ավելացնել և նվազեցնել հաշվի մնացորդը: Խնայողական հաշվի դիմաց տոկոսները հաշվարկվում են
խնայողական հաշվի փաստացի մնացորդի նկատմամբ: Խնայողական հաշվի հաշվետերը իրավունք ունի խնայողական
հաշվի գումարները օգտագործել առանց սահմանափակումների: Խնայողական հաշվի մնացորդը սահմանված նվազագույն
մնացորդից փոքր լինելու դեպքում հաճախորդի խնայողական հաշվին վճարվում է տոկոսագումար տարեկան 0.1%
տոկոսադրույքի չափով:
2. Բանկը Հաճախորդի համար բացում է խնայողական հաշիվ` Հաճախորդի կողմից ստացված հաշվի բացման հայտի/հայտպայմանագրի հիման վրա 1 /մեկ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
3. Խնայողական հաշվով կատարվող հնարավոր գործառնություններն են.
3.1. փոխանցումներ,
3.2. ելքագրում,
3.3. մուտքագրում,
3.4. արտարժույթի փոխանակում:
4. Խնայողական հաշիվը բացվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով: Խնայողական հաշիվներով
գործառնությունները կատարվում են խնայողական
հաշվի արժույթով` բացառությամբ դրամական միջոցների
փոխարկման գործառնությունների: Արտարժույթի փոխանակումը կատարվում է տվյալ պահին Բանկի կողմից
սահմանված փոխարժեքով:
5. Խնայողական հաշվի պայմանագիրը գործում է անորոշ ժամկետով և կարող է վաղաժամկետ դադարել հետևյալ դեպքում.
5.1. հաշվետիրոջ միակողմանի ցանկությամբ,
5.2. բոլոր Հաշվետերերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համատեղ հաշվի դեպքում,
5.3. բանկի նախաձեռնությամբ, եթե հաշվին 1 տարի և ավելի ժամկետով դրամական միջոցները բացակայում են, որի
դեպքում Հաշվետեր(ներ)ը ծանուցվում են առնվազն 5 օր առաջ համաձայն պայմանագրի` Հաշվետիրոջ կողմից
ընտրված եղանակով (էլեկտրոնային եղանակով, Բանկի տարածքում առձեռն, փոստային կապի միջոցով կամ այլ
եղանակով):
6. Խնայողական հաշիվ բացելիս Բանկը հաշվետիրոջ համար բացում է ՀՀ դրամով ընթացիկ բանկային հաշիվ: Խնայողական
հաշվի բացման պահին նվազագույն մնացորդ չի պահանջվում:
7. Խնայողական հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ`
7.1. ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց դեպքում` անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայությունների
համարանիշ,
7.2. ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց դեպքում` անձը հաստատող փաստաթուղթ:
8. Հաճախորդի խնայողական հաշիվը փակվում է Հաճախորդի նախաձեռնությամբ` հաշվի փակման հայտը գրավոր
թղթային կամ վերջինիս կողմից Բանկի հետ որպես հաղորդակցման եղանակ նախընտրած հեռահար կապի միջոցով
ներկայացված հանձնարարականի հիման վրա: Հաշիվը փակվում է,
8.1.եթե առկա չէ հաշվի վրա դրական մնացորդ, Բանկի նկատմամբ պարտավորություն և/կամ հաշվի վրա արգելանք, իսկ
դրական մնացորդի առկայության դեպքում գումարը կանխիկացվում է կամ փոխանցվում է Բանկի այլ հաշվեհամարին
կամ այլ բանկի հաշվեհամարին, որից հետո զրոյական մնացորդով հաշիվը փակվում է հաշվի փակման դիմումը
ներկայացնելուց հետո 1 /մեկ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
8.2.Բանկի նախաձեռնությամբ` հաշիվների և հաճախորդների բազայի մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա:
8.3.Բանկի նախաձեռնությամբ` նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով շրջանառության բացակայության և զրոյական
մնացորդի առկայության դեպքերում:

Տոկոսների հաշվարկման կարգ
Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

ՌԴ ռուբլի

Նվազագույն մնացորդ

200,000 ՀՀ դրամ

500 ԱՄՆ դոլար

300 Եվրո

15,000 ՌԴ ռուբլի

Տարեկան պարզ տոկոսադրույք/
Տարեկան տոկոսային
եկամտաբերություն

4.0%/
4.1%

1.0%/
1.0%

0.2%/
0.2%

3.0%/
3.0%

հաշվի փաստացի մնացորդը
նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում
Տարեկան պարզ տոկոսադրույք/
Տարեկան տոկոսային
եկամտաբերություն

0.1%/
0.1%

Ուշադրություն: Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական
տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ
կստանայիք դուք, եթե Ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերներդնեիք ավանդի տեսքով:
9. Բանկը տոկոսների հաշվարկը կատարում է` որպես բաժանարար հիմք ընդունելով տարին 365 օր:
10. Տոկոսագումարների հաշվարկը իրականացվում է խնայողական հաշվին գումարը մուտքագրվելու հաջորդ օրվանից մինչև
վերադարձնելու օրվան նախորդող օրը:
11. Խնայողական հաշվին մուտքագրված տոկոսագումարը ենթակա է հարկման եկամտահարկով` ՀՀ տարածքում ՀՀ
հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 10% տոկոսադրույքով, ԼՂՀ տարածքում ԼՂՀ հարկային օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով 5% տոկոսադրույքով:
12. Խնայողական հաշվի մնացորդի դիմաց տոկոսագումարները հաշվարկվում են օրական կտրվածքով, և հաշվարկված
տոկոսագումարները վճարվում են օրացուցային տարվա յուրաքանչյուր ամսվա վերջում: Հաճախորդին
տոկոսագումարները վճարվում են ՀՀ դրամով: Արտարժութային ավանդների դեպքում տոկոսագումարների փոխարկումը
ՀՀ դրամի կատարվում է վճարման օրվա դրությամբ արտարժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:
13. Խնայողական հաշվի հայտ-պայմանագրով սահմանված խնայողական հաշվի համար տոկոսների չափը Բանկի կողմից
կարող է միակողմանիորեն փոփոխվել: Այդ մասին Բանկը առնվազն տասնհինգ օր առաջ պետք է ծանուցի
հաճախորդներին:

Խնայողական և բանկային հաշվի բացման սակագներ
Սակագին

Ստանդարտ

1. Խնայողական հաշվի բացում

անվճար

2. Բանկային հաշվի բացման միջնորդավճար
3. Հաշվի փակում

անվճար
անվճար

4. Բանկային հաշվի վարում1
4.1 Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի հաշիվներով
նվազագույնը 150,000 ՀՀ դրամին համարժեք շրջանառության
առկայության կամ հաշիվների միջին օրական մնացորդը 50,000 ՀՀ
դրամը գերազանցելու դեպքում
1

անվճար

Հաճախորդի որևէ հաշվի շրջանառությունը (այդ թվում քարտային) տարածվում է հաճախորդի մնացած բոլոր հաշիվների վրա (այս դրույթը գործում
է միայն միջնորդավճարի գանձման տեսանկյունից): Ընդ որում, եթե հաճախորդը ունի գործող քարտին կից քարտային հաշիվ միայն, ապա
միջնորդավճարը չի գանձվում, իսկ փակված քարտին կից քարտային հաշվի դեպքում միջնորդավճարը գանձվում է: Միջնորդավճարը գանձվում է
յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:
Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության դեպքում հաճախորդի հաշվով դեբետագրումը
սահմանափակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում: Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով
շրջանառության բացակայության և մնացորդի զրոյական լինելու դեպքում հաճախորդի հաշիվը փակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին
հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:
Հաշվի վարման միջնորդավճար չի գանձվում բրոքերային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների դեպքում:

4.2 Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի որևէ հաշվով 150,000
ՀՀ դրամից փոքր շրջանառության կամ հաշվի միջին օրական մնացորդը
50,000 ՀՀ դրամից պակաս լինելու դեպքում

1,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր օրացուցային
կիսամյակի համար

5. Բանկային հաշվի հեռակա սպասարկման վճարներ2
5.1 Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով` հաշիվների
քաղվածքներ և գործարքներ դիտելու, գործարքներ կատարելու
իրավունքով.

5.1.1 Մեկանգամյա ծածկագիր գեներացնող սարքի օգտագործմամբ

5.1.2 Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի օգտագործմամբ
5.1.3 Ծածկագիր գեներացնող սարքի/Ամերիա Թոքենի, տրամադրում
(կորցնելու կամ վնասելու դեպքում), սարքի տեսակի փոխարինում
5.2 Հեռախոս – բանկ ծառայության միջոցով
6. Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման
միջնորդավճար
6.1 Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի
կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի
տրամադրում
6.2 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի
կրկնօրինակի տրամադրում կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ
փաստաթղթի տրամադրում
6.3 Տեղեկանքների տրամադրում
6.3.1 3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին
6.3.2 Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին
6.3.3 Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով/ Բանկի
կայքով պատվիրելու դեպքում3
6.4 Քաղվածքի առաքում
6.4.1Էլեկտրոնային փոստով
6.4.2Փոստով` ՀՀ տարածքում
6.4.3Փոստով` ՀՀ տարածքից դուրս

միանվագ 3,000 ՀՀ դրամ`
ներառյալ համակարգ մուտքագրվելու և
գործարքներ հաստատելու համար
մեկանգամյա ծածկագիր գեներացնող մեկ
սարք
միանվագ 1,000 ՀՀ դրամ
ներառյալ համակարգ մուտքագրվելու և
գործարքներ հաստատելու համար Ամերիա
Թոքեն ծրագրային ապահովման մեկ կոդ
1,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ
միանվագ 5,000 ՀՀ դրամ

անվճար
5,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ
յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա
քաղվածքի համար
3,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ
5,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ
1,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ
անվճար
անվճար
համաձայն փոստային ծառայության կողմից
ներկայացված ծախսերի

7. Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաճախորդի հաշվին
7.1 ՀՀ դրամ
7.1.1 Մինչև 50,000 ՀՀ դրամը ներառյալ4
7.1.2 50,000 ՀՀ դրամից ավելի
7.2 ԱՄՆ դոլար, եվրո
7.3 ՌԴ ռուբլի, բրիտանական ֆունտ, շվեյցարական ֆրանկ և այլ արտարժույթ

500 ՀՀ դրամ
անվճար
անվճար
համաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից
սահմանված դրույքաչափի

8. Կանխիկի տրամադրում
8.1 Հաճախորդի հաշվին կանխիկ մուտքագրված միջոցներից
2

անվճար

Բանկը յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար սահմանում է արտարժույթի առք և վաճառքի փոխարժեքներ, որոնք գործում են Բանկի
աշխատանքային ժամերին: Հեռակառավարման համակարգերով հաճախորդների սպասարկման ընթացքում աշխատանքային ժամերից դուրս (մինչև
ժամը 09:30 և ժամը 17:00-ից հետո), նաև ոչ աշխատանքային օրերին (այդ թվում նաև շաբաթ օրերին) ստացված արտարժույթի փոխանակման հայտերը
Բանկի կողմից կարող են մերժվել:
3
Տեղեկանքի հայտը պետք է ներկայացված լինի առնվազն 1 /մեկ/ բանկային օր առաջ:
4
Բացառությամբ ստորև նշված դեպքերի, որոնց պարագայում հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրման դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում.
 Միջնորդավճարի գանձման նպատակով կանխիկի մուտքագրում,
 ՀՀ Պետական և/կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, այդ թվում՝ նոտարական գրասենյակներին, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի
կադաստրի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակներին և պետական այլ մարմինների հաշիվներին կատարվող փոխանցումների
նպատակով կանխիկի մուտքագրում,
 Մասնագետ-գանձապահի միջոցով կատարվող այլ գործարքների հետ միաժամանակ իրականացվող կանխիկի մուտքագրում:

8.2 Հաճախորդի հաշվին անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից
8.2.1 ՀՀ դրամ
8.2.1.1 Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.2%, նվազագույնը`500 ՀՀ դրամ

8.2.1.2 Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում
8.2.2 ՌԴ ռուբլի
8.2.3 Այլ արտարժույթ

0.1%, նվազագույնը`200 ՀՀ դրամ
0.3%, նվազագույնը`1,000 ՀՀ դրամ
0.4%, նվազագույնը`1,000 ՀՀ դրամ

14. Ընթացիկ հաշվին կանխիկ միջոցները մուտքագրվում են գումարի ներկայացման պահին, իսկ անկանխիկ միջոցները`
թղթակից բանկից հավաստիացնող փաստաթղթերի առկայության դեպքում:
15. Հաճախորդի կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա Բանկը Հաճախորդին տրամադրում է կանխիկ միջոցներ` հետևյալ
ժամկետներում և սահմանաչափերով.
Կանխիկի տրամադրում
առանց նախապես
ներկայացված հայտի

Կանխիկի տրամադրում նախապես
ներկայացված հայտի հիման վրա

(տրամադրվում է հայտը
ներկայացնելու
գործառնական օրվա
ընթացքում)

Պահանջվող կանխիկ
գումար

Կանխիկ
գումարի
տրամադրման
ժամկետ մինչև
13:00 հայտ
ներկայացնելու
դեպքում

Մինչև 30 մլն ՀՀ դրամ,
100,000 ԱՄՆ դոլար,
30,000 եվրո և
1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք
արտարժույթ
(մյուս արտարժույթների
դեպքում)

30 մլն ՀՀ դրամից,
100,000 ԱՄՆ դոլարից,
30,000 եվրոյից և
1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք
արտարժույթից ավել
(մյուս արտարժույթների
դեպքում)

Մինչև 1
գործառնական
օրվա
ընթացքում

Մինչև 2
գործառնական
օրվա
ընթացքում

Երևան
քաղաքում
գտնվող Բանկի
մասնաճյուղեր
(բացառությամբ
Կամար մ/ճ-ի)

Մինչև 20 մլն ՀՀ դրամ,
25,000 ԱՄՆ դոլար,
15,000 եվրո և
1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք
արտարժույթ
(մյուս արտարժույթների
դեպքում)

20 մլն ՀՀ դրամից,
25,000 ԱՄՆ դոլարից, 15,000
եվրոյից և
1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք
արտարժույթից ավել
(մյուս արտարժույթների
դեպքում)

Մինչև 1
գործառնական
օրվա
ընթացքում

Մինչև 2
գործառնական
օրվա
ընթացքում

Երևան
քաղաքից դուրս
գտնվող Բանկի
մասնաճյուղեր

Մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ,
20,000 ԱՄՆ դոլար,
10,000 եվրո և
1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք
արտարժույթ
(մյուս արտարժույթների
դեպքում)

10 մլն ՀՀ դրամից,
20,000 ԱՄՆ դոլարից, 10,000
եվրոյից և
1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք
արտարժույթից ավել
(մյուս արտարժույթների
դեպքում)

Գրասենյակ

Կամար
մասնաճյուղ/
Գլխամասային
գրասենյակ

Պահանջվող կանխիկ
գումար

Կանխիկ
գումարի
տրամադրման
ժամկետ 13:00ից հետո հայտ
ներկայացնելու
դեպքում

Մինչև 5 գործառնական օրվա
ընթացքում

9.

9. Փոխանցումներ5 ՀՀ դրամով
9.1 Ներբանկային

անվճար

9.2 ՀՀ բանկեր
9.2.1 Հաշվետեր հանդիսացող հաճախորդների համար6

անվճար

9.2.2 Հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդների համար` Երևան քաղաքում
գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում
9.2.3Հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդների համար` Երևան քաղաքից
դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում
9.3 Հաշվետեր հանդիսացող հաճախորդների համար վճարահաշվարկային
կազմակերպություններին փոխանցումներ

0.1%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ
0.1%, նվազագույնը` 500 ՀՀ դրամ
փոխանցվող գումարի 0.5%

10. Փոխանցումներ արտարժույթով
10.1 Ներբանկային
10.2 ՌԴ ռուբլով
10.2.1Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են
փոխանցվող գումարից

անվճար

3,000 ՀՀ դրամ
0.1 %,նվազագույնը`3,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը`30,000 ՀՀ դրամ

10.2.2 Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է բանկը
10.3 ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով
10.3.1Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են
փոխանցվող գումարից

0.1%, նվազագույնը`5,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը`2,000 ՀՀ դրամ

10.3.2Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության դեպքում
բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից
10.3.2.1 Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու
դեպքում

0.15%, նվազագույնը` 7,500 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

10.3.2.2 Վճարման հանձնարարականը Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ
բանկինգ համակարգով ներկայացնելու դեպքում

0.1%, նվազագույնը` 6,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ
1.6.2 կետով սահմանված միջնորդավճար +
10,000 ՀՀ դրամ

10.4 Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է բանկը
10.5 Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթներով
10.5.1 Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են
փոխանցվող գումարից

0.1%, նվազագույնը`5,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը`12,000 ՀՀ դրամ

10.5.2Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության
դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը հետագայում
փոխհատուցվում են հաճախորդին կողմից
5

Բանկը թղթային եղանակով և հեռակառավարման համակարգերով վճարման հանձնարարականները ընդունում և փոխանցում է համաձայն ստորև
սահմանված ժամանակացույցի` հաճախորդի հաշվին փոխանցման ենթակա գումարի փաստացի առկայության պարագայում.

Թղթային եղանակով ներկայացվող վճարման
հանձնարարականներ

Ընդունում
ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Այլ արտարժույթ
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Փոխանցում Ընդունում

Բանկ-Հաճախորդ/Ինտերնետ-Բանկինգ/ Մոբայլ բանկինգ
համակարգերով ներկայացվող վճարման
հանձնարարականներ
Հեռախոս – բանկ ծառայության միջոցով ներկայացվող
վճարման հանձնարարականներ (բացառությամբ
ներբանկային փոխանցումների)

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

Նույն
բանկային
օրը
Նույն
բանկային
օրը

Ժամը
14:00-ից
հետո
Ժամը
17:00-ից
հետո

Հաջորդ
բանկային
օրը
Հաջորդ
բանկային
օրը

Նույն
բանկային
օրը

Ժամը
16:00-ից
հետո

Հաջորդ
բանկային
օրը

Մինչև
ժամը
13:00
Մինչև
ժամը
16:00

Նույն
բանկային
օրը
Նույն
բանկային
օրը

Ժամը
13:00-ից
հետո
Ժամը
16:00-ից
հետո

Հաջորդ
բանկային
օրը
Հաջորդ
բանկային
օրը

Մինչև
ժամը 14:00

Մինչև
ժամը
15:00

Նույն
բանկային
օրը

Ժամը
15:00-ից
հետո

Հաջորդ
բանկային
օրը

Մինչև
ժամը 16:00

Մինչև
ժամը 17:00

Ժամը 13:00-ից մինչ 15:00-ը թղթային եղանակով ներկայացված 50 մլն դրամը չգերազանցող վճարման հանձնարարականների (14:00-ից մինչև 15:15-ը
էլեկտրոնային վճարման հանձնարարականների դեպքում) հիման վրա նույն բանկային օրը փոխանցում կատարելու համար գանձվում է 10,000 ՀՀ
դրամ միջնորդավճար` յուրաքանչյուր վճարման հանձարականի համար:

10.5.2.1 Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում
10.5.2.2 Վճարման հանձնարարականը Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ բանկինգ
համակարգով ներկայացնելու դեպքում
10.6 Բանկում չգնանշվող արժույթներով գումարի փոխանցում7

0.15%, նվազագույնը` 12,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ
0.1%, նվազագույնը` 10,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ
0.2%, նվազագույնը` 20,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը` 100,000 ՀՀ դրամ

16. Բանկն ընդունում է Հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականը Բանկի կողմից սահմանված
գործառնական ժամերի ընթացքում:
17. Հաճախորդի, այդ թվում` հեռահար կապի միջոցներով ստացված հայտերով` արտարժույթի գործառնությունները, անկախ
հայտի ստացման պահից, իրականացվում են Բանկի կողմից գործարքի փաստացի կատարման պահի դրությամբ Բանկի
կողմից տվյալ պահին սահմանված փոխարժեքներով և կարգով: Աշխատանքային ժամերից դուրս, ինչպես նաև ոչ
աշխատանքային օրերին ստացված արտարժույթի փոխանակման, անկանխիկ ոսկու առքուվաճառքի հայտերը Բանկի կողմից
կարող են մերժվել:

Հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայացված վճարման հանձնարարականով փոխանցումը Բանկի կողմից կատարվում է.

ներբանկային փոխանցման դեպքում` հանձնարարականի ստացման գործառնական օրվա ընթացքում, եթե
հանձնարարականում կատարման այլ օր նշված չէ,

Բանկից դուրս փոխանցման դեպքում` հանձնարարականի ստացման աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե այն
ստացվել է.

ՀՀ դրամով վճարման հանձնարարականը` Բանկի տարածքում` մինչև ժամը 13:00, իսկ հեռահար սպասարկման
եղանակով` մինչև ժամը 14:00,

ԱՄՆ դոլարով վճարման հանձնարարականը` Բանկի տարածքում` մինչև ժամը 16:00, իսկ հեռահար սպասարկման
եղանակով` մինչև ժամը 17:00,

այլ արտարժույթով կամ ոսկով վճարման հանձնարարականը` Բանկի տարածքում` մինչև ժամը 15:00, իսկ հեռահար
սպասարկման եղանակով` մինչև 16:00:

Նշված ժամերից հետո ներկայացված` վճարման հանձնարարականով Բանկից դուրս փոխանցումը կատարվում է հաջորդ
աշխատանքային օրը, իսկ հանձնարարականի մշակման և Հաճախորդի հաշվից միջոցների դուրսգրման կարգը
սահմանվում են Բանկի ներքին իրավական ակտերով:

Հայտարարություններ
1. Հաճախորդի` Բանկում ունեցած հաշիվներին առկա միջոցները տնօրինելու Հաճախորդի իրավունքը չի կարող
սահմանափակվել, բացառությամբ դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների
կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտերի հիման վրա ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվում
առկա միջոցների նկատմամբ սահմանափակում կիրառվելու (արգելադրվելու), հաշվով գործառնությունները դադարեցվելու
դեպքում, ինչպես նաև պայմանագրային հարաբերություններ սահմանող փաստաթղթերով, ՀՀ օրենսդրությամբ
նախատեսված այլ դեպքերում:
2. Առանց հաճախորդի կարգադրության` հաշվում եղած դրամական միջոցները թույլատրվում է բռնագանձել դատարանի վճռով
դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված
գրության/հայտի հիման վրա, ինչպես նաև հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով և ՀՀ
օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:
3. Բանկային հաշվի հատուցման երաշխավորող է հանդիսանում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը`
«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
համաձայն:
4. Բանկային հաշվում առկա դրամական միջոցների երաշխավորման չափերը հետևյալն են.
 միայն ՀՀ դրամով բանակային հաշվի առկայության դեպքում երաշխավորված գումարի չափը կազմում է 10 մլն ՀՀ դրամ,
 միայն արտարժութային բանկային հաշվի առկայության դեպքում երաշխավորված գումարի չափը կազմում է 5 մլն ՀՀ դրամ,
 եթե հաշվետերը ունի դրամային և արտարժութային խնայողական հաշիվներ, և դրամային խնայողական հաշվի գումարը 5
մլն ՀՀ դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային խնայողական հաշվում առկա գումարը՝ մինչև 10 մլն ՀՀ
դրամի չափով,
 եթե հաճախորդը ունի դրամային և արժութային բանկային հաշիվներ, և դրամային բանկային հաշվի գումարը պակաս է 5
մլն ՀՀ դրամից, ապա երաշխավորվում է դրամային բանկային հաշվում առկա գումարը ամբողջությամբ և արտարժութային
բանկային հաշվում առկա գումարը` 5 մլն դրամի և դրամային բանկային հաշվի մասով հատուցված/հատռուցվելիք
գումարի տարբերության չափով:
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Փոխանցումը կատարվում է ԱՄՆ դոլարով, իսկ ստացողի հաշվին մուտքագրվում է հաճախորդի նախընտրած արտարժույթով:

Ընդ որում Բանկում առկա բոլոր
 դրամային բանկային հաշիվները համարվում են մեկ դրամային բանկային հաշիվ,
 արտարժութային բանկային հաշիվները համարվում են մեկ արտարժութային բանկային հաշիվ:
5. Բանկի և ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն, Բանկը հրաժարվում
է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային պահանջների մասով,
որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ
գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը:

Խնայողական հաշվի բացման պայմանագրով վճարվելիք տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`
Խնայողական հաշվի գումար` 200,000 ՀՀ դրամ
Ներդրման ամսաթիվ` 01/01/19
Տարեկան պարզ տոկոսադրույք` 4%
Տոկոսների վճարման առաջին ամսաթիվ` 01/02/19
Վճարվելիք տոկոսագումար=200,000*4/100/365*30=657.53
Վճարվելիք զուտ տոկոսագումար (նվազեցվում է 10% եկամտահարկի չափով)= 657.53- 657.53*10/100 = 591.776
01/02/19-ին խնայողականհաշվի գումարը ավելացել է 50,000 ՀՀ դրամով:
Տոկոսների վճարման երկրորդ ամսաթիվ` 01/03/19
Վճարվելիք տոկոսագումար=250,591.776 *4/100/365*28=768.93
Վճարվելիք զուտ տոկոսագումար (նվազեցվում է 10% եկամտահարկի չափով) = 768.93-768.93*10/100=692.036
01/03/19-ին խնայողական հաշվի գումարը նվազել է 100,000 ՀՀ դրամով
Տոկոսների վճարման երրորդ ամսաթիվ` 01/04/19
Վճարվելիք տոկոսագումար=151,283.812*0.1/100/365*31=12.84
Վճարվելիք զուտ տոկոսագումար (նվազեցվում է 10% եկամտահարկի չափով)= 12.84-12.84*10/100=11.55
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