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Բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագներ 

 
Ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 19.06.2014 թ. թիվ 19/23/14 որոշմամբ, 

գործող խմբագրությունը`11.07.2022թ. թիվ 01/87/22 որոշմամբ և ուժի մեջ է ներքևում նշված ամսաթվից: 
 

 

Հավելված 1 

Արժեթղթերի շուկաներում բրոքերային ծառայությունների մատուցման (կոմիսիա), 

բրոքերային հաշիվների սպասարկման պայմանագիր 

  

ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ ՀԵՌԱԽՈՍՈՎ ԿԱՄ ԷԼ. ՓՈՍՏՈՎ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ ՏՐՄԱՆ 

ԴԵՊՔՈՒՄ  

Աղյուսակ 1 

 

ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ և ԴԵՊՈԶԻՏԱՐ ՍՏԱՑԱԿԱՆՆԵՐ  (STOCK, ADR, ETF) 

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ 

ԱՄԵՐԻԿԱ 
Միջնորդավճար                               

 

Նվազագույնը 
 

ԱՄՆ (USA)   

USD  0.019 

յուրաքանչյուր արժեթղթի 

համար  

  USD 5  

Կանադա  

CAD 0.025 

յուրաքանչյուր արժեթղթի 

համար 

  CAD 5  

ԵՎՐՈՊԱ      

Ավստրիա 
գործարքի ծավալ 

<=40,000 EUR  

EUR 0.25%  

գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>40,000 EUR 

EUR 0.23% գործարքի 

ծավալից 
EUR 5 

Բելգիա 
գործարքի ծավալ 

<=40,000 EUR 

EUR 0.25% 

գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>40,000 EUR  

EUR 0.23% գործարքի 

ծավալից 
EUR 5 

Ֆրանսիա 
գործարքի ծավալ 

<=40,000 EUR 

EUR 0.25% 

գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>40,000 EUR 

EUR 0.23% գործարքի 

ծավալից 

 

EUR 5 
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Գերմանիա 

 

գործարքի ծավալ 

<=40,000 EUR 
EUR 0.25% գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>40,000 EUR  

 

EUR 0.23% գործարքի 

ծավալից 

 

EUR 5 

Իտալիա 
գործարքի ծավալ 

<=40,000 EUR 

EUR 0.25%  

գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>40,000 EUR 

EUR 0.23% գործարքի 

ծավալից 
EUR 5 

Լեհաստան 
գործարքի ծավալ 

<=150,000 PLN 

PLN 0.5%  

գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>150,000 PLN 

PLN 0.23%  

գործարքի ծավալից 
PLN17.5 

Պորտուգալիա 
գործարքի ծավալ 

<=40,000 EUR 

EUR 0.25%  

գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>40,000 EUR 

EUR 0.23% գործարքի 

ծավալից 
EUR 5 

Նիդերլանդներ 
գործարքի ծավալ 

<=40,000 EUR 

EUR 0.25%  

գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>40,000 EUR  

EUR 0.23% գործարքի 

ծավալից 

 

EUR 5 

Իսպանիա 
գործարքի ծավալ 

<=40,000 EUR 

EUR 0.25%  

գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>40,000 EUR 

EUR 0.23% գործարքի 

ծավալից 
EUR 5 

Շվեդիա 
գործարքի ծավալ 

<=250,000 SEK  

SEK 0.32%  

գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>250,000 SEK  

SEK 0.28% գործարքի 

ծավալից 
SEK 37.5 

Ռուսաստան 
Գործարքի ծավալ 

<= 3,500,000 RUB 

RUB 0.25%  

գործարքի ծավալից 

Գործարքի ծավալ 

>= 3,500,000 RUB 

RUB 0.23%  

գործարքի ծավալից 
RUB 400 

Նորվեգիա 
գործարքի ծավալ 

<=250,000 NOK 

NOK 0.15%  

գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>250,000 NOK 

NOK 0.13%  

գործարքի ծավալից 
NOK50 

Շվեյցարիա 
գործարքի ծավալ 

<=50,000 CHF  

CHF 0.25%  

գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>50,000 CHF  

CHF 0.23% գործարքի 

ծավալից 
CHF 12.5 

Մեծ Բրիտանիա (2) 
գործարքի ծավալ 

<=50,000 GBP 

GBP 0.15%  

գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>50,000 GBP  

GBP 0.125% գործարքի 

ծավալից 
GBP 7.5 

LSE International Order Book 
գործարքի ծավալ 

<=60,000 USD 

0.15%  

գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>60,000 USD 

0.12%  

գործարքի ծավալից 
USD 5 

Հայաստան 0.1% գործարքի ծավալից 5000 դրամ 

ԱՍԻԱ      

Ավստրալիա 
գործարքի ծավալ 

<=30,000 AUD 

AUD 0.23%  

գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>30,000 AUD 
AUD 0.2% գործարքի գնից AUD 7.5 

Հոնկոնգ 
գործարքի ծավալ 

<=55,000 HKD 

HKD 0.4%  

գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>55,000 HKD 

HKD 0.3% գործարքի 

ծավալից 
HKD 40 

Ճապոնիա 
գործարքի ծավալ 

<=2,500,000 JPY 

JPY  0.23%  

գործարքի ծավալից 

գործարքի ծավալ 

>2,500,000 JPY 
JPY  0.2% գործարքի գնից JPY 562.5 

 

 
(2) - 0.5% Մեծ Բրիտանիայի զինանշանի հարկը  (stamp taxes) գումարվում է միջնորդավճարին 
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Աղյուսակ 2 
 

 

Պարտատոմսեր 

 Միջնորդավճար Նվազագույնը 

Հայաստան 

               0.1% գործարքի ծավալից                           5000 դրամ 

Ֆինանսական կազմակերպությունների (ՀՀ ԿԲ կողմից 

լիցենզավորված և միջազգային ֆինանսական 

կազմակերպություններ) 

              0.01% գործարքի ծավալից 

ԱՄՆ պետական և կորպորատիվ պարտատոմսեր 

(ԱՄՆ դոլարով արտահայտված) 

0.2% անվանական արժեքից  10USD  

Եվրոպարտատոմսեր 0.4 % գործարքի ծավալից 13000 դրամ 
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Աղյուսակ 3 

   

 ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ   

   

Բրոքերային հաշվի բացում    անվճար 

Միջոցների 

մուտքագրում/ելքագրում 

  անվճար 

Ծածկագրային քարտի 

թողարկում  

  անվճար 

 

Ծածկագրային քարտի 

վերաթողարկում 

քարտի կորստի, վնասման,կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու 

դեպքում 

AMD 2000 

 
 
 

 Միջնորդավճարները բացի Հայաստանից և EUREX-ում կատարվող գործարքներից ներառում են բրոքերի գործընկերների,  
առևտրային հարթակների և կարգավորող մարմինների կողմից գանձվող վճարները (exchange and regulatory fees)  
 

 Ծավալ նշանակում է առքի/վաճառքի գին անգամ քանակ 
 Առևտրային համակարգի կողմից դիրքերի հարկադիր փակման դեպքում (Margin call) միջնորդավճարները գանձվում են 
Ամերիաբանկի գործընկերոջ կողմից սահմանած միջնորդավճարներին համապատասխան:  
 Հաշվարկների ընթացքում գումարները կլորացվում են, մինչև հաշվարկները իրականացվող արժույթների ամբողջի 
հարյուրերորդական մասը:  
 Այն ֆինանսական գործիքներով, որոնք նշված չեն սույն սակագնային փաթեթի աղյուսակում, կատարված գործարքների դիմաց, 
Ամերիաբանկի բրոքերային ծառայության միջնորդավճարը հավասար է, կոնկրետ գործարքի համար, Բրոքերի միջնորդը հանդիսացող 
գործընկերոջ միջնորդավճարի կրկնապատիկին: Այս դեպքում, յուրաքանչյուր գործարքի միջնորդավճարի չափը համաձայնեցվում է 
Հաճախորդի հետ մինչև գործարքի իրականացումը` հեռախոսային խոսակցության կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Բրոքերը 
ներկայացնում է Հաճախորդին անհրաժեշտ տեղեկատվություն իր գործընկերոջ կողմից գանձվող միջնորդավճարների վերաբերյալ` 
հաճախորդի համապատասխան հարցման դեպքում: Նմանատիպ գործարքների հետևանքով Ամերիաբանկի կատարած այլ ծախսերը, 
Հաճախորդը փոխհատուցում է ամբողջապես: Այս ծախսերը նույնպես ենթակա են Հաճախորդի համար Բրոքերի կողմից 
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պարզաաբանման, գործարքի կատարումից հետո մեկ բանկային օրվա ընթացքում` հեռախոսային խոսակցության կամ էլեկտրոնային 
փոստի միջոցով:  
 Եթե գործարքը և սակագինը բազային արժույթով են՝ ապա գումարը գանձվում է ԿԲ փոխարժեքով  
 Եթե գործարքը ոչ բազային արժույթով է և ոչ ռուսական ռուբլով, ապա գումարը միջազգային փոխարժեքով փոխարկվում է ԱՄՆ 
դոլարի, այնուհետև գանձվում է գումար ԿԲ փոխարժեքով։ 
 Քաղվածքների տրամադրումը կատարվում է ըստ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար 
սակագների1  
 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` պատվերում նշված պայմաններին համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում 
արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ՍՊԱՌՈՂԸ: Ֆինանսական կազմակերպությունը ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ 
սպառողի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել ֆինանսական կազմակերպության կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
1 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ սակագներ ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար (11RBD PL 72-01-01), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 27.05.2015թ. թիվ 

03/59/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links 

«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-link 

https://ameriabank.am/useful-links
https://ameriabank.am/useful-link
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