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Հաստատվել է` 

Տնօրինության  08.04.2021թ. 
թիվ  01/46/21 որոշմամբ 

Տնօրինության նախագահ –  
Գլխավոր տնօրեն` 
Արտակ Հանեսյան 

Ուժի մեջ է`  03.05.2021թ.-ից 

 

 

 

Ավանդի նվազագույն գումարն է` 2,000,000 ՀՀ դրամ  

ՀՀ դրամ Տոկոսների վճարման եղանակ 

Ավանդների ընդունման ժամկետներն ըստ օրերի քանակի  

31 –ից         

90 օր 

91 –ից 

180 օր 

181-ից      

270 օր 

271-ից 

365 օր 

366-ից 

730օր 

Անվանական տարեկան տոկոսադրույք4 

Ամերիա (ստանդարտ) 

Ավանդ1 

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների 

կապիտալացում 
4.6% 5.5% 6.7% 7.8% 8.7% 

Եռամսյակային/ եռամսյակային 

կապիտալացում 
x 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում x x x x 0.2%  

Ժամկետի սկզբում x x x x x 

Ավանդի գումարի ավելացման հնարավորությամբ2 -0.30% -0.30% -0.30% -0.30% -0.30% 

Ավանդի գումարի նվազեցման հնարավորությամբ3 -0.40% -0.40% -0.40% -0.40% -0.40% 
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Ավանդի նվազագույն գումարն է` 5,000 ԱՄՆ դոլար 

ԱՄՆ դոլար Տոկոսների վճարման եղանակ 

Ավանդների ընդունման ժամկետներն ըստ օրերի քանակի  

31 –ից         

90 օր 

91 –ից 

180 օր 

181-ից      

270 օր 

271-ից 

365 օր 

366-ից 

730օր 

Անվանական տարեկան տոկոսադրույք 

Ամերիա (ստանդարտ) 

Ավանդ1 

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների 

կապիտալացում 
x 1.1% 2.1% 2.6% 3.2% 

Եռամսյակային/ եռամսյակային 

կապիտալացում 
x 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում x x x x 0.30% 

Ժամկետի սկզբում x x x x x 

Ավանդի գումարի ավելացման հնարավորությամբ2 x -0.30% -0.30% -0.30% -0.30% 

Ավանդի գումարի նվազեցման հնարավորությամբ3 x -0.40% -0.40% -0.40% -0.40% 
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Ավանդի նվազագույն գումարն է` 5,000 ԵՎՐՈ 

ԵՎՐՈ Տոկոսների վճարման եղանակ 

Ավանդների ընդունման ժամկետներն ըստ օրերի քանակի  

31–ից         

90 օր 

91 –ից 

180 օր 

181-ից      

270 օր 

271-ից 

365 օր 

366-ից 

730օր 

Անվանական տարեկան տոկոսադրույք 

Ամերիա (ստանդարտ) 

Ավանդ1 

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների 

կապիտալացում 
x 0.1% 0.4 % 0.9% 1.2% 

Եռամսյակային/ եռամսյակային 

կապիտալացում 
x 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում x x x x 0.30% 

Ժամկետի սկզբում x x x x x 

Ավանդի գումարի ավելացման հնարավորությամբ2 x x x -0.30% -0.30% 

Ավանդի գումարի նվազեցման հնարավորությամբ3 x x x -0.40% -0.40% 
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Ավանդի նվազագույն գումարն է` 500,000 ՌԴ ռուբլի 

ՌԴ ռուբլի Տոկոսների վճարման եղանակ 

Ավանդների ընդունման ժամկետներն ըստ օրերի քանակի  

31 –ից         

90 օր 

91 –ից 

180 օր 

181-ից      

270 օր 

271-ից 

365 օր 

366-ից 

730օր 

Անվանական տարեկան տոկոսադրույք 

Ամերիա (ստանդարտ) 

Ավանդ1 

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների 

կապիտալացում 
1.8% 2.9% 3.9% 4.4% 4.4% 

Եռամսյակային/ եռամսյակային 

կապիտալացում 
x 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում x x x x 0.30% 

Ժամկետի սկզբում x x x x x 

Ավանդի գումարի ավելացման հնարավորությամբ2 x -0.30% -0.30% -0.30% -0.30% 

Ավանդի գումարի նվազեցման հնարավորությամբ3 x -0.40% -0.40% -0.40% -0.40% 

 
*Սույն պայմանները տարածվում են ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց կողմից ներդրվող ավանդների վրա:  
**Ռեզիդենտ ֆինանսական ընկերությունների (վարկային կազմակերպություններ, ապահովագրական ընկերություններ, ապահովագրական բրոքերներ, 
ապահովագրական գործակալներ, վճարահաշվարկային կազմակերպություններ, ներդրումային ընկերություններ, ներդրումային եւ կենսաթոշակային ֆոնդերի 
կառավարիչներ և այլն) ժամկետային ավանդները ներգրավվում են պայմանագրային պայմաններով: 
***Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց ավանդները ներգրավվում են պայմանագրային պայմաններով: 

2 մլրդ ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտատժույթից ավել ավանդների դեպքում` պայմանները սահմանվում են համաձայն Բանկի ներքին 

իրավական ակտերի: 
1Հաճախորդը չունի ավանդի գումարը ավելացնելու և/կամ նվազեցնելու իրավունք:  
2Հաճախորդն իրավունք ունի ավելացնել ավանդի գումարը` բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության վերջին 1 ամսվա: Ավանդի 

գումարը կարող է համալրվել առավելագույնը ավանդի ներդրման պահին ավանդի գումարի 30%-ի չափով: 
3Հաճախորդն իրավունք ունի նվազեցնել ավանդի գումարը` բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության առաջին 1 ամսվա: Ավանդի 

գումարը կարող է նվազել առավելագույնը ավանդի գումարի 30%-ի չափով: Վերադարձված մասի նկատմամբ կուտակված տոկոսների 

վերահաշվարկ չի կատարվում: 
4ՀՀ դրամով նոր ժամկետային ավանդի հայտը Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով լրացնելու դեպքում կիրառվում է հավելյալ 

0.25% տոկոսադրույք: 
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Ավանդի տոկոսադրույքն որոշվում է Ամերիա Ավանդատեսակի տոկոսադրույքի (հաճախորդի կողմից ընտրված ժամկետի և տոկոսների վճարման 

եղանակին համապատասխան) և հաճախորդին կողմից ըտրված “հնարավորությունների” թվաբանական գումարով: 

 

Սույն պայմաններով սահմանված կարգով, Ավանադատուի առաջին իսկ պահանջով Ավանդի գումարը ժամկետից շուտ պահանջվելու դեպքում, 

Բանկը Ավանդատուի կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա կատարում է վերահաշվարկ և վերադարձնում է վերահաշվարկման արդյունքում 

մնացած Ավանդի գումարը: Այդ դեպքում հաճախորդին վճարվում է տոկոսագումար` ավանդային պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքի 

փոխարեն ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով, որը կազմում է տարեկան 0.1%: Այն դեպքում, երբ ավանդատուին արդեն վճարվել են տոկոսներ, 

որոնք վերահաշվարկման արդյունքում ենթակա են հետ գանձման, Ավանդի մայր գումարից նվազեցվում է վճարված տոկոսագումարների և 

տարեկան 0.1% տոկոսադրույքով հաշվարկված տոկոսագումարների տարբերությունը: Սույն կետը կիրառվում է, եթե ավանդի պայմաններով 

և/կամ պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ: 


