Ավանդների մասին տեղեկատվական ամփոփագիր
1. ²í³Ý¹Ç ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ÑÇÙùÁ ´³ÝÏÇ ¨ ²í³Ý¹³ïáõÇ ÙÇç¨ ÏÝùí³Í ´³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ç å³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ
¿: ´³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ç å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ó¨Á ·ñ³íáñ ¿:
2. Բանկային ծառայություններից օգտվելիս ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ բացելը պարտադիր է:
Բանկում ժամկետային ավանդ ներդնող Ավանդատուի համար Բանկը բացում է բանկային հաշիվ ՀՀ
դրամով, իսկ արտարժույթով ժամկետային ավանդ ներդնելու դեպքում` նաև բանկային հաշիվ ավանդի
արժույթով: Ժամկետային ավանդ ներդնելիս բանկային հաշվի համար սահմանված նվազագույն
մնացորդ, ինչպես նաև սպասարկման (պահպանման) վճարներ չեն պահանջվում:
Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ում հաշիվ բացելու, ավանդի, վճարային քարտի և պահատուփի համար
անհրաժեշտ փաստաթղթերին և տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
3. Ð³ßíÇó ù³Õí³ÍùÝ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ë³Ï³·Ý»ñáí.

ø³Õí³ÍùÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ÙÇçÝáñ¹³í×³ñ

1. Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի,
քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով

անվճար

պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

2.

1-3 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի,
քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով
պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում1

5,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ
ԱԱՀ
յուրաքանչյուր փաստաթղթի
համար
5,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

3.

Թղթային ձևով պահվող փաստաթղթի կրկնօրինակի
տրամադրում

յուրաքանչյուր փաստաթղթի
համար

4. Î³Ëí³Í ·áñÍ³ñù ãÏ³ï³ñ»Éáõ í³Õ»ÙáõÃÛáõÝÇó Ñ³×³Ëáñ¹Ç Ñ³ßíÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ë³Ï³·Ý»ñ ã»Ý
ÏÇñ³éíáõÙ:
5. ´³ÝÏÁ ïáÏáëÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ áñå»ë µ³Å³Ý³ñ³ñ ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ï³ñÇÝ 365 ûñ,
Ý³Ñ³Ýç ï³ñí³ ¹»åùáõÙ` 366 ûñ:
6. îáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ²í³Ý¹Ç` ´³ÝÏ Ùáõïù ÉÇÝ»Éáõ Ñ³çáñ¹ ûñí³ÝÇó
ÙÇÝã¨ ²í³Ý¹Á í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ ûñí³Ý Ý³Ëáñ¹áÕ ûñÁ:
7. ²í³Ý¹³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ï³ñáÕ ¿ Ý³Ë³ï»ëí»É ïáÏáëÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇó
Ù»ÏÁ` ³Ùë³Ï³Ý, »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ, ï³ñ»Ï³Ý ¨ ïáÏáëÝ»ñÇ Ï³åÇï³É³óÙ³Ý:
7.1
îáÏáëÝ»ñÇ ³Ùë³Ï³Ý í×³ñáõÙª ïáÏáë³·áõÙ³ñÇ ³ÛÝ í×³ñÙ³Ý Ó¨Ý ¿, áñÇ ¹»åùáõÙ ³í³Ý¹Ç
¹ÇÙ³ó Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÁ ³í³Ý¹Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý ûñí³ÝÇó Ñ³ßí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
³ÙÇë Ñ³ßí»·ñíáõÙ »Ý ²í³Ý¹³ïáõÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ:
7.2
îáÏáëÝ»ñÇ »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ í×³ñáõÙª ïáÏáë³·áõÙ³ñÇ ³ÛÝ í×³ñÙ³Ý Ó¨Ý ¿, áñÇ ¹»åùáõÙ
³í³Ý¹Ç ¹ÇÙ³ó Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÁ ³í³Ý¹Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý ûñí³ÝÇó Ñ³ßí³Í
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »é³ÙëÛ³ÏÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù »é³ÙëÛ³ÏÇ í»ñçÇÝ ûñÁ Ñ³ßí»·ñíáõÙ »Ý ²í³Ý¹³ïáõÇ
µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ:

1

Երեք տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների և այլ
նյութերի (այդ թվում` տեղեկանքների, փաստաթղթերի, դրանց կրկնօրինակների,
աուդիտորական
հարցման
պատասխանների)
տրամադրումն
իրականացվում
է
պայմանագրային հիմունքներով: Միջնորդավճարը չի գանձվում Բանկի կողմից տեղադրված
POS տերմինալի գործողություններն արտացոլող հաշվից քաղվածքի տրամադրման համար:

7.3
îáÏáëÝ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý í×³ñáõÙª ïáÏáë³·áõÙ³ñÇ ³ÛÝ í×³ñÙ³Ý Ó¨Ý ¿, áñÇ ¹»åùáõÙ ³í³Ý¹Ç
¹ÇÙ³ó Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÁ ³í³Ý¹Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý ûñí³ÝÇó Ñ³ßí³Í ï³ñÇÝ Ù»Ï
³Ý·³Ù ï³ñí³ í»ñçÇÝ ûñÁ Ñ³ßí»·ñíáõÙ »Ý ²í³Ý¹³ïáõÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ:
7.4
îáÏáëÝ»ñÇ Ï³åÇï³É³óáõÙ (ïáÏáëÝ»ñÇ í×³ñáõÙ Å³ÙÏ»ïÇ í»ñçáõÙ)ª ïáÏáë³·áõÙ³ñÇ
í×³ñÙ³Ý ³ÛÝ Ó¨Ý ¿, áñÇ ¹»åùáõÙ ³í³Ý¹Ç ¹ÇÙ³ó Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÁ ³í³Ý¹Ç
Ý»ñ¹ñÙ³Ý ûñÇó Ñ³ßí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³çáñ¹ ³Ùëí³` ³í³Ý¹Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý ûñÁ Ï³Ù Ñ³çáñ¹áÕ
µ³ÝÏ³ÛÇÝ ûñÁ Ñ³ßí»·ñíáõÙ »Ý ³í³Ý¹Ç Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇÝ, ¨ ïáÏáëÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ
¿ ¹ñ³Ýó ¨ ³í³Ý¹Ç Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ´³ñ¹ ïáÏáëáí Ý»ñ¹ñí³Í
³í³Ý¹Ý»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Å³ÙÏ»ïÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ³éÝí³½Ý 60 ûñ:
8. ´³ÝÏÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ²í³Ý¹³ïáõÇÝ 2 (»ñÏáõ) ûñ ³é³ç ·ñ³íáñ Í³Ýáõó»Éáõ Ï³ñ·áí, ÷á÷áË»É
²í³Ý¹Ç Ñ³Ù³ñ í×³ñíáÕ ïáÏáëÝ»ñÇ ã³÷Á:
9. ´³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ç å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ »ñÏ³ñ³Ó·íáõÙ ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ç
å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñáõÙ ¨ Ï³ñ·áí:
10. ´³ÝÏÁ å³ñï³íáñ ¿ ³í³Ý¹Á Ï³Ù ¹ñ³ ÙÇ Ù³ëÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»É ³í³Ý¹³ïáõÇ ³é³çÇÝ ÇëÏ
å³Ñ³Ýçáí:
êáõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ë³Ù³Ýí³Í Ï³ñ·áí, ²í³Ý³¹³ïáõÇ ³é³çÇÝ ÇëÏ å³Ñ³Ýçáí ²í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñÁ
Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï å³Ñ³Ýçí»Éáõ ¹»åùáõÙ, ´³ÝÏÁ ²í³Ý¹³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¹ÇÙáõÙÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³ »éûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ Ï³ï³ñáõÙ ¿ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏ ¨ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÙÝ³ó³Í ²í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñÁ: ²Û¹ ¹»åùáõÙ Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ í×³ñíáõÙ ¿ ïáÏáë³·áõÙ³ñ`
³í³Ý¹³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÷áË³ñ»Ý ï³ñ»Ï³Ý 0.1% ïáÏáë³¹ñáõÛùáí:
²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³í³Ý¹³ïáõÇÝ ³ñ¹»Ý í×³ñí»É »Ý ïáÏáëÝ»ñ, áñáÝù í»ñ³Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
»ÝÃ³Ï³ »Ý Ñ»ï ·³ÝÓÙ³Ý, ²í³Ý¹Ç Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇó Ýí³½»óíáõÙ »Ý í×³ñí³Í ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÁ:
11. ºÃ» ³í³Ý¹³ïáõÝ ³í³Ý¹Ç Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá ãÇ å³Ñ³ÝçáõÙ í×³ñ»É ³í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñÁ,
³å³ Áëï å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ï³ñ³ïí³Í ÝßáõÙÇ` Ï³Ù »ñÏ³ñ³Ó·íáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ïÁ, å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ¨ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý å³ÑÇÝ ´³ÝÏáõÙ ·áñÍáÕ
ïáÏáë³¹ñáõÛùáí, Ï³Ù ³í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñÁ ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ ³í³Ý¹³ïáõÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ, áñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:
12. ºÃ» ²í³Ý¹³ïáõÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÉáõÍáõÙ ¿ ³í³Ý¹Á Ý»ñ¹Ý»Éáõó Ñ»ïá 30 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³å³
ëáõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ 10-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í í»ñ³Ñ³ßí³ñÏÇó µ³óÇ ³í³Ý¹³ïáõÇó ·³ÝÓíáõÙ ¿ Ý³¨ ïáõÛÅ`
15 000 ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ã³÷áí: îáõÛÅ ãÇ ·³ÝÓíáõÙ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³í³Ý¹³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùí»É ¿
»ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý å³ÛÙ³Ýáí ¨ ·áñÍ»É ¿ ÙÇÝã¨ å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ, áñÇó Ñ»ïá
»ñÏ³ñ³Ó·í»É:
13.²í³Ý¹³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇó Í³·³Í í»×»ñÝ áõ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÉáõÍíáõÙ »Ý ÎáÕÙ»ñÇ
÷áË³¹³ñÓ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí
14. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՄԱՆ ՆԱԽԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
*Հաճախորդի ինտերնետ-բանկ էջում
տեղեկատվության հասանելիություն
*Բանկի տարածքում առձեռն
*Էլ. փոստ (նշված էլ.փոստի հասցեով)
*Առաքում (նշված հասցեով)

15. Ð³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ: ²í³Ý¹Ç Ñ³ßíáõÙ ³í³Ý¹³ïáõÇ ³ÝáõÝáí Ï³ñáÕ »Ý Ùáõïù³·ñí»É Ý³¨ »ññáñ¹
³ÝÓ³ÝóÇó ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝÙ»ñÁ` Ýñ³ ³í³Ý¹Ç Ñ³ßíÇ Ù³ëÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
ÝßáõÙáí ¨ ïíÛ³É Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ³í³Ý¹Ç ³í»É³óÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÇ
ÑÇÙ³Ý íñ³:
16.Ð³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ: ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ãÏ³Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í ë³Ï³·Ý»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ýí³½»óÝ»É
ï³ñ»Ï³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ:

17.Ð³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ: è»½Ç¹»Ýï Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Ý»ñ¹ñí³Í ³í³Ý¹Ý»ñÁ »ÝÃ³Ï³
ã»Ý Ñ³ñÏÙ³Ý, ÇëÏ áã é»½Ç¹»Ýï ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñí³Í ³í³Ý¹Ý»ñÁ Ñ³ñÏíáõÙ »Ý 10%-Ç ã³÷áí:
Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր
քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր
կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ
սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
Բանկի կողմից կնքված պայմանագրերի, համաձայնագրերի, համագործակցությունների, կամ
անդամակցությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղակի ազդեցություն կարող են ունենալ սպառողների
վրա (օրինակ՝ «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն ֆինանսական
կազմակերպությունը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է
իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում»):
Օտարերկրյա պետություններում ստեղծված կազմակերպությունների (այդ թվում` իրավաբանական
անձանց, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող միավորումների, միջազգային
կազմակերպությունների), հաշիվները կարող են բացվել բացառապես Կորպորատիվ և ներդրումային
բանկինգ դեպարտամենտի հաճախորդների սպասարկման ծառայության կողմից:

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:
úñÇÝ³Ï 1
²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³í³Ý¹Ç ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ³í»É³óáõÙ,
ïáÏáë³·áõÙ³ñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå
îáÏáëÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý »Õ³Ý³Ï
²í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñ` 2,000,000.00 ÐÐ ¹ñ³Ù
²í³Ý¹Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí` 01.04.16
î³ñ»Ï³Ý անվանական ïáÏáë³¹ñáõÛù ` 7.2%
¶áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï` 180 ûñ
îáÏáëÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ³é³çÇÝ ³Ùë³ÃÇí` 01.05.16
ì×³ñí»ÉÇù անվանական ïáÏáë³·áõÙ³ñ=2,000,000*7.2/100/365*30=11,835.61
01.05.16-ÇÝ ³í³Ý¹Ç Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÁ ³í»É³ó»É ¿ 50,000.00 ÐÐ ¹ñ³Ùáí
îáÏáëÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý »ñÏñáñ¹ ³Ùë³ÃÇí` 01.06.16
ì×³ñí»ÉÇù անվանական ïáÏáë³·áõÙ³ñ=2,050,000*7.2/100/365*31=12,535.89

úñÇÝ³Ï 2
²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³í³Ý¹Ç ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇ ³í»É³óáõÙ,
ïáÏáë³·áõÙ³ñÁ ïáÏáëÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ï³åÇï³É³óÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå
îáÏáëÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý »Õ³Ý³Ï
²í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñ` 2,000,000.00 ÐÐ ¹ñ³Ù
²í³Ý¹Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí` 01.04.16
î³ñ»Ï³Ý անվանական ïáÏáë³¹ñáõÛù ` 7.2%
¶áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï` 180 ûñ
îáÏáëÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ³é³çÇÝ ³Ùë³ÃÇí` 01.05.16
ì×³ñí»ÉÇù անվանական ïáÏáë³·áõÙ³ñ=2,000,000*7.2/100/365*30=11,835.61
01.05.16-ÇÝ ³í³Ý¹Ç Ù³Ûñ ·áõÙ³ñÇÝ ³í»É³ÝáõÙ ¿ Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáë³·áõÙ³ñÁ` 11,835.61
îáÏáëÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý »ñÏñáñ¹ ³Ùë³ÃÇí` 01.06.16
ì×³ñí»ÉÇù անվանական ïáÏáë³·áõÙ³ñ=2,011,835.61*7.2/100/365*31=12,302.51
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 ՎԵՐԱՆԵՐԴՆԵԻՔ ԱՎԱՆԴԻ ՏԵՍՔՈՎ; ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է ՍՏՈՐԵՎ;
Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հաշվարկվում է` ելնելով հետևյալ բանաձևից՝
N
∑
A=

Kn
Dn

(1)

n=1(1+APY)365
որտեղ`
1) A - ավանդի սկզբնական գումարն է:
2) ո -ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի հերթական համարն է:
3) N -ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի վերջին համարն է (ներառյալ նաև ավանդի ներդրման պահին
դրամական հոսքը), որից հետո ավանդային պայմանագրի ժամկետը համարվում է ավարտված:
4) Kո-ավանդի ներդրման պահին և/կամ ավանդի գործողության ընթացքում ներդրված ավանդի և/կամ
կապիտալացված տոկոսագումարների, առկայության դեպքում պարտադիր վճարների հոսքեր:
5) Dո- այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել ավանդի ներդրման օրից մինչև ավանդի դիմաց
կատարվող հերթական՝ ո-րդ դրամական հոսքերը ներառյալ: Այն դեպքում, երբ ավանդի ներդրման պահին է
դրամական հոսքերը, D1 = 0:
Օրինակ «Ժամկետային ավանդ՝ ավանդի ներդրման պահից երեք ամիս հետո տոկոսագումարների
վճարմամբ».
Ենթադրենք առաջարկվում է ավանդատեսակ հետևյալ պայմաններով՝
ա. Ավանդի չափ՝ 1 000 000 դրամ
բ. Ավանդի գործողության ժամկետ՝ 1 տարի (365 կամ 366 օր)
գ. Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ 11%
դ. Տոկոսագումարների վճարումները՝ Եռամսյակային կտրվածքով
1) Այս դեպքում կստանանք ավանդի դիմաց տոկոսագումարների վճարումների հետևյալ գրաֆիկը՝

Ավանդի դիմաց
Ավանդի դիմաց
Ավանդի ներդրման օրից մինչև
Ներդրված
դրամական հոսքերի
Վճարվող
հերթական
հերթական տոկոսագումարի
ավանդի գումարի
հերթական համարը`
տոկոսագումարներ
ընդհանուր վճար`
վճարումն ընկած օրերի թիվը` Dո
վճարումներ
ո
Kո
110 000
110 000
1
90
1 000 000
1 000 000
2
366
Ընդամենը

110 000

1 000 000

1 110 000

2) Ավանդի ներդրման պահից երեք ամիս հետո վճարվող տոկոսագումարը ստացվում է՝

k4 = 1000000* 0.11 = 110 000 դրամ
3) Ունենալով բոլոր անհրաժեշտ մեծությունները և օգտվելով թիվ 1 բանաձևից՝ կստանանք
տարեկան տոկոսային եկամտաբերության չափը՝
110000
1000000=

...+ 1000000
90

(1+APY) 365

365,

որտեղից

(1+APY)365

APY=11.46%

