1.

Անձը հաստատող փաստաթուղթ.
ՀՀ քաղաքացիների համար անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ`
ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար,
վերադարձի վկայական` միայն ՀՀ վերադառնալու համար, ՀՀ կառավարությանն
առընթեր ՀՀ ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես տրվող` անձը
(ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ կամ ժամանակավոր վկայական, մինչև 16
տարեկան երեխաների համար` անձնագիր, ծննդյան վկայական,
ապաստան հայցողնի համար` ապաստան հայցողի անձը հաստատող վկայական,
փախստական ճանաչված, ինչպես նաև քաղաքական ապաստանի իրավունք ստացած
անձանց համար` կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ,
օտարերկրյա քաղաքացիների համար` օտարերկրյա պետության կամ միջազգային
կազմակերպության կողմից տրված անձնագիր կամ ճամփորդական փաստաթուղթ
(միջազգայնորեն ճանաչված), ինչպես նաև ՀՀ-ում օրինական բնակությունը հավաստող
փաստաթղթեր` մշտական կացության քարտ, ժամանակավոր կացության քարտ, ՀՀ
հատուկ անձնագիր,
քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար` օտարերկրյա պետության կողմից տրված
ճամփորդական փաստաթուղթ, ՀՀ-ում մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող
անձի կացության վկայական, ՀՀ-ում օրինական բնակությունը հավաստող
փաստաթղթեր` մշտական կացության քարտ, ժամանակավոր կացության քարտ, ՀՀ
հատուկ անձնագիր,
ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած փախստականի համար` ժամանակավոր
պաշտպանված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ (ժամանակավոր ապաստանի
վկայական):



Վավերկանության ժամկետն անցած փաստաթղթերով
գումարների ստացում կամ փոխանցում:

արգելվում է կատարել

2.

<<ՀԱՅէԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ-ում գումարների փոխանցումն իրականացվում է տարբեր
արժույթներով` համաձայն միջազգային դրամական փոխանցման համակարգերի կողմից
սահմանած արժույթների և մեկ փոխանցման համար սահմանված առավելագույն
սահմանաչափի (մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ սույն կայքում վճարային
համակարգերի համար նախատեսված համապատասխան բաժիններում):
Դրամական փոխանցում ստացող հաճախորդին փոխանցված գումարը վճարվում է այն
արժույթով, որը նշվել է փոխանցողի կողմից: ºթե հաճախորդը ցանկութուն է հայտնում
փոխարկել ստացված գումարը, ապա այն փոխարկվում է այլ արժույթի
<<ՀԱՅէԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ-ում վճարային համակարգերով գումարների ստացման
համար սահմանված արտարժույթի փոխարժեքով:

3.

Փոխանցողը, կատարված փոխանցման մեջ (եթե հարցման արդյունքում պարզվում է, որ

գումարը վճարված չէ), կարող է կատարել փոփոխություն, փոխանցման չեղյալացում
կամ
փոխանցված
գումարի
հետ
վերադարձ`
բանկում
ներկայացնելով
համապատասխան դիմում:
 Փոխանցված գումարի փոփոխությունն
ու չեղյալացումը կատարվում է
անմիջապես: :
 Փոխանցված գումարի վերադարձը կատարվում
է 1-3 բանկային օրվա
ընթացքում` կախված միջազգային դրամական փոխանցման համակարգից:
 Փոխանցված գումարի հետ վերադարձի դեպքում հիմնականում հաճախորդին
վերադարձվում է միայն փոխանցված գումարը` առանց միջնորդավճարի
(համաձայն վճարային համակարգերի կանոնների):
 Փոխանցված գումարների հետ վերադարձը, փոփոխությունը կարող է կատարվել
միայն չվճարված փոխանցումների դեպքում՝ փոխանցման կատարման օրվանից
սկսած, քանի դեռ ստացողը գումարը չի ստացել` համաձայն միջազգային
դրամական փոխանցման համակարգի պայմանների:
 Փոխանցումների վաղեմության ժամկետը սահմանվում է համաձայն վճարային
համակարգերի:
 Դրամական միջոցների փոխանցման/ստացման կատարման առավելագույն
ժամկետը 1-10 րոպե է:

4. Միջազգային
դրամական
փոխանցումների
ուղղություններին
սպասարկման կետեր) սակագներին,
կարող եք ծանոթանալ
բաժիններում:

(երկիր,
քաղաք,
համապատասխան

5. Բանկը ցանկացած գործարք կատարող հաճախորդին տրամադրում
ծառայության կատարման վերաբերյալ անդորրագիր:

է մատուցված

6. Լրացուցիչ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ հաճախորդը կարող է տեղեկանալ
այցելելով <<ՀԱՅէԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Գլխավոր գրասենյակ և մասնաճյուղեր:

