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Հասցե - Հայաստանի Հանրապետություն, 0002, ք. Երեվան, Ամիրյան 23/1    
Էլեկտրոնային հասցե - bank@aeb.am  
Կայք - www.aeb.am  
Հեռախոս - (37410)8686, (37410)510-910 (9104)  
 

Հաշիվների բացման, սպասարկման և այլ ծառայությունների տեղեկատվական ամփոփագիր 
 

I. Ð²ÞìÆ ´²òàôØ ºì ÀÜÂ²òÆÎ êä²ê²ðÎàôØ 

  Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü   îºê²ÎÀ ÎàØÆêÆàÜ   ìÖ²ð  

1. ´³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇ  µ³óáõÙ
1
 

³/ üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ 5 000 ¹ñ³Ù 

µ/ Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ (³Û¹ ÃíáõÙ 

³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇ) 10 000 ¹ñ³Ù 

·/Èñ³óáõóÇã Ñ³ßÇíÝ»ñÇ µ³óáõÙ  3 000 ¹ñ³Ù 

2. Ð³ßíÇ ëå³ë³ñÏáõÙ,  ÷³ÏáõÙ 0 

  3. Ð³ßíáí ·áñÍ³ñùÝ»ñ ãÇñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ³ßíÇ ëå³ë³ñÏáõÙ
2
 

³/ ã»Ý Ï³ï³ñí»É ·áñÍ³ñùÝ»ñ 365- Çó 730 ûñ  10 000 ¹ñ³Ù ³Ùë³Ï³Ý 

µ/ ã»Ý Ï³ï³ñí»É ·áñÍ³ñùÝ»ñ 731- ûñÇó ÙÇÝã¨ 1095 

ûñ  15 000 ¹ñ³Ù ³Ùë³Ï³Ý 

·/ ã»Ý Ï³ï³ñí»É ·áñÍ³ñùÝ»ñ 1096 ûñ ¨ ³í»ÉÇ  20  000 ¹ñ³Ù ³Ùë³Ï³Ý 

4. Ð³ßíÇó ù³Õí³ÍùÝ»ñÇ, í×³ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ, SWIFT Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
 4.2 

å³ï×»Ý»ñÇ ¨/Ï³Ù ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ,  ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñÇ
4.1

 

ïñ³Ù³¹ñáõÙª Àëï í³Õ»ÙáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ
5
  

4.1 üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó համար   

 ա/քաղվածքների տրամադրում ³, մինչև 1 ամիս 

կատարված վճարային փաստաթղթերի 

կրկնօրինակների տրամադրում6
 

0 

բ/ 1 ամսից ավել կատարված գործարքների 

վճարային փաստաթղթերի ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ 

ïñ³Ù³¹ñáõÙ* 1000 դրամ 

·/ SWIFT Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÇ ¨/Ï³Ù 

ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ* 1000 դրամ 

4.2 Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó,ԱՁ-ի Ñ³Ù³ñ   

³/ ØÇÝã¨ 1 ³ÙÇë Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ   

1. Վճարային փաստաթղթերի, հ³ßíÇó 

ù³Õí³ÍùÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ
6 
 0 

2. SWIFT Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÇ 

¨/Ï³Ù ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ, ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 

ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ* 1 000 ¹ñ³Ù 

µ/ 1-Çó ÙÇÝã¨ 3 ³ÙÇë Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ* 1 500 ¹ñ³Ù 
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·/ 3-Çó ÙÇÝã¨ 1 ï³ñÇ Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ* 2 500 ¹ñ³Ù 

¹/ 1 ï³ñáõó ³í»É Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ* 5000 ¹ñ³Ù 

5. üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñ 

* 5 000 ¹ñ³Ù 

5.1 üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ 

í³ñÏ»ñÇ í×³ñí³Í ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÇ ·Íáí ÐÐ äºÎ 

Ý»ñÏ³Û³óíáÕ »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñ
4.1

 

1000 ¹ñ³Ù 

6. Ð³ßíÇ ïÝûñÇÝÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
7
 5 000 ¹ñ³Ù 

³Ùë³Ï³Ý
 

6.1 ÎáÙáõÝ³É í³ñÓ³í×³ñÝ»ñÇ ·Íáí 0 

8. ¸ñ³Ù³Ï³Ý ã»Ï³ÛÇÝ ·ñùáõÛÏÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ* 
8
 5 000 ÐÐ ¹ñ³Ù 

9. Ð³ßÇíÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É  ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý 

Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ å³ï³ëË³Ý* 15 000 ÐÐ ¹ñ³Ù 

10. Ð³×³Ëáñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ñóáõÙÝ»ñ*
9
 

³/ ÐÐ ¹ñ³Ù, è¸ éáõµÉÇ 3 000ÐÐ ¹ñ³Ù 

µ/ ²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ 30.000 ÐÐ ¹ñ³Ù 

11. §VIP¦ ëñ³ÑáõÙ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ëå³ë³ñÏáõÙ 
10

 20 000 ÐÐ ¹ñ³Ù 
³Ùë³Ï³Ý

 

12. üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó /այդ թվում ԱՁ/ÏáÕÙÇó 

<<Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜÎ>> ´´À-áõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇ, 

ù³ñï³ÛÇÝ Ñ³ßíÇ, Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ç, í³ñÏ³ÛÇÝ 

Ñ³ßíÇ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ñ³ßíÇ ¨ å³Ñ³ï»ÕÇ 

ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÉÇ³½³ñ³·ñ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ. 

*
11

 

3 000 ÐÐ ¹ñ³Ù 

13. ÐÐ å»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñÇó ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ñóáõÙ* 

3 000 ÐÐ ¹ñ³Ù  

/Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÙ³Ý 

Ñ³Ù³ñ/ 

14. Ð³×³Ëáñ¹Ç ÏáÕÙÇó Í³ÝáõóÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ SMS-áí ÁÝïñ»Éáõ ¹»åùáõÙ 1sms-Ç 

³ñÅ»ùÁ,/Գործարքների տեղեկացում SMS-ով,1-sms/ 

³/Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ /այդ թվում ԱՁ/ 10 ÐÐ ¹ñ³Ù 

µ/ ýÇ½. ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ 20 ÐÐ ¹ñ³Ù 

*ê³Ï³·ÇÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ²²Ð-Ý 

 

1. ³/ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³Ãáß³Ï³éáõ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ é»½Ç¹»Ýï ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó, ß³ÑáõÛÃ 

ãÑ»ï³åÝ¹áÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, å»ï³Ï³Ý, å»ï³Ï³Ý áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ, Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ 

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, §¾ëùñááõ¦, ³é³ñÏ³Û³½áõñÏ Ù»ï³Õ³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ÷³Ã»ÃÇ, 

պետական աջակցության, å»ï³Ï³Ý Ýå³ëïÇ, §Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜÎ¦´´À Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ²êÎ-Ý»ñÇ 

ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí µ³óíáÕ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ Éñ³óáõóÇã) Ñ³Ù³ñª ³Ýí×³ñ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 

µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»ÝùÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ (Ñ³Ù³ïÇñáõÃÛ³Ý) ³Ýí³Ùµ µ³óíáÕ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ 

ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ë³Ï³·Ý»ñÁª 

 Ñ³ßíÇ µ³óáõÙ-5000 ÐÐ ¹ñ³Ù 

 Éñ³óáõóÇã Ñ³ßíÇ µ³óáõÙ (Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ)-1000 ÐÐ ¹ñ³Ù: 
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µ/Èñ³óáõóÇã Ñ³ßíÇ µ³óÙ³Ý ë³Ï³·ÇÝÁ ·³ÝÓíáõÙ ¿ Ñ³ßÇí áõÝ»óáÕ Ñ³×³Ëáñ¹Ç (ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨/Ï³Ù 

Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ)(³Û¹ ÃíáõÙ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ)) ÏáÕÙÇó Ýáñ Ñ³ßíÇ /Ñ³ßÇíÝ»ñÇ/ µ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ  

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ý·³Ù ¹ÇÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó: Եթե հաճախորդը  §Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜÎ¦ ´´À որևէ 

կառուցվածքային ստորաբաժանումում ունի բանկային հաշիվ, ապա ցանկացած կառուցվածքային 

ստորաբաժանումում բացվող նոր հաշիվը /հաշիվները/ համարվում է լրացուցիչ: 
·/Ð³ßíÇ µ³óáõÙ.  

   * ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ /áã ÐÐ/ ³ÝÓÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³ó Ñ³Ù³ñ՝ 50000 ÐÐ 

¹ñ³Ù. 

   * 1) áã é»½Ç¹»Ýï Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó, 2) áã é»½Ç¹»Ýï ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇ, 3) é»½Ç¹»Ýï 

Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó, áõÙ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ/µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ 50 ïáÏáëÇó ³í»ÉÇÝ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ /áã ÐÐ/ 

³ÝÓÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃáí ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ/³ÝÓÇÝù Ï³Ù áã é»½Ç¹»Ýï Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ/անձինք են, 3) 

ÐÐ-áõÙ ·ñ³Ýóí³Í, ë³Ï³ÛÝ /áã ÐÐ/ ³ÝÓÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃáí ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇ     Ñ³Ù³ñ՝  70000 ÐÐ 

¹ñ³Ù:                                                                                                               

 êáõÛÝ ë³Ï³·ÇÝÁ ãÇ ï³ñ³ÍíáõÙ Éñ³óáõóÇã Ñ³ßÇíÝ»ñ µ³ó»Éáõ íñ³: 

 

2 ³/ 365 ûñÇó, 731 ûñÇó ¨ 1096 ûñÇó ³í»É ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝ ãÇñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ³ßíÇ ÙÝ³óáñ¹Á 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 10 000 ÐÐ ¹ñ³ÙÇÝ, 15 000 ÐÐ ¹ñ³ÙÇÝ ¨ 20 000 ÐÐ ¹ñ³ÙÇÝ ¨/Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù 

³ñï³ñÅáõÛÃÇÝ Ñ³í³ë³ñí»ÉáõÝ ¨/Ï³Ù å³Ï³ë ÉÇÝ»ÉáõÝ å»ë` ·³ÝÓ»Éáí ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÁ, ³íïáÙ³ï Ï»ñåáí 

÷³ÏíáõÙ ¿ ïíÛ³É Ñ³ßÇíÁ ¨ ¹³¹³ñ»óíáõÙ ¿ Ñ»ï³·³ ³ÙÇëÝ»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÝ»ñÇ ·³ÝÓáõÙÁ: 

µ/ êáõÛÝ ë³Ï³·ÇÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ³ÛÝ ù³ñï³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ íñ³, áñáÝó ù³ñïÇ Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³ó»É ¿, ù³ñïÁ ãÇ 

í»ñ³ÃáÕ³ñÏí»É ¨ ù³ñïÇ Å³ÙÏ»ïÇÝ Ý³Ëáñ¹áÕ  365 ¨ ³í»ÉÇ  ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ßíáí ·áñÍ³ñùÝ»ñ ã»Ý 

Çñ³Ï³Ý³óí»É: 

·/ êáõÛÝ ë³Ï³·ÇÝÁ ãÇ ï³ñ³ÍíáõÙ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ÉáõÍ³ñ³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ·ïÝíáÕ 

Ñ³ßí»ï»ñ»ñÇ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ,  Ï³É³ÝùÇ ï³Ï ·ïÝíáÕ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ, սոց.փաթեթի, պետ.նպաստի և 

պետ.աջակցության հաշիվների, óå³Ñ³Ýç ³Ýó³Í Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ  íñ³ և հաճախորդների 

կենսաթոշակային բանկային և քարտային հաշիվների վրա: 

 

3 ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ  

 

4 4.1.<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ առնվազն 20 օրացուցային  օր 3000000 ՀՀ դրամ /կամ համարժեք 

արտարժույթ/ և ավելի գումարի ժամկետային ավանդ ունեցող ֆիզիկական, նախորդ ամսում բանկային, 

քարտային և/կամ ժամկետային ավանդի հաշիվների ընդհանուր միջին մնացորդը 10000000 ՀՀ դրամը /կամ 

համարժեք հարտարժույթը/ գերազանցող իրավաբանական կամ վերջիններիս տնօրեն հանդիսացող 

ֆիզիկական անձանց, <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ աշխատակիցներին, <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 

համակարգում ուսումնաարտադրական պրակտիկա անցած ուսանողներին պրակտիկային վերաբերվող 

տեղեկանքների, սոթիալական փաթեթի և պետական աջակցության հաշիվների սպասարկման նպատակով 

տրամադրվող տեղեկանքների համար անվճար:                                                                                                                                     

4.2. ÝáõÛÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñí³Í SWIFT Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×»Ý»ñÇ  Ñ³Ù³ñ ՝ ³Ýí×³ñ:   

 

5 ³/ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍ³ñùÇó Ñ»ïá, Ñ³ßíÇó ù³Õí³ÍùÝ»ñÇ, í×³ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»Ç ¨ (Ï³Ù) 

ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñÇ Éñ³Ý³ÉÁ  §Mobile/Online Banking¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí 

Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇó ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` ³Ýí×³ñ:                                                                                                                                                                                                                                        

µ/ Ø»Ï ï³ñáõó ³í»ÉÇ §Home Bank¦, §Mobile/Online Banking¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ  ·³ÝÓíáõÙ ¿ 1000 ¹ñ³Ù ë³Ï³·ÇÝ:                                                                                                                                                                                                                                                                      

·/ ä»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÷³Ã»ÃÇ Ñ³ßíÇó ù³Õí³ÍùÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁª ³Ýí×³ñ: 

 

6 Ü³Ëáñ¹ ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ù³Õí³ÍùÝ»ñÇ և վճարային փաստաթղթերի 

տր³մ³դրումը  ³Ýí×³ñ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É ÙÇÝã¨ Ñ³çáñ¹áÕ ³Ùëí³  í»ñçÇÝ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ûñÁ Ý»ñ³éÛ³É: 

 

7 ³/²êÎ-Ý»ñÇ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ÷³Ã»ÃÇ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ, å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ßÇíÝ»ñÇ  ëå³ë³ñÏÙ³Ý 

Ýå³ï³Ïáí, Ø³ÝÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹Ç  ¨  <<Կամավոր կուտակային ավանդÇ>> համալրման նպատակով՝ ³Ýí×³ñ:                                                                                                                                                                                                                  

µ/Ð³ßíÇ ïÝûñÇÝÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÇ Ï³ï³ñáõÙÇó ë³Ï³·ÇÝ ãÇ ·³ÝÓíáõÙ, »Ã» Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÁ Ï³ï³ñí»É 

¿ 10 ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:                                                                                                             ·/Ð³ßíÇ 

ïÝûñÇÝÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ·³ÝÓíáõÙ ¿ ë³Ï³·ÇÝ, »Ã» ïíÛ³É ³ÙëáõÙ 

Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÇ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ó»É: 

 

8 ³/¶³ÝÓ³å»ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí  ³Ýí×³ñ: 

µ/ §Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜÎ¦ ´´ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ëå³ë³ñÏíáÕ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ¨ ³ÝÑ³ï 

Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ÝËÇÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ »ÉùÁ ¹ñ³Ù³ñÏÕÇ »ÉùÇ ûñ¹»ñáí Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ 

¹»åùáõÙ ·³ÝÓíáõÙ ¿  500 ÐÐ ¹ñ³Ù ë³Ï³·ÇÝ:                                    

                                    

9 §Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜÎ¦ ´´À å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ ÃÕÃ³ÏÇó µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó å³ï³ëË³Ý 

ãëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
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10 ´³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ áñáÝù Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý §Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜÎ¦´´À-Ç 

ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í §VIP¦ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ:  

 

 11 ´³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ï»Ýë³Ãáß³Ï ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí µ³óí³Í Ñ³ßÇíÝ»ñÇ, ²ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

í³ñÏÇ Ù³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ïñí³Í ÉÇ³½áñ³·ñ»ñÇ ¨ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ ¹»åù»ñÇ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Բանկը հաճախորդի դիմումով բացում է ժամանակավոր, հիմնական, առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ, էսքրոու և 

կառուցապատողի հատուկ հաշիվներ, ՀՀ օրենսդրությամբ և ՀՀ ԿԲ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ հատուկ հաշիվներ. 

Ժամանակավոր հաշիվը բացվում է նոր ստեղծվող (գրանցման փուլում գտնվող) իրավաբանական անձ  և  անհատ ձեռնարկատեր 

հաճախորդների համար: 

 Հիմնական հաշիվները բացվում են ֆիզիկական և գրանցված իրավաբանական անձանց (անհատ ձեռնարկատեր)  համար:  

Կառուցապատողի հատուկ հաշիվը բացվում է գրանցված իրավաբանական  անձանց համար (անհատ ձեռնարկատեր):  

Կառուցապատողի հատուկ հաշիվներ բացվում են միայն ՀՀ դրամով, իսկ ժամանակավոր և հիմնական հաշիվները՝ ինչպես ՀՀ դրամով, 

այնպես էլ արտարժույթով: 

Հաշվով կարող են իրականացվել հետևյալ գործարքները՝  

•հաշվին դրամական միջոցների կանխիկ/անկանխիկ մուտքագրումներ,  

•հաշվի դրական մնացորդի սահմաններում դրամական միջոցների կանխիկ տրամադրումներ,  

•հաշվի դրական մնացորդի սահմաններում դրամական միջոցների անկանխիկ փոխանցումներ,  

•հաճախորդի տարբեր հաշիվների միջև դրամական միջոցների փոխանցումներ,  

•համապատասխան տեղեկատվական ամփոփագրերով սահմանված այլ գործառնություններ: 

Ð³ßÇíÝ»ñÇ Ñ»é³Ï³é³í³ñáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ONLINE BANKING, MOBILE BANKING համակարգերի միջոցով, որոնց 

պայմաններին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումով. 

Հաշվի արժույթից տարբերվող այլ արժույթներով գործառնությունների իրականացման հնարավորություն առկա չէ:  

Բանկը պարտավորվում է հաճախորդի հաշվին փոխանցված դրամական միջոցները (անկանխիկ ոսկին) մուտքագրել ոչ ուշ, քան 

համապատասխան վճարային փաստաթղթերի Բանկ մուտք լինելու հաջորդ օրը: 

Բանկը պարտավորվում է հաճախորդի կարգադրությամբ հաշվից դրամական միջոցներ տալ կամ փոխանցել (անկանխիկ ոսկին 

փոխանցել) ոչ ուշ, քան համապատասխան վճարային փաստաթղթերի Բանկ մուտք լինելու հաջորդ օրը, բացառությամբ լիազորագրերի 

հիման վրա հաշվով գործառնությունների իրականացումը, որը կատարվում է Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների 

համաձայն լիազորագրի իսկությունը ստուգելուց հետո: 

Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով 

դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման 

վրա: 

Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով 

դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա, 

որից հետո 30 օրացուցային օրում Բանկը պարտավոր է դրա մասին տեղեկացնել Հաճախորդին՝ տրամադրելով հաշվի քաղվածք վերջինիս 

հաղորդակցման եղենակով: 

Բանկի նկատմամբ Հաճախորդի դրամական պարտավորությունների կատարման նպատակով Բանկը կարող է անակցեպտ կարգով 

կատարել հաշվանց, որից հետո 30 օրացուցային օրում Բանկը պարտավոր է դրա մասին տեղեկացնել Հաճախորդին՝ տրամադրելով հաշվի 

քաղվածք վերջինիս հաղորդակցման եղանակով: 

Հաշիվը կարող է փակվել հաճախորդի փակման միակողմանի դիմումով կամ Բանկի կողմից միակողմանի` հաշվում դրամական 

միջոցների բացակայության և մեկ տարվա ընթացքում հաշվով գործառնություններ չկատարվելու, Սակագներով սահմանված վճարները, 

հաճախորդի այլ պարտավորությունները չկատարվելու, ինչպես նաև Պայմաններով սահմանված այլ դեպքերում: Հաշվի փակման 

դեպքում՝ հաշվում եղած դրամական միջոցների մնացորդը տրվում է հաճախորդին կամ նրա ցուցումով փոխանցվում է այլ հաշվի, 

հաճախորդի համապատասխան գրավոր դիմումն ստանալուց ոչ ուշ, քան յոթ օրվա ընթացքում, որից հետո հաշիվը փակվում է: 

Պայմանագրից բխող վեճերի առաջացման դեպքում հաճախորդը գրավոր դիմում է բանկին, և 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

հաճախորդին տրվում է դիմումի վերաբերյալ պատասխան: Պատասխանի հետ համաձայն չլինելու դեպքում հաճախորդը իրավունք ունի 

դիմել դատարան կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարին օրենքով սահմանված կարգով: 

Բանկային հաշիվների բացման նվազագույն սկզբնական գումարի սահմանափակում չկա, իսկ վճարվող տոկոսները ենթակա են հարկման  

Եկամտային հարկի մասին ՀՀ օրենքով սահմանված չափով: 

Ֆիզիկական անձ հաճախորդը հաշիվ բացելու համար Բանկ է ներկայացնում հետևյալ  փաստաթղթերը` 

• անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

• հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ, 

• անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական  կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված 

քաղվածք և կնիք (հաճախորդի ցանկությամբ) (պահանջվում է միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից), 

• հարկային կոդ (պահանջվում է միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից, եթե այն նշված չէ ՀՀ պետական ռեգիստրի գրանցման 

վկայականում).  

•               լուծարվող (անվճարունակության գործընթացում գտնվող) անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշիվ բացելու դեպքում Բանկ ներկայացող 

լուծարային (անվճարունակության գործով)  կառավարիչը ներկայացնում է նաև լուծարման և իր նշանակման վերաբերյալ 

համապատասխան իրավասու մարմնի որոշումը: 

• հաշվի (հաշիվների) միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում՝ լիազորագիր վավերացված նոտարի կողմից կամ 

սահմանված կարգով տրված Բանկում անձամբ հաճախորդի կողմից : 

• կառուցապատողի հատուկ հաշվի բացման համար հաճախորդը Բանկ է ներկայացնում նաև իր կողմից կառուցվող շենքի 

շինարարության թույլտվության պատճենը (պահանջվում է միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից): 

 

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձը բանկային հաշիվ բացելու համար պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
 

 տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթը, 

 իրավաբանական անձի պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական (նաև գործող ղեկավարի գրանցման ներդիր) և 

մասնակիցների վերաբերյալ  տեղեկանք /Հիմնադրամների, Հասարակական կազմակերպությունների, Հասարակական 

Միավորումների և այն կազմակերպությունների դեպքում, որոնց մասնակիցների հաշվառումը չի կատարվում որևէ պետական 

մարմնի կամ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա ԲԲԸ կանոնների համաձայն` հաշվի օպերատոր հանդիսացող 

կազմակերպության կողմից, մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանք՝ տրված տվյալ կազմակերպության գործադիր մարմնի 

կողմից՝  առավելագույնը 30 օրյա վաղեմությամբ/, եթե մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկությունը (առավելագույնը 30 օրյա 
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վաղեմությամբ) ներառված չէ կանոնադրությունում) կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք: 

Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` տեղեկանք (քաղվածք) Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա ԲԲԸ 

կանոնների համաձայն` հաշվի օպերատոր հանդիսացող կազմակերպությունից բաժնետերերի վերաբերյալ, ընդ որում. 

 մասնակիցների կազմում 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձ մասնակից լինելու դեպքում 

պահանջվում է նաև տվյալ իրավաբանական անձի 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ 

տեղեկանք, և այդպես, շարունակաբար իրավաբանական անձանց 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների 

կազմում իրավաբանական անձ մասնակիցներ լինելու դեպքում պահանջվում է այդ մասնակից իրավաբանական անձանց 20% և 

ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանք: 

 կանոնադրության 1 պատճեն` կարված և կնքված «Իսկականի հետ ճիշտ է մակագրությամբ , 

 հարկային կոդ (եթե այն նշված չէ ՀՀ պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականում), 

 ստորագրության իրավունքով օժտվող անձանց պաշտոնի ստանձման հրամաններից քաղվածքներ կամ հաստատված 

պատճեններ:  

 Լիազորված անձի կողմից հաշիվ բացելու դեպքում՝ լիազորված անձի լիազորությունները հավաստող լիազորագրի բնօրինակը` 

վավերացված նոտարական կարգով: 

 Լուծարվող (անվճարունակության գործընթացում գտնվող) իրավաբանական անձի հաշիվ բացելու դեպքում լուծարային 

(անվճարունակության գործով)  կառավարիչը ներկայացնում է լուծարային կառավարիչ նշանակելու և լուծարման 

(անվճարունակության) վերաբերյալ համապատասխան իրավասու մարմնի որոշում: 

 Կառուցապատողի հատուկ հաշվի բացման համար հաճախորդը Բանկ է ներկայացնում նաև իր կողմից կառուցվող շենքի 

շինարարության թույլտվության պատճենը: 

 

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձը բանկային հաշիվ բացելու համար պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
 

• տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթը, 

• մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանքի (տեղեկատվության) (առավելագույնը 30 օրյա վաղեմությամբ) բնօրինակի նոտարական 

կարգով վավերացված հայերեն  թարգմանությունը, եթե մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկությունը (առավելագույնը 30 օրյա 

վաղեմությամբ) ներառված չէ կանոնադրությունում), ընդ որում. 

• մասնակիցների կազմում 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձ մասնակից լինելու դեպքում 

պահանջվում է նաև տվյալ իրավաբանական անձի 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանքի 

(տեղեկության) բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն  թարգմանությունը, և այդպես, շարունակաբար իրավաբանական 

անձանց 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների կազմում իրավաբանական անձ մասնակիցներ լինելու դեպքում 

պահանջվում է այդ մասնակից իրավաբանական անձանց 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանք 

(տեղեկություն):  

• լիազորված անձի (անձանց) կողմից հաշիվ բացելու դեպքում՝ լիազորված անձի (անձանց) լիազորությունները հավաստող 

փաստաթղթի բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը, 

• ոչ ռեզիդենտի երկրի իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի կողմից իրավաբանական անձի 

գրանցումն հավաստող փաստաթղթի բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն  թարգմանությունը, 

• ոչ ռեզիդենտի երկրի իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի կողմից իրավաբանական անձի 

ղեկավարի գրանցման և իրավասության մասին փաստաթղթի բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը, 

իրավաբանական անձի ղեկավարի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը` վավերացված նոտարական կարգով, 

• ոչ ռեզիդենտի հիմնադիր փաստաթղթերի (կանոնադրություն, հիմնադիր պայմանագիր և այլն) բնօրինակի նոտարական կարգով 

վավերացված հայերեն  թարգմանությունը: 

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ 

ուսումնասիրության  նպատակով Բանկը կարող է ,,Ճանաչիր քո հաճախորդին,, (Know your customer) սկզբունքի հիման վրա պահանջել 

լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ 

հաճախորդին: 

Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի 

հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել 

հաճախորդից լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում: 

Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից՝ կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն: 

Բանկը  ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և պարբերականությամբ  ֆիզիկական անձ հաշվետիրոջը տրամադրում է վերջինիս 

նախընտրած լեզվով  իր հաշվի վերաբերյալ քաղվածք, բացառությամբ այն դեպքի, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ հաշիվը չի 

դեբետագրվել կամ կրեդիտագրվել: 

Բանկային  հաշիվներին առկա դրամական միջոցների համար, եթե վճարային քարտերով սպասարկվող հաշիվների տեղեկատվական 

ամփոփագրերով այլ տոկոսի չափ չի սահմանվել, հաշվարկվում է տարեկան տոկոսադրույք
1
. 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքի դեպքում՝ 

ՀՀ դրամ Տոկոսադրույք 

ա/ 0-Çó 20 000 000 0% 

բ/ 20 000 001-50 000 000 1% 

գ/ 50 000 001 և ավելի 2% 

Հաշվարկներում տարին ընդունվում է 365 օր, նահանջ տարվա համար 366 օր 

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության դեպքում*. 

ՀՀ դրամ Տոկոսադրույք 

ա/ 0-Çó 20 000 000 0.00% 

բ/ 20 000 001-50 000 000 1.00% 

գ/ 50 000 001 և ավելի 2.02% 

տոկոսադրույքները հաշվարկվում են՝ տարին ընդունելով 365 օր 

*Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հաշվարկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված կարգովª  ելնելով 

հետևյալ բանաձևիցª 

1)/1(  nnrAPY  

որտեղ`  
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1) APY – տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունն է:  

2) r – տարեկան պարզ տոկոսադրույքն է:  

3) n – մեկ տարվա ընթացքում տոկոսագումարների կապիտալացման հաճախականությունն է: 

1. Տոկոսները հաշվարկվում են հաշվետու ամսվա ընթացքում բանկային  հաշվում առկա դրամական միջոցների միջին օրական 

կտրվածքով և վճարվում են հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա առաջին աշխատանքային օրը:  

Ընդ որումª   

* եթե բանկային  հաշիվը բացվել է և/կամ հաշվին միջոցները գոյացել են հաշվետու ամսվա ընթացքում` ապա միջին օրական տոկոսների 

հաշվարկն իրականացվում է հաշվետու ամսվա օրացուցային օրերի հաշվարկով, 

* եթե հաշվետու ամսվա ընթացքում բանկային հաշիվը փակվել է` ապա այդ ամսվա համար տոկոսներ չեն վճարվում:                                                                                           

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` ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ 

ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՍՏԱԿԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ 

ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՅՔՈՒՄª www.aeb.am : 

Բանկն իրավունք ունի միակողմանի փոփոխել վճարվող տոկոսադրույքը: 

Հաշվարկի օրինակ՝ 
                                                                                                                  ÐÐ ¹ñ³Ù 

ï³ñ»Ï³Ý 1.0% ïáÏáë³¹ñáõÛù ï³ñ»Ï³Ý 2.0% ïáÏáë³¹ñáõÛù 

³Ùëí³ ÙÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý 

ÙÝ³óáñ¹ 

ëï³óí»ÉÇù ïáÏáëÝ»ñ 

(31 ûñáõÙ) 

³Ùëí³ ÙÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý 

ÙÝ³óáñ¹ 

ëï³óí»ÉÇù ïáÏáëÝ»ñ 

(31 ûñáõÙ) 

     25,000,000.00  19,109.50        60,000,000.00 91,726.00 

 Հաշվարկներում տարին ընդունվել է 365 օր, ընդ որում տոկոսագումարները հաշվարկված են՝ հաշվի առած եկամտային հարկը: 

Ավանդները երաշխավորվում են  Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին ՀՀ օրենքի համաձայն. 

Ավանդի արժութային կառուցվածքը 
Ավանդի 

երաշխավորման 

առավելագույն չափը 

Եթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ 16 միլիոն ՀՀ դրամ 

Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժութային ավանդ 7 միլիոն  ՀՀ  դրամ 

Եթե նույն բանկում 

ունեք և ՀՀ դրամով, 

և արտարժույթով 

ավանդ 

Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն 

դրամից ավել է 
16 միլիոն ՀՀ դրամ

1  

Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն 

դրամից պակաս է 
7 ÙÇÉÇáÝ ÐÐ ¹ñ³Ù

2
 

1. Երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը: 

2. Երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը՝  յոթ միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա 

դրամային ավանդի տարբերության չափով: 

 

 

II. ¶àðÌ²èÜàôÂÚàôÜÜºð Î²ÜÊÆÎ ¸ð²Øàì  ºì  ²ðî²ðÄàôÚÂàì 

  Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü   îºê²ÎÀ ÎàØÆêÆàÜ   ìÖ²ð  

1. Î³ÝËÇÏ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ùáõïù³·ñáõÙ  

³/ ÐÐ ¹ñ³Ù, ²ØÜ ¹áÉ³ñ, ºíñá 0 

µ/ ²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ,այդ թվում քարտային հաշիվներին 

մուտքագրում ûñí³ ë³ÑÙ³Ýí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùáí
6
 

·/  ã»Ï»ñÇ ·ÝÙ³Ý, í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáí, 

³í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇÝ Ùáõïù»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ 

Ï³ÝËÇÏ ³éù áõ í³×³éùÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ýå³ï³Ïáí 

0 

¹/ Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ïáõÏ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·áí 

/Ñ³Ù³ñ³Ï³Éí³Í Ï³å³ñ³ÏÝÇùÝ»ñáí ÏÝùí³Í Ï³Ù Ù»Ï³Ý·³ÙÛ³ 

û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ³Ï³Éí³Í åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ å³ñÏ»ñáí/ 

Ï³ÝËÇÏ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ùáõïù³·ñáõÙ »ÉÝ»Éáí ·áõÙ³ñÇ Í³í³ÉÇó 

0,01% min 500 ¹ñ³Ù 

2. Ð³×³Ëáñ¹Ç Ñ³ßíÇÝ Ùáõïù³·ñí³Í Ï³ÝËÇÏ ÙÇçáóÝ»ñÇó` Ï³ÝËÇÏÇ í×³ñáõÙ
1
 

³/ ÐÐ ¹ñ³Ù, ²ØÜ ¹áÉ³ñ, ºíñá  0 

µ/ ²ÛÉ  ³ñï³ñÅáõÛÃ ûñí³ ë³ÑÙ³Ýí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùáí 

3.Î³ÝËÇÏ ÙÇçáóÝ»ñÇ í×³ñáõÙ` Ñ³×³Ëáñ¹Ç ³ÝÏ³ÝËÇÏ ÙÇçáóÝ»ñÇó
2
 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó համար 

³/ ÙÇÝã¨  30 000 ¹ñ³Ù  500 ¹ñ³Ù 



 

 

 

8 

µ/ 30 001 ¹ñ³Ù ¨ ³í»ÉÇ 0.5 %, min 1 000 ¹ñ³Ù 

·/²ØÜ ¹áÉ³ñ 2 % min 1000 ¹ñ³Ù 

¹/ ºìðà  1.5 %, min 1 000 ¹ñ³Ù 

»/ ²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ ûñí³ ë³ÑÙ³Ýí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùáí  

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó,ԱՁ-ի Ñ³Ù³ñ 

³/ ÙÇÝã¨  30 000 ¹ñ³Ù  500 ¹ñ³Ù 

µ/ 30 001 ¹ñ³Ù ¨ ³í»ÉÇ 0.3%, min 1 000 ¹ñ³Ù 

·/²ØÜ ¹áÉ³ñ 2 % min 1000 ¹ñ³Ù 

¹/ ºìðà  1.5 % min 1 000 ¹ñ³Ù 

»/ ²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ ûñí³ ë³ÑÙ³Ýí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùáí  

3.1 Ոչ հաշվետեր հանդիսացող անձանց համար և տարանցիկ հաշիվներից  
5
      

ա/ մինչև 30 000 դրամ  500 դրամ 

բ/ 30 001-100 000 դրամ  1000 դրամ 

գ/100 001 դրամ և ավել  1%, min 3000 դրամ 

¹/ ºìðà 1.5% min 1000¹ñ³Ù 

»/²ØÜ ¹áÉ³ñ 2% min 1000¹ñ³Ù 

4.ÐÝ³Ù³ß ¨ íÝ³ëí³Í ¹ñ³Ù³ÝÇß»ñÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙ 

³/ ÐÐ ¹ñ³Ù 0 

µ/ ²ØÜ ¹áÉ³ñ, ºìðà ¨ è¸ éáõµÉÇ 5% 

·/ ²ÛÉ ³ñï³ñÅáõÛÃ ãÇ ÁÝ¹áõÝíáõÙ 

5. Î³ÝËÇÏ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÇëÏáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙ * 
3
 

³/ ÙÇÝã¨ 600 000 ¹ñ³ÙÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ³ñï³ñÅáõÛÃ 5 000 ¹ñ³Ù 

µ/ 600 001-Çó 1 000 000 ¹ñ³ÙÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ³ñï³ñÅáõÛÃ 

10 000 ¹ñ³Ù 

·/ 1 000 001-Çó 5 000 000 ¹ñ³ÙÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ³ñï³ñÅáõÛÃ 15 000 ¹ñ³Ù 

¹/ 5 000 001-Çó 10 000 000 ¹ñ³ÙÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ³ñï³ñÅáõÛÃ 20 000 ¹ñ³Ù 

»/ 10 000 001 ¹ñ³ÙÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ³ñï³ñÅáõÛÃ ¨ ³í»ÉÇ 30 000 ¹ñ³Ù 

6. Ø»ï³Õ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ Ù»Ï Ñ³×³Ëáñ¹Çó` Ù»Ï µ³ÝÏ³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ 
4
 

³/ ÙÇÝã¨ 50 000  ¹ñ³Ù 0 

µ/ 50 001 ¨ ³í»ÉÇ  ¹ñ³Ù  2% 
*ê³Ï³·ÇÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ²²Ð-Ý 

 
1 Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³ßÇíÝ»ñÇó ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³ÝËÇÏ³óÙ³Ý ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÁ Ñ³ßí³ñÏ»ÉÇë ÑÇÙù ¿ ÁÝ¹áõÝíáõÙ 

ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³ÝËÇÏ³óÙ³Ý ûñí³Ý Ý³Ëáñ¹áÕ 182 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³×³Ëáñ¹Ç Ñ³ßíÇÝ <<Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜÎ>> 

´´À Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ï³ÝËÇÏ Ùáõïù³·ñí³Í ¨ Ï³ÝËÇÏ »Éù³·ñí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÝ»ñÇ 

ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ (ëáõÛÝ ë³Ï³·ÇÝÁ ãÇ ï³ñ³ÍíáõÙ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹Ý»ñÇ, ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Ý»ñ¹ñí³Í 

Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ և դրանց ¹ÇÙ³ó Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñÇ íñ³): ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÁ 

(µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ֆիզիկական անձանց տրամադրված áëÏÛ³ Çñ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ·ñ³í³¹ñÙ³Ùµ 

í³ñÏ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³ÝÏÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ÐÐ ¹ñ³Ùáí ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ, ²ñ³ñ³ïÇÝÏ³ë³óÇ³յի 

³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÇó Ù³ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ýáí ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ Ï³ÝËÇÏ³óÙ³Ý 

ë³Ï³·ÇÝ ãÇ ·³ÝÓíáõÙ) ,ï»ñÙÇÝ³ÉÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ñ³ßÇíÝ»ñÇÝ Ùáõïù³·ñí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý 

Ñ³×³Ëáñ¹Ç Ñ³ßíÇÝ Ùáõïù³·ñí³Í ³ÝÏ³ÝËÇÏ ÙÇçáóÝ»ñ: 

 

2  ³/ êáõÛÝ ë³Ï³·ÇÝÁ ãÇ ï³ñ³ÍíáõÙ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹Ý»ñÇ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇÝ 

í×³ñí³Í ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÇ,  ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Ý»ñ¹ñí³Í Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ ¹ÇÙ³ó 

Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñÇ, §Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜÎ¦ ´´À կողմից թողարկված պարտատոմսերը ձեռքբերած 

ֆիզիկական անձ հաճախորդներիó ներդրումային ծառայությունների դիմաց գանձվող միջնորդավճարներÇ 

(Ý»ñ³éÛ³É µáñë³Û³Ï³Ý ë³Ï³·Ý»ñÁ) ¨ å³ñï³ïáÙë»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ùáõïù³·ñí³Í 

¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ,  ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó տրամադրված áëÏÛ³ Çñ»ñÇ ·ñ³í³¹ñÙ³Ùµ և ¹ñ³Ù³Ï³Ý 

ÙÇçáóÝ»ñÇ ·ñ³í³¹ñÙ³Ùµ  í³ñÏ»ñÇ, µ³ÝÏÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ÐÐ ¹ñ³Ùáí ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ 

Արարատինկասացիայի ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³å³ÑáíÙ³Ùµ ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ, ÇÝãå»ë 

Ý³¨ §Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜÎ¦ ´´À-Ç ÏáÕÙÇó ï»Õ³¹ñí³Í POS ï»ñÙÇÝ³ÉÝ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇó 

³é³ç³ó³Í ³ÝÏ³ËÇÏ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³ÝËÇÏ³óÙ³Ý íñ³:   

 բ/ ëáõÛÝ ë³Ï³·ÇÝÁ ãÇ ï³ñ³ÍíáõÙ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ñ³×³Õáñ¹Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó µ³ÝÏÇ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³½³ÛÇ ÙÇçáóáí ïíÛ³É ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ í×³ñí³Í ÏáÙáõÝ³É í×³ñÝ»ñÇ Ýå³ï³Ïáí 

Ï³ÝËÇÏ³óíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ íñ³:  
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գ/ ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýí×³ñ:êáõÛÝ ë³Ï³·ÇÝÁ ãÇ ï³ñ³ÍíáõÙ ³ÛÉ 

³ñï³ñÅáõÛÃÇ íñ³:                                                                                                                                                         

դ/ êáõÛÝ ë³Ï³·ÇÝÁ ãÇ ï³ñ³ÍíáõÙ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÷³Ã»ÃÇ Ñ³ßÇíÝ»ñÇó, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ñ³ßÇíÝ»ñÇó 

¨ å»ï.Ýå³ëïÇ Ñ³ßÇíÝ»ñÇÝ áñå»ë Ýå³ëï ÷áË³Ýóí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ï³ÝËÇÏ³óÙ³Ý  íñ³:                                                        

»/²ÛÝ í³ñÏ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,áñáÝó ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ï³ÝËÇÏ³óÙ³Ý ë³Ï³·ÇÝ, 

Ýí³½³·áõÛÝ 1000 ÐÐ ¹ñ³Ùի ß»ÙÁ ãÏÇñ³é»É : 

 

3 êáõÛÝ ë³Ï³·ÇÝÁ ãÇ ï³ñ³ÍíáõÙ µ³ÝÏáõÙ ³ñï³ñÅáõÛÃáí áñ¨¿ ·áñÍ³ñùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý íñ³: ø³Õ³ù³óáõ 

ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ï³ÝËÇÏ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·íáõÙ ¿ §Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜÎ¦´´À ·³ÝÓ³å³ÑÇ 

ÏáÕÙÇó, ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ÷³Ã»Ã³íáñíáõÙ, ¹ñáßÙíáõÙ ¨ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ: 

 

4 ê³ÑÙ³Ýí³Í ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÁ ãÇ ï³ñ³ÍíáõÙ §Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜÎ¦ ´´À-áõÙ ·áñÍáÕ Ñ³ßÇíÝ»ñ áõÝ»óáÕ 

Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ íñ³ ¨ §Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜÎ¦ ´´À-áõÙ ·áñÍáÕ Ñ³ßÇíÝ»ñÇÝ Ùáõïù³·ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 

 

5 êáõÛÝ ë³Ï³·ÇÝÁ ãÇ ï³ñ³ÍíáõÙ µ³ÝÏáõÙ կանխիկ վճարված և հետ վերադարձված գումարների 

կանխիկացման վրա: 

6     ´³ó³éáõÃÛ³Ùµ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇÝ è¸ éáõµÉÇ ³ñÅáõÛÃáí ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ï³ÝËÇÏ 

ÙÇçáóÝ»ñÇ Ùáõïù³·ñÙ³Ý: 

 

 

1. ÐÐ ¸ñ³Ùáí
2
 0 

1.1 ²é³Ýó Ñ³ßÇí µ³ó»Éáõ Ï³ÝËÇÏ ÐÐ ¹ñ³Ùáí ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ /í×³ñáõÙÝ»ñÇ/ 

ëå³ë³ñÏáõÙ 
3
 

³/ ÙÇÝã¨ 100 000  ¹ñ³Ù 200 ՀՀ դրամ 

µ/ 100 001-Çó 500 000  ¹ñ³Ù 500 ՀՀ դրամ 

·/ 500 001-Çó 1 000 000  ¹ñ³Ù  1,000 ՀՀ դրամ 

¹/ 1 000 001-Çó 3 000 000  ¹ñ³Ù 1,500 ՀՀ դրամ 

»/ 3 000 001-Çó 5 000 000  ¹ñ³Ù 3,000 ՀՀ դրամ 

½/ 5 000 001 ¨ ³í»ÉÇ  ¹ñ³Ù 5,000 ՀՀ դրամ 

¿/ §Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜÎ¦´´À 

Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ²Ýí×³ñ 

1.2 Արտարժույթով ներբանկային 

փոխանցումներ /վճարումներ/ ²Ýí×³ñ 

1.3 Ü»ñµ³ÝÏ³ÛÇÝ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ /ՀԷԲ 

փոխանցումներ գաղտնաբառով/   
0.6% min 200 դրամ 

1.4 §Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜÎ¦´´À 

ապառիկ վարկերի 1000 ՀՀ դրամը 

գերազանցող կանխիկ վճարումների 

իրականացում 

300 ՀՀ դրամ 
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*ê³Ï³·ÇÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ²²Ð-Ý 

 

 

IV. ²è²ðÎ²Ú²¼àôðÎ  Øºî²Ô²Î²Ü  Ð²ÞÆì 

  Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü   îºê²ÎÀ ÎàØÆêÆàÜ   ìÖ²ð  

1. î³ñ»Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý í³ñÓ  5 000 ¹ñ³Ù
1
 

2. Üí³½³·áõÛÝ Ùáõïù / Ð³ßíáí ·áñÍ³ñùÇ Ýí³½³·áõÛÝ 

ã³÷ 
1 ·ñ 

3. Հաշվին առկա միջոցների դիմաց վճարվող 

տարեկան տոկոսադրույք 
0% 

4. öáË³ÝóáõÙÝ»ñ §Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜÎ¦ ´´À 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó ¹áõñë 

÷áË³ÝóíáÕ Ù»ï³ÕÇ 

ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ñùÇ 

Ï³ï³ñÙ³Ý å³ÑÇ 

¹ñáõÃÛ³Ùµ Î´ ÏáÕÙÇó 

ë³ÑÙ³Ýí³Í ÷áË³ñÅ»ùáí 

Ñ³ßí³ñÏí³Í ·áõÙ³ñÇ 0.1% 

min 15 000 ¹ñ³Ù 
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5. öáË³ÝóáõÙÝ»ñ §Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜÎ¦ ´´À 

Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ 
0 

6. öáË³Ýóí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ùáõïù³·ñáõÙ Ñ³ßíÇÝ   5 000 ¹ñ³Ù 

 

1.Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ³ßíÇó ï³ñ»Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý í×³ñ ãÇ ·³ÝÓíáõÙ, »Ã» Ñ³ßíÇ ÙÝ³óáñ¹Á ½ñá ¿:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները բացվում են ֆիզիկական և գրանցված իրավաբանական 

անձանց (անհատ ձեռնարկատեր)  համար: 

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվը ցպահանջ հաշիվ է՝ նախատեսված անկանխիկ ոսկու 

հաշվառման համար, որը բացվում է միայն 999.9 հարգով և որով կարող են իրականացվել հետևյալ 

գործառնությունները. 

 մետաղական հաշվի համալրում` Բանկից անկանխիկ ոսկի գնելու և այն մետաղական 

հաշվին մուտքագրելու միջոցով, ինչպես նաև հաճախորդի կամ այլ անձի Բանկում կամ այլ 

բանկում առկա մետաղական հաշվից ոսկու անկանխիկ փոխանցման միջոցով, 

 մետաղական հաշվի ելքագրում` մետաղական հաշվում առկա անկանխիկ ոսկին Բանկին  

վաճառելու միջոցով, ինչպես նաև հաճախորդի կամ այլ անձի Բանկում կամ այլ բանկում 

առկա մետաղական հաշվին ոսկու անկանխիկ փոխանցում կատարելու միջոցով: 

Հաշվով գործառնությունների իրականացման ժամանակ հիմք են ընդունվում Բանկի կողմից 

սահմանված 1 գրամ անկանխիկ ոսկու առքի և վաճառքի փոխարժեքները: 

Առարկայազուրկ մետաղական հաշվով գործառնությունները չեն ենթադրում ոսկու կանխիկ 

մուտքագրում և ելքագրում: 

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները չեն հատուցվում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող 

հիմնադրամի կողմից: 

Բանկը պարտավորվում է հաճախորդի հաշվին փոխանցված դրամական միջոցները (անկանխիկ 

ոսկին) մուտքագրել ոչ ուշ, քան համապատասխան վճարային փաստաթղթերի Բանկ մուտք լինելու 

հաջորդ օրը: 

Բանկը պարտավորվում է հաճախորդի կարգադրությամբ հաշվից դրամական միջոցներ տալ կամ 

փոխանցել (անկանխիկ ոսկին փոխանցել) ոչ ուշ, քան համապատասխան վճարային փաստաթղթերի 

Բանկ մուտք լինելու հաջորդ օրը, բացառությամբ լիազորագրերի հիման վրա հաշվով 

գործառնությունների իրականացումը, որը կատարվում է Բանկի ներքին իրավական ակտերի 

պահանջների համաձայն լիազորագրի իսկությունը ստուգելուց հետո: 

Ֆիզիկական անձ/անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդը հաշիվ բացելու համար Բանկ է ներկայացնում 

հետևյալ  փաստաթղթերը` 

• անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

• հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ, 

• անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական  կամ միասնական 

պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք և կնիք (հաճախորդի ցանկությամբ) (պահանջվում է 

միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից), 

• հարկային կոդ (պահանջվում է միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից, եթե այն նշված չէ ՀՀ 

պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականում).  

• հաշվի (հաշիվների) միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում՝ լիազորագիր 

վավերացված նոտարի կողմից կամ սահմանված կարգով տրված Բանկում անձամբ հաճախորդի 

կողմից : 

 

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձը հաշիվ բացելու համար պետք է ներկայացնի հետևյալ 

փաստաթղթերը՝ 
 

• տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթը, 

• իրավաբանական անձի պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական (նաև գործող ղեկավարի 

գրանցման ներդիր) և մասնակիցների վերաբերյալ  տեղեկանք /Հիմնադրամների, Հասարակական 

կազմակերպությունների, Հասարակական Միավորումների և այն կազմակերպությունների դեպքում, 

որոնց մասնակիցների հաշվառումը չի կատարվում որևէ պետական մարմնի կամ Հայաստանի 

կենտրոնական դեպոզիտարիա ԲԲԸ կանոնների համաձայն` հաշվի օպերատոր հանդիսացող 

կազմակերպության կողմից, մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանք՝ տրված տվյալ կազմակերպության 

գործադիր մարմնի կողմից՝  առավելագույնը 30 օրյա վաղեմությամբ/, եթե մասնակիցների վերաբերյալ 

տեղեկությունը (առավելագույնը 30 օրյա վաղեմությամբ) ներառված չէ կանոնադրությունում) կամ 

միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք: Բաժնետիրական ընկերությունների 

դեպքում` տեղեկանք (քաղվածք) Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա ԲԲԸ կանոնների 

համաձայն` հաշվի օպերատոր հանդիսացող կազմակերպությունից բաժնետերերի վերաբերյալ, ընդ 

որում. 

• մասնակիցների կազմում 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձ 

մասնակից լինելու դեպքում պահանջվում է նաև տվյալ իրավաբանական անձի 20% և ավելի 

մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանք, և այդպես, շարունակաբար 

իրավաբանական անձանց 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների կազմում 

իրավաբանական անձ մասնակիցներ լինելու դեպքում պահանջվում է այդ մասնակից իրավաբանական 

անձանց 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանք: 

• կանոնադրության 1 պատճեն` կարված և կնքված «Իսկականի հետ ճիշտ է մակագրությամբ , 

• հարկային կոդ (եթե այն նշված չէ ՀՀ պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականում), 

• ստորագրության իրավունքով օժտվող անձանց պաշտոնի ստանձման հրամաններից 

քաղվածքներ կամ հաստատված պատճեններ:  

• Լիազորված անձի կողմից հաշիվ բացելու դեպքում՝ լիազորված անձի լիազորությունները 

հավաստող լիազորագրի բնօրինակը` վավերացված նոտարական կարգով: 
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Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձը  հաշիվ բացելու համար պետք է ներկայացնի հետևյալ 

փաստաթղթերը՝ 
 

• տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթը, 

• մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանքի (տեղեկատվության) (առավելագույնը 30 օրյա 

վաղեմությամբ) բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն  թարգմանությունը, եթե 

մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկությունը (առավելագույնը 30 օրյա վաղեմությամբ) ներառված չէ 

կանոնադրությունում), ընդ որում. 

• մասնակիցների կազմում 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձ 

մասնակից լինելու դեպքում պահանջվում է նաև տվյալ իրավաբանական անձի 20% և ավելի 

մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանքի (տեղեկության) բնօրինակի 

նոտարական կարգով վավերացված հայերեն  թարգմանությունը, և այդպես, շարունակաբար 

իրավաբանական անձանց 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների կազմում 

իրավաբանական անձ մասնակիցներ լինելու դեպքում պահանջվում է այդ մասնակից իրավաբանական 

անձանց 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանք 

(տեղեկություն):  

• լիազորված անձի (անձանց) կողմից հաշիվ բացելու դեպքում՝ լիազորված անձի (անձանց) 

լիազորությունները հավաստող փաստաթղթի բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն 

թարգմանությունը, 

• ոչ ռեզիդենտի երկրի իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող 

մարմնի կողմից իրավաբանական անձի գրանցումն հավաստող փաստաթղթի բնօրինակի նոտարական 

կարգով վավերացված հայերեն  թարգմանությունը, 

• ոչ ռեզիդենտի երկրի իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող 

մարմնի կողմից իրավաբանական անձի ղեկավարի գրանցման և իրավասության մասին փաստաթղթի 

բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը, իրավաբանական անձի 

ղեկավարի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը` վավերացված նոտարական կարգով, 

• ոչ ռեզիդենտի հիմնադիր փաստաթղթերի (կանոնադրություն, հիմնադիր պայմանագիր և 

այլն) բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն  թարգմանությունը: 

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենքով սահմանված 

հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով Բանկը կարող է ,,Ճանաչիր քո հաճախորդին,, 

(Know your customer) սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ 

տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ 

հաճախորդին: 

Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը ԱՄՆ հարկատու 

հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել հաճախորդից լրացուցիչ 

տեղեկատվության հավաքագրում: 

Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից՝ կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և 

տեղեկատվություն: 

Հաշիվը կարող է փակվել հաճախորդի փակման միակողմանի դիմումով կամ Բանկի կողմից 

միակողմանի` միջոցների բացակայության և մեկ տարվա ընթացքում հաշվով գործառնություններ 

չկատարվելու, Սակագներով սահմանված վճարները, հաճախորդի այլ պարտավորությունները 

չկատարվելու, ինչպես նաև Պայմաններով սահմանված այլ դեպքերում: Հաշվի փակման դեպքում՝ 

մետաղական հաշվում առկա անկանխիկ ոսկին հաճախորդի ցուցումով վաճառվում է Բանկին   կամ 

փոխանցվում այլ անկանխիկ ոսկու հաշվի, հաճախորդի համապատասխան գրավոր դիմումն 

ստանալուց ոչ ուշ, քան յոթ օրվա ընթացքում, որից հետո հաշիվը փակվում է: 

Առարկայազուրկ մետաղական հաշվի և դրանով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ 

քաղվածքները, վճարային փաստաթղթերի պատճենները և/կամ կրկնօրինակները, այլ 

տեղեկություններն ու տեղեկանքները տրամադրվում են Հիմնական բանկային հաշվի համար 

սահմանված սակագներով: 

Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են 

սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 

մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա: 

Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է 

իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 

մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա, որից հետո 30 

օրացուցային օրում Բանկը պարտավոր է դրա մասին տեղեկացնել Հաճախորդին՝ տրամադրելով 

հաշվի քաղվածք վերջինիս հաղորդակցման եղենակով: 

Բանկի նկատմամբ Հաճախորդի դրամական պարտավորությունների կատարման նպատակով Բանկը 

կարող է անակցեպտ կարգով կատարել հաշվանց, որից հետո 30 օրացուցային օրում Բանկը 

պարտավոր է դրա մասին տեղեկացնել Հաճախորդին՝ տրամադրելով հաշվի քաղվածք վերջինիս 

հաղորդակցման եղանակով: 
 

 

V. ¾êøðààô  Ð²ÞÆì 

  Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü   îºê²ÎÀ ÎàØÆêÆàÜ   ìÖ²ð  

1. êå³ë³ñÏÙ³Ý í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ 
·áñÍ³ñùÇ ·áõÙ³ñÇ 0.1% min               

15 000 ¹ñ³Ù max 100 000 ¹ñ³Ù  

2. ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ 
15 000 ¹ñ³Ù 

3. Հաշվին առկա միջոցների դիմաց վճարվող տարեկան 

տոկոսադրույք 

0% 
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Էսքրոու հաշվի վրա դեպոնացվում են գործարքի կատարման համար էսքրոու միջոցների 

հասցեատիրոջը վճարման ենթակա էսքրոու միջոցներ մուտքագրողի կողմից մուտք արված 

գումարները (էսքրոու միջոցները)` որպես գործարքի կատարման երաշխիք: Էսքրոու հաշվին 

մուտքագրված Էսքրոու միջոցները Բանկը (Էսքրոու գործակալը) Էսքրոու պայմանագրով սահմանված 

կարգով կարող է վճարել էսքրոու միջոցների հասցեատիրոջը կանխիկ կամ փոխանցվել նրա նշած 

հաշվին` Էսքրոու՚ պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում Էսքրոու պայմանագրով 

սահմանված փաստաթուղթը Բանկին (Էսքրոու գործակալին) ներկայացնելու դեպքում կամ էսքրոու 

միջոցներ մուտքագրողի կողմից Բանկին (Էսքրոու գործակալին) էսքրոու միջոցները էսքրոու 

միջոցների հասցեատիրոջը վճարելու վերաբերյալ գրավոր հանձնարարական տրամադրելու դեպքում:  

Էսքրոու պայմանագրով սահմանված ժամկետներում Էսքրոու պայմանագրով սահմանված 

փաստաթուղթը Բանկին չներկայացնելու դեպքու էսքրոու հաշիվը ձևակերպվում է որպես էսքրոու 

միջոցները մուտքգրողի հիմնական բանկային հաշիվ՝ վերջինիս կողմից այդ հաշվի միջոցները 

տնօրինելու իրավունքով:  

Էսքրու միջոցները էսքրոու հաշվից ելքագրելուց /հաշվի մնացորդը զրոյական դառնալուց/ հետո 

հաշիվը փակվում է: 

Էսքրոու հաշիվները բացվում են ֆիզիկական և գրանցված իրավաբանական անձանց (անհատ 

ձեռնարկատեր)  համար: 

Էսքրոու հաշիվներ բացվում են միայն ՀՀ դրամով: 

Հաշվի արժույթից տարբերվող այլ արժույթներով գործառնությունների իրականացման 

հնարավորություն առկա չէ:  

Բանկը պարտավորվում է հաճախորդի հաշվին փոխանցված դրամական միջոցները մուտքագրել ոչ 

ուշ, քան համապատասխան վճարային փաստաթղթերի Բանկ մուտք լինելու հաջորդ օրը: 

Բանկը պարտավորվում է հաճախորդի կարգադրությամբ հաշվից դրամական միջոցներ տալ կամ 

փոխանցել ոչ ուշ, քան համապատասխան վճարային փաստաթղթերի Բանկ մուտք լինելու հաջորդ օրը, 

բացառությամբ լիազորագրերի հիման վրա հաշվով գործառնությունների իրականացումը, որը 

կատարվում է Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների համաձայն լիազորագրի իսկությունը 

ստուգելուց հետո: 

Ֆիզիկական անձ/անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդը հաշիվ բացելու համար Բանկ է ներկայացնում 

հետևյալ  փաստաթղթերը` 

• անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

• հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ, 

• անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական  կամ միասնական 

պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք և կնիք (հաճախորդի ցանկությամբ) (պահանջվում է 

միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից), 

• հարկային կոդ (պահանջվում է միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից, եթե այն նշված չէ ՀՀ 

պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականում).  

• հաշվի (հաշիվների) միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում՝ լիազորագիր 

վավերացված նոտարի կողմից կամ սահմանված կարգով տրված Բանկում անձամբ հաճախորդի 

կողմից : 

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձը բանկային հաշիվ բացելու համար պետք է ներկայացնի հետևյալ 

փաստաթղթերը՝ 

• տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթը, 

• իրավաբանական անձի պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական (նաև գործող ղեկավարի 

գրանցման ներդիր) և մասնակիցների վերաբերյալ  տեղեկանք /Հիմնադրամների, Հասարակական 

կազմակերպությունների, Հասարակական Միավորումների և այն կազմակերպությունների դեպքում, 

որոնց մասնակիցների հաշվառումը չի կատարվում որևէ պետական մարմնի կամ Հայաստանի 

կենտրոնական դեպոզիտարիա ԲԲԸ կանոնների համաձայն` հաշվի օպերատոր հանդիսացող 

կազմակերպության կողմից, մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանք՝ տրված տվյալ կազմակերպության 

գործադիր մարմնի կողմից՝  առավելագույնը 30 օրյա վաղեմությամբ/, եթե մասնակիցների վերաբերյալ 

տեղեկությունը (առավելագույնը 30 օրյա վաղեմությամբ) ներառված չէ կանոնադրությունում) կամ 

միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք: Բաժնետիրական ընկերությունների 

դեպքում` տեղեկանք (քաղվածք) Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա ԲԲԸ կանոնների 

համաձայն` հաշվի օպերատոր հանդիսացող կազմակերպությունից բաժնետերերի վերաբերյալ, ընդ 

որում. 

• մասնակիցների կազմում 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձ 

մասնակից լինելու դեպքում պահանջվում է նաև տվյալ իրավաբանական անձի 20% և ավելի 

մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանք, և այդպես, շարունակաբար 

իրավաբանական անձանց 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների կազմում 

իրավաբանական անձ մասնակիցներ լինելու դեպքում պահանջվում է այդ մասնակից իրավաբանական 

անձանց 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանք: 

• կանոնադրության 1 պատճեն` կարված և կնքված «Իսկականի հետ ճիշտ է մակագրությամբ , 

• հարկային կոդ (եթե այն նշված չէ ՀՀ պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականում), 

• ստորագրության իրավունքով օժտվող անձանց պաշտոնի ստանձման հրամաններից 

քաղվածքներ կամ հաստատված պատճեններ:  

• Լիազորված անձի կողմից հաշիվ բացելու դեպքում՝ լիազորված անձի լիազորությունները 

հավաստող լիազորագրի բնօրինակը` վավերացված նոտարական կարգով: 

 

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձը հաշիվ բացելու համար պետք է ներկայացնի հետևյալ 

փաստաթղթերը՝ 
 

• տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթը, 

• մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանքի (տեղեկատվության) (առավելագույնը 30 օրյա 
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վաղեմությամբ) բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն  թարգմանությունը, եթե 

մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկությունը (առավելագույնը 30 օրյա վաղեմությամբ) ներառված չէ 

կանոնադրությունում), ընդ որում. 

• մասնակիցների կազմում 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձ 

մասնակից լինելու դեպքում պահանջվում է նաև տվյալ իրավաբանական անձի 20% և ավելի 

մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանքի (տեղեկության) բնօրինակի 

նոտարական կարգով վավերացված հայերեն  թարգմանությունը, և այդպես, շարունակաբար 

իրավաբանական անձանց 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների կազմում 

իրավաբանական անձ մասնակիցներ լինելու դեպքում պահանջվում է այդ մասնակից իրավաբանական 

անձանց 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկանք 

(տեղեկություն):  

• լիազորված անձի (անձանց) կողմից հաշիվ բացելու դեպքում՝ լիազորված անձի (անձանց) 

լիազորությունները հավաստող փաստաթղթի բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն 

թարգմանությունը, 

• ոչ ռեզիդենտի երկրի իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող 

մարմնի կողմից իրավաբանական անձի գրանցումն հավաստող փաստաթղթի բնօրինակի նոտարական 

կարգով վավերացված հայերեն  թարգմանությունը, 

• ոչ ռեզիդենտի երկրի իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող 

մարմնի կողմից իրավաբանական անձի ղեկավարի գրանցման և իրավասության մասին փաստաթղթի 

բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը, իրավաբանական անձի 

ղեկավարի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը` վավերացված նոտարական կարգով, 

• ոչ ռեզիդենտի հիմնադիր փաստաթղթերի (կանոնադրություն, հիմնադիր պայմանագիր և 

այլն) բնօրինակի նոտարական կարգով վավերացված հայերեն  թարգմանությունը: 

 

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենքով սահմանված 

հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով Բանկը կարող է ,,Ճանաչիր քո հաճախորդին,, 

(Know your customer) սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ 

տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ 

հաճախորդին: 

Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը ԱՄՆ հարկատու 

հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել հաճախորդից լրացուցիչ 

տեղեկատվության հավաքագրում: 

Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից՝ կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և 

տեղեկատվություն : 

Էսքրոու հաշվի և դրանով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ քաղվածքները, վճարային 

փաստաթղթերի պատճենները և/կամ կրկնօրինակները, այլ տեղեկություններն ու տեղեկանքները 

տրամադրվում են Հիմնական բանկային հաշվի համար սահմանված սակագներով: 

Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են 

սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 

մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա՝ բացառությամբ ՀՀ 

Քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված դեպքերի: 

Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է 

իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 

մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա՝ բացառությամբ ՀՀ 

Քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված դեպքերի, որից հետո 30 օրացուցային օրում Բանկը 

պարտավոր է դրա մասին տեղեկացնել Հաճախորդին՝ տրամադրելով հաշվի քաղվածք վերջինիս 

հաղորդակցման եղենակով: 

Բանկի նկատմամբ Հաճախորդի դրամական պարտավորությունների կատարման նպատակով Բանկը 

կարող է անակցեպտ կարգով կատարել հաշվանց, որից հետո 30 օրացուցային օրում Բանկը 

պարտավոր է դրա մասին տեղեկացնել Հաճախորդին՝ տրամադրելով հաշվի քաղվածք վերջինիս 

հաղորդակցման եղանակով: 

 Էսքրոու հաշվի միջոցները երաշխավորվում են  Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը  

երաշխավորելու մասին ՀՀ օրենքի համաձայն. 

 

Ավանդի արժութային կառուցվածքը 

Ավանդի 

երաշխավորման 

առավելագույն չափը 

Եթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ 16 միլիոն ՀՀ դրամ 

Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժութային ավանդ 7 միլիոն  ՀՀ  դրամ 

Եթե նույն բանկում 

ունեք և ՀՀ դրամով, և 

արտարժույթով ավանդ 

Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն 

դրամից ավել է 
16 միլիոն ՀՀ դրամ1  

Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն 

դրամից պակաս է 
7 ÙÇÉÇáÝ ÐÐ ¹ñ³Ù2 

1. Երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը: 

2. Երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը՝  յոթ միլիոն դրամի և հատուցման 

ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով: 
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VI. ´²ÜÎ²ÚÆÜ  Ð²ÞÆìÜºðÆÜ ²èÎ² òä²Ð²Üæ ØÆæàòÜºðÆ ¸ÆØ²ò ìÖ²ðìàÔ 
î²ðºÎ²Ü îàÎàê²¸ðàôÚø 1 

  1. ÐÐ ¹ñ³Ùáí ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 

³/ 0-Çó 20 000 000 ÐÐ ¹ñ³Ù 0% 

·/ 20 000 001-Çó 50 000 000 ÐÐ ¹ñ³Ù 1% 

¹/ 50 000 001-Çó ³í»É 2% 

2. êáóÇ³É³Ï³Ý ÷³Ã»ÃÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí µ³óí³Í 

Ñ³ßíÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 0.1% 

3. ä»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ßíÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó 5% 

4.Էսքրոու հաշիվ 0% 

5.Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ 0% 

  1.îáÏáëÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý Ñ³ßí»ïáõ ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ  Ñ³ßíáõÙ ³éÏ³ 

¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí  ¨ í×³ñíáõÙ »Ý Ñ³ßí»ïáõ ³Ùëí³Ý 

Ñ³çáñ¹áÕ ³Ùëí³ ³é³çÇÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ. 

* »Ã» µ³ÝÏ³ÛÇÝ  Ñ³ßÇíÁ µ³óí»É ¿ ¨/Ï³Ù Ñ³ßíÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ ·áÛ³ó»É »Ý Ñ³ßí»ïáõ ³Ùëí³ 

ÁÝÃ³óùáõÙ` ³å³ ÙÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý ïáÏáëÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïáõ 

³Ùëí³ ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏáí, 

* »Ã» Ñ³ßí»ïáõ ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ  Ñ³ßÇíÁ ÷³Ïí»É ¿` ³å³ ³Û¹ ³Ùëí³ 

Ñ³Ù³ñ ïáÏáëÝ»ñ ã»Ý í×³ñíáõÙ:  

     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Բանկային ծառայությունների մատուցման կարգը, ձևը, ընդհանուր պահանջները սահմանվում են Բանկի Վարչության կողմից 
հաստատվող` << <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ բանկային ծառայությունների մատուցման ընդհանուր պայմաններ>>ով, որին կարելի է 
ծանոթանալ հետևյալ հղումով:  

 

«ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ 

ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ 

ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ 

ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ»: 

 

 «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


