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ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
Ոչ Բանկ հաճախորդներ
Գանձումներ
Նոր հաճախորդ
Իրավաբան անձ հաճախորդի տվյալների փոփոխություն

ՀՀ 3,000 դրամ
ՀՀ 3,000 դրամ

Հաճախորդի Վարում/տարեկան սպասարկման գործավարձ/
Հաճախորդի փակում

անվճար
անվճար (Եթե հաշիվը փակվում է բացելուց հետո առաջին 6 ամիսների ընթացքում,
ապա փակման համար գանձվում է 10,000 ՀՀ դրամ:)
ՀՀ 1,000 դրամ (կորստի դեպքում ՀՀ 5000 դրամ)

Գրքույկի տրամադրում
Մեկ տարվա ընթացքում գործարքներ չկատարած
Հաճախորդի ընթացիկ բանկային հաշվից պահվում է
ՀՀ 5,000 դրամ
1.Երբ հաճախորդը չի ապահովում բանկի կողմից սահմանված պայմանները` զրոյական մնացորդը չի վերականգնում և մեկ տարվա ընթացքում որևիցէ գործարք չի
կատարում,ապա բանկը միակողմանի կարող է լուծարել բանկային հաշվի պայմանագիրը:
2.Բանկային հաշվի պայմանա•րի լուծումը հիմք է հաճախորդի հաշիվը փակելու համար:
Բանկային հաշիվների նվազագույն մնացորդ` ՀՀ 10,000 դրա մ (միայն դրամային հաշվին):
Տեղեկանք՝ հաշվի վերաբերյալ
ՀՀ 3,000 դրամ
Ստանդարտ բանկային հաշվետվություն
աուդիտ նպատակներով
ՀՀ 15,000 դրամ
Տոկոսներ
Ընթացիկ բանկային հաշիվներ
0% (Ե’վ ԱՄՆ դոլարի և’ ԵՎՐՈ-ի և’ ՀՀ դրամի համար)
Ցպահանջ ավանդային հաշիվներ
ա) ԱՄՆ դոլար տարեկան 0.05%
բ ) ԵՎՐՈ տարեկան 0.25 %
գ) ՀՀ դրամ տարեկան 1 %
Տոկոսները հաշվեգրվում են (կուտակվում են) ամսեկան կտրվածքով և վճարվում են հաշվին 6 ամիսը մեկ: Տոկոսը հաշվարկվում է հաշիվների օրեկան
մնացորդներին
Ցպահանջ ավանդային հաշիվը բացման պահից մեկ տարվա ընթացքում, կամ յուրաքանչյուր օրացուցային տարում պետք է ունենա առնվազն 30000 ՀՀ դրամ կամ
համարժեք ԱՄՆ դոլար/Եվրո կրեդիտային շրջանառություն: Նվազագույն կրեդիտային շրջանառությունը չապահովելու դեպքում բանկի կողմից գանձվում է
միջնորդավճար 5,000 ՀՀ դրամի չափով, իսկ միջնորդավճարի գումարի չափով մնացորդի չբավարարելու դեպքում գանձումը իրականացվում է հաշվի ամբողջ
մնացորդի չափով: Եթե ցպահանջ ավանդային հաշվում մնացորդը զրոյական է և մեկ տարվա ընթացքում կրեդիտային շրջանառություն չի ունենում, ապա բանկը
իրավասու է միակողմանի լուծել ցպահանջ ավանդային հաշվի պայմանագիրը:
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Ժամկետային ավանդներ
ա) Նվազ. ՀՀ 300,000 դրամ կամ համարժեք ԵՎՐՈ/ԱՄՆ դոլար
3 ամիս
6 ամիս
12 ամիս

Տոկոսադրույք (տարեկան)
ԱՄՆ դոլար/ԵՎՐՈ
ՀՀ դրամ
1%
1.5 %
1.75 %

1.5 %
2%
3%

բ) ՀՀ 15,000,000 դրամից կամ համարժեք ԵՎՐՈ/ԱՄՆ դոլար-ից ավել՝ փոխադարձ համաձայնությամբ
Ավանդի տոկոսները հաշվեգրվում են (կուտակվում են) օրեկան կտրվածքով և վճարվում են համաձայն հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրով նախատեսված
ժամկետներում:
Եթե ավանդը հետ է պահանջվում մարման օրվանից շուտ (ա կետի համար) վճարվում է ցպահանջ ավանդային հաշվի տոկոսադրույքը, (բ կետի համար) տոկոսը
վճարվում է փոխադարձ համաձայնեցված տոկոսադրույքով:
Այն դեպքում եթե հաճախորդը ավանդի մարումից առաջ չի դիմել բանկ այն երկարաձգելու, ապա համապատասխան գումարը կմուտքագրվի իր ընթացիկ/
ցպահանջ հաշվին, եթե ժամկետային ավանդի պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:
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ԿԱՆԽԻԿ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ
Անկանխիկ մուտքագրված գումարի դեպքում
Անկանխիկ մուտքագրված գումարներ են համարվում նաև տրամադրված վարկերը, ներառյալ վարկային գծի շրջանակներում տրամադրված վարկերը
Արտարժույթով
0.5% ՀՀ դրամով
ՀՀ դրամով
0.5%
Վարկերի կանխիկացման դեպքում `
0.35%
Իրանական ռիալով` փոխանակված ԱՄՆ դոլարի/Եվրոյի
0.00 %
Աշխատակիցներին տրամադրված վարկերից և այլ անկանխիկ գումարներից նշյալ գործավարձերը չեն գանձվում
Կանխիկ մուտքագրված գումարի դեպքում *
ԱՄՆ դոլարով
Եվրոյով
ՀՀ դրամով

անվճար
անվճար
անվճար

*կիրառվում է այն դեպքերում, երբ կանխիկ միջոցները գոյացել են անմիջապես տվյալ հաճախորդի հաշվին կանխիկ մուտքագրման արդյունքում:

