«ՄԵԼԼԱԹ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Հանրամատչելի

ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ԱԿՐԵԴԻՏԻՎՆԵՐ
ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԱԿՐԵԴԻՏԻՎ
Նախնական ծանուցում
ՀՀ 6000 դրամ
Բացում (ծանուցում բոլոր տվյալների)
0.6%` նվազագույնը ՀՀ 50,000 դրամ մինչև երեք ամիս և ՀՀ 25,000 դրամ
Ժամկետի երկարացում
0.2% յուրաք. լրացուցիչ ամսվա համար և ՀՀ 6000 դրամ
Փոփոխություններ (նաև չեղյալ համարում*)
ՀՀ 21,000 դրամ և ՀՀ 6000 դրամ
Փաստաթղթերի (յուրաք. խմբաքանակի) ստուգում և հանձնում
ՀՀ 25,000 դրամ
Թերություններ (թերի փաստաթղթերի յուրաքանչյուր փաթեթ )
ՀՀ 36,000 դրամ (վճարվում է շահառուի կողմից)
Հաստատման միջնորդավճար
Համաձայն Բանկի և հաստատող Բանկի փոխհամաձայնության
* Յուրաքանչյուր կողմից ակրեդիտիվը չեղյալ համարելու դեպքում գանձված գումարը ենթակա չէ վերադարձման:
* Մյուս մասնակից բանկերի ծախսերը չվճարելու դեպքում ծախսերը վճարում է ակրեդիտիվը բացող կողմը:
ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱԿՐԵԴԻՏԻՎ
Նախնական ծանուցում
Ծանուցում (բոլոր տվյալների)
Ակրեդիտիվի փոխանցում (փոխանցելի ակրեդիտիվ)
Յուրաքանչյուր հետագա ծանուցում
Փաստաթղթերի ստուգում (յուրաք. խմբաքանակի համար)
Թերություններ (յուրաք. խմբաքանակի համար)
Բանակցություն
Փոփոխություն (նաև չեղյալ համարում) շահառուի կողմից
Այլ բանկերին հատուցում` րեմբուրսացիա
Հաստատման միջնորդավճար
Զեղչատոկոսային գործառնություններ

Կոդ՝ 01.10.01
Խմբագրություն՝ 3.12
Հաստատված է՝ 30.12.2019

ՀՀ 10,000 դրամ
ՀՀ 50,000 դրամ
փոխադարձ համաձայնությամբ
ՀՀ 10,000 դրամ
0.5%` նվազագույնը` ՀՀ 100,000 դրամ և ՀՀ 8000 դրամ
ՀՀ 30,000 դրամ և այլ մասնակից բանկերի ծախսերը (եթե առկա են)
փոխադարձ համաձայնությամբ
ՀՀ 26,000 դրամ
ֆիքսված ՀՀ 6000 դրամ և 0.1%` նվազագույնը ՀՀ 8,000 դրամ
2%
փոխադարձ համաձայնությամբ

Բոլոր նշված սակագների փոփոխությունները կատարվում են համաձայն Բանկի
որոշման:
Արտարժույթով գործառնությունների դեպքում տոկոսով սահմանված
միջնորդավճարները վճարվում են բանկին միայն ՀՀ դրամով`ՀՀ Կենտրոնական
բանկի կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:

«ՄԵԼԼԱԹ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՍԱԿԱԳՆԵՐ
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ԻՆԿԱՍՈ
Փաստաթղթային ինկասո
ա) Փաստաթղթերի ընդունում
բ) Առաքում առանց վճարման կամ ընդունման
գ) Առաքում վճարման կամ ընդունման դիմաց
դ) Ինկասո ընդունված՝ բայց հաճ-դի կողմից թղթակից
բանկին չվճարված փաստաթղթերի առաքում կամ վերադարձ
Ինկասոյի հանձնարարականի պայմանների փոփոխում
Փոխանցագիր

Կոդ՝ 01.10.01
Խմբագրություն՝ 3.12
Հաստատված է՝ 30.12.2019

0.15%` նվազագույնը ՀՀ 27,000 դրամ
ՀՀ 27,000 դրամ
0.2%` նվազագույնը ՀՀ 27,000 դրամ
ՀՀ 27,000 դրամ
ՀՀ 25,000 դրամ
ՀՀ 25,000 դրամ փաստաթղթերի յուրաքանչյուր փաթեթի համար

Բոլոր նշված սակագների փոփոխությունները կատարվում են համաձայն Բանկի
որոշման:
Արտարժույթով գործառնությունների դեպքում տոկոսով սահմանված
միջնորդավճարները վճարվում են բանկին միայն ՀՀ դրամով`ՀՀ Կենտրոնական
բանկի կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:

