Բանկային հաշիվների, ժամկետային ավանդների , փոխանցումների,
պահատուփերի և այլ ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկություններ

Բանկային հաշիվների բացումը, սպասարկումը և սակագները անկախ հաճախորդի
իրավական կարգավիճակից միևնույնն է , եթե առանձին նշում առկա չէ:

Նոր հաճախորդ, ընթացիկ կամ ավանդային հաշվիների բացումը կատարվում է ՀՀ
Դրամ, ԱՄՆ Դոլար, Եվրո, Ռուսական Ռուբլի, առանձին կամ համատեղ
տարբերակով ,(դրամային հաշվի առկայությունը պարդադիր է):

Սակագինը`
ՀՀ Դրամ
3,000

Իրավաբանական անձ հաճախորդի տվյալների փոփոխություն

3,000

Ընթացիկ հաշվի նվազագույն մնացորդը, միայն դրամային հաշվին

10,000

Հարկ եղած դեպքում բանկը միջնորդավճարներ գանձելու նպատակով կարող է օգտագործել հաշվի
նվազագույն մնացորդը:

Ընթացիկ հաշիվների սպասարկումը
Հաճախորդի վարման տարեկան գործավարձը
անվճար
Մեկ տարվա ընթացքում գործարքներ չկատարած հաճախորդի ընթացիկ
5,000
բանկային հաշվից գանձումը
Հաշիվները փակվում են, և բանկային հաշվի պայմանագիրը լուծարվում է
անվճար
համաձայն հաճախորդի գրավոր դիմումի
Հաշվի փակումը, հաշվի բացելուց առաջին առաջին 6 ամիսների ընթացքում,
10,000
գանձումը`
Մեկ տարվա ընթացքում, չվերականգնելով զրոյական մնացորդով որևէ հաշիվներից մեկը,
Ինքնաբերաբար փակվում են հաշիվները , և բանկը միակողմանի լուծում է բանկային հաշվի
պայմանագիրը:
Տեղեկանք՝ հաշվի վերաբերյալ, ստանդարտ բանկային հաշվետվություն
3,000
Տեղեկանք աուդիտ նպատակով

ՀՀ Դրամ ` 1%
տարեկան

Ցպահանջ ավանդային հաշիվներ
ԱՄՆ Դոլար `0.05%
Եվրո` 0.05%
տարեկան
տարեկան

15,000

Ռուսական Ռուբլ 0%

Տոկոսները հաշվեգրվում են (կուտակվում են) ամսական 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 30,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ
դոլար/Եվրո/ռուսական ռուբլի կրեդիտային շրջանառություն:
Նվազագույն կրեդիտային շրջանառությունը չապահովելու դեպքում բանկի կողմից
5,000
գանձվում է միջնորդավճար`
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) Նվազագույնը 300,000 ՀՀ Դրամ կամ համարժեք Եվրո/ԱՄՆ Դոլար/ Ռուսական Ռուբլի
Տարեկան անվանական
տոկասադրույքներ`
12 ամիս
6 ամիս
3 ամիս

ՀՀ Դրամ

Եվրո

ԱՄՆ Դոլար

3%
2%
1.5%

0.5%
0.25%
1%

1.75%
1.5%
1%

Տարեկան տոկոսային
եկամտաբերություն
12 ամիս
6 ամիս
3 ամիս

ՀՀ Դրամ

Եվրո

ԱՄՆ Դոլար

Ռուսական
Ռուբլ
0%
0%
0%
Ռուսական
Ռուբլ
0%
0%
0%

3%
0.5%
1.75%
2%
0.25%
1.5%
1.5%
1%
1%
ՏՈԿՈՍՆԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼԱՑՈՒՄ ՉԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ
բ) ՀՀ 15,000,000 դրամից կամ համարժեք ԵՎՐՈ/ԱՄՆ դոլար/ռուսական ռուբլի-ից ավել՝
փոխադարձ
համաձայնությամբ
բ) Ավանդի տոկոսները հաշվեգրվում են (կուտակվում են) օրեկան կտրվածքով և վճարվում են համաձայն
հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրով նախատեսված ժամկետների:
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:
Տոկոսների հաշվարկն իրականացվում է հաշվում առկա ավանդի ամբողջ գումարի նկատմամբ `օրեկան
կտրվածքով, որպես բաժանարար հիմք ընդունելով տարին 365օր:
Տոկոսագումարների հաշվարկը իրականացվում է Ավանդի `Բանկ մուտք լինելու օրվանից մինչև Ավանդը
վերադարձնելու օրվան նախորդող օրը:
Ավանդատուի բանկային հաշվին մուտքագրված տոկոսագումանրները ենթակա են հարման համաձայն
«Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքի`10տոկոս տոկոսադրույքով:
Արտարժույթով ներգրավված ավանդների դիմաց տոկոսագումարները
կարող են ավանդատուի
ցանկությամբ վճարվել այն արտարժույթով, որով
ներգրավվել է ավանդը, «Համաձայն Արժութային
կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի:

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 ԲԱՆԱՁԵՎԸ
ԵՎ
ԿԱՐԳԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ Է ՍՏՈՐԵՎ.
Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման բանաձևը
Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հաշվարկվում է`ելնելով հետևյալ
բանաձևից
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A=

N
∑

Kn

n=1

(1+APY)

(1)

Dn
365

որտեղ`1) A-ավանդի սկզբնական գումարն է:
2)n-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)Kn-ավանդի ներդրման պահին և/կամ ավանդի գործողության ընթացքում ներդրված ավանդի և/կամ
կապիտալացված տոկոսագումարների,առկայության դեպքում պարտադիր վճարների հոսքեր:
5)Dn-այն թիվն է,որը ցույց է տալիս,թե քանի օր է անցել ավանդի ներդրման օրից մինչև ավանդի դիմաց
կատարվող հերթական n–րդ դրամական հոսքերը ներառյալ:այն դեպքում,երբ ավանդի ներդրման պահին
է դրամական հոսքերը, D1 = 0:

Ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հնարավոր հաշվարկը տոկոսագումարների
վճարումների կանոնավոր հաճախականության դեպքում
Ավանդների
տարեկան
տոկոսային
եկամտաբերությունը
տոկոսագումարների
կապիտալացումների դեպքում հնարավոր է հաշվարկել հետևյալ բանաձևով`

կանոնավոր

APY=(1+r/ո)ո-1, որտեղ`
1) APY – տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունն է:
2) r - տարեկան պարզ տոկոսադրույքն է:
3)n – մեկ տարվա ընթացքում տոկոսագումարների կապիտալացման հաճախականությունն է:

Ժամկետային ավանդի տոկոսագումարի հաշվարկման ներկայացուցչական օրինակ
Ավանդի գումար ` 500.000 ՀՀ դրամ, Ժամկետ` 3ամիս, Տարեկան անվանական տոկոսադրույք`1.5տոկոս ,
Տոկոսագումարի վճարումը` ժամկետի վերջում:
Ավանդի ներդրման ամսաթիվը `01.04.2020թ ,
Վճարվելիք տոկոսագումար `

Ավանդի մարման ամսաթիվը ` 01.07.2020թ.

500.000*1.5%/365*90օր = 1849.30ՀՀ դրամ

Վճարվելիք զուտ տոկոսագումար` ( նվազեցվում է 10% եկամտահարկի չափով ) ` 1849.30-1849.30 *10% =
1664.40 ՀՀ դրամ

Ժամկետային
ավանդի
ներկայացուցչական օրինակ`

տարեկան

Ավանդի գումար `500.000ՀՀ դրամ ,
Ավանդի տարեկան անվանական
`եռամսյակային

տոկոսային

եկամտաբերության

հաշվարկման

Ավանդի ժամկետ `12ամիս,
տոկոսադրույք`

3տոկոս

,

Տոկոսագումարի

կապիտալացում

APY= (1+0.03/4 ) 4 -1 = 0.0303*100=3.03%
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ
Կանխիկ Վճարումներ
Անկանխիկ մուտքագրված գումարի դեպքում
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Անկանխիկ մուտքագրված գումարներ են համարվում նաև տրամադրված վարկերը, ներառյալ վարկային
գծի շրջանակներում տրամադրված վարկերը:
Արտարժույթով ՀՀ բանկերից ստացված

0.5%

Արտարժույթով ՀՀ տարածքից դուրս բանկերից ստացված
ԱՄՆ Դոլարի դեպքում

Եվրոյի դեպքւոմ

Ռուսական Ռուբլի դեպքում

1%

1%

0.5%

Արտարժույթով Մելլաթ բանկ ՓԲԸ –ի ներսում հաշվից հաշիվ փոխանցված
ԱՄՆ Դոլարի դեպքում

Եվրոյի դեպքւոմ

Ռուսական Ռուբլի դեպքում

1%

1%

0.5%

Եթե գումարը մուտքագրվել է կանխիկ արտարժույթով և փոխանցվել այլ
հաճախորդի արտարժույթային հաշվին ապա փոխանցումը ստացած
հաճախորդից հետագա կանխիկացման համար գանձվում է միջնորդավճար`

0.5%

ՀՀ դրամով

0.5%

Վարկերի կանխիկացման դեպքում `

0.35%

Իրանական ռիալով` փոխանակված ԱՄՆ դոլարի/Եվրոյի

0.00%

Կանխիկ մուտքերի միջնորդավճար
ՀՀ Դրամով
0.00%

Եվրոյով
0.00%

ԱՄՆ Դոլարով
0.00%

Ռուսական Ռուբլիով
0.5%

Կանխիկ մուտքագրված գումարների կանխիկացման միջնորդավճար
կիրառվում է այն դեպքերում, երբ կանխիկ միջոցները գոյացել են անմիջապես տվյալ հաճախորդի հաշվին
կանխիկ մուտքագրման արդյունքում:
ՀՀ Դրամով
Եվրոյով
ԱՄՆ Դոլարով
Ռուսական Ռուբլիով
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ԱՆԿԱՆԽԻԿ ՎՃԱՐՈՒՄ ՀՀ-ում և ՀՀ-ից ԴՈՒՐՍ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ
Ա)Ներբանկային գործառնություններ
Հաճախորդի մի հաշվից իր մյուս կամ այլ հաճախորդի հաշվին
Բ) Այլ բանկերի հաճախորդներին արտարժույթով
(միայն հաճախորդների համար, բացառությամբ բանկերին)

0.0%
Հաճախորդի հաշվից
գումարի 0.3%
նվազագույնը 10,000
ՀՀ դրամ,

Այլ միջնորդ բանկերի ծախսերը կգանձվեն լրացուցիչ:
Փոփոխություն/չեղյալ համարում

- ՀՀ 10,000 դրամ և մյուս մասնակից բանկերի ծախսերը

Եթե հաշվի միջոցները գոյացել են ստացված վարկից, ապա փոխանցման համար գանձվում է նվազագույն
գործավարձ:
Եթե հաշվի միջոցները գոյացել են արտերկրից ստացված փոխանցումներից, ապա փոխանցման համար
միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցվող գումարի 0.4%-ի չափով:
Հաշիվ չունեցող անձանց համար`
գումարի 0.3%
նվազագույնը 12,000
ՀՀ դրամ,
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Երբ մեր բանկը հանդես է գալիս որպես միջնորդ բանկ

ֆիքսված ՀՀ 6,000
դրամ և 0.1%`
նվազագույնը
ՀՀ
8,000 դրամ,
առավելագույնը
ՀՀ
100,000 դրամ

ԱՆԿԱՆԽԻԿ ՎՃԱՐՈՒՄ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀՀ ԴՐԱՄՈՎ
հարկեր, կենսաթոշակ և այլն
եթե հաճախորդը բանկում հաշիվ ունի

0.00%

եթե հաճախորդը բանկում հաշիվ չունի

0.05%` նվազագույնը
ՀՀ 1000 դրամ
0.1% առավելագույնը
ՀՀ 5,000 դրամ
0.00%

այլ նպատակներով հաճախորդի հաշվից
Փոփոխություն/չեղյալ համարում ա և բ կետերի համար



Արտարժույթով գործառնությունների դեպքում տոկոսով սահմանված միջնորդավճարները վճարվում են
բանկին միայն ՀՀ դրամով`ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:

Անհատական պահատուփերի հատկացում
Պարտադիր սառեցվող դեպոզիտային գումար

40,000 ՀՀ դրամ

Բանալիի կորստի դեպքում

10,000 ՀՀ դրամ

Եթե ժամկետի ավարտին բանալին չի
վերադարձվում բանկ

500 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր ուշացրած օրվա
համար

փոքր (60x220x350)

միջին (120x220x350)

մեծ (140x400x500)

7 օր

5 000

6 000

7 000

15 օր

7 000

8 000

9 000

30 օր

10 000

12 000

15 000

90 օր

15 000

18 000

20 000

180 օր

25 000

28 000

30 000

270 օր

35 000

38 000

40 000

365 օր

40 000

45 000

50 000

ԷՍՔՐՈՈՒ ՀԱՇԻՎՆԵՐ
Գործարքի
տեսակ
Անշարժ և
շարժական
գույքի առք
ու վաճառք

Միջնորդավճար
Գործարքի գումարի 0.1 տոկոսի չափով,
նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը 500,000 ՀՀ դրամ

Պայմանների փոփոխության
միջնորդավճար
Յուրաքանչյուր լրացուցիչ
համաձայնագրի համար ՝ 25,000 ՀՀ դրամ
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Այլ
գործարքներ



Գործարքի գումարի 0.2 տոկոսի չափով,
նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը 2,000,000 ՀՀ դրամ

Յուրաքանչյուր լրացուցիչ
համաձայնագրի համար ՝ 25,000 ՀՀ դրամ

ԷՍՔՐՈՈՒ հաշվից գումարի փոխանցում և/կամ կանխիկացումը կատարվում է համաձայն բանկում գործող
սակագների:

Հայտարարություն
1.

2.

Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են
սահմանափակվել դատարանի վճռով, դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող
մարմինների կամ/և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:
Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է
իրականցվել դատարանի վճռով, դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների
կամ/և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ԲԱՆԿԻ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ`
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱՄ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ:
ԲԱՆԿԸ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչիր քո
հաճախորդին»
(«Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ
փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ:

ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ

Հ Ա Տ ՈՒ Ց Ո Ւ Մ

Ավանդների հատուցումը երաշխավորված է
«Ավանդների հատուցումը երաշխավորող
հիմնադրամի» կողմից , որը "Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը
երաշխավորելու մասին " ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով ապահովում է ֆիզիկական անձանց և
անհատ ձեռնարկատերերի բանկային ավանդների հատուցումն ու ավանդատուների շահերի
պաշտպանությունը:
Օրենքով սահմանված կարգով երաշխավորված ավանդի չափերն են՝
ա) եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի միայն դրամային բանկային ավանդ, ապա
երաշխավորված ավանդի չափը տասնվեց միլիոն հայկական դրամ է.
բ) եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի միայն արտարժութային բանկային ավանդ, ապա
երաշխավորված ավանդի չափը յոթ միլիոն հայկական դրամ է.
գ) եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի դրամային և արտարժութային բանկային ավանդներ, և
դրամային բանկային ավանդի գումարը յոթ միլիոն հայկական դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է
միայն դրամային ավանդը՝ մինչև տասնվեց միլիոն հայկական դրամով.
դ) եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի դրամային և արտարժութային բանկային ավանդներ, և
նրա դրամային բանկային ավանդի գումարը պակաս է յոթ միլիոն հայկական դրամից, ապա երաշխավորվում
է դրամային բանկային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային բանկային ավանդը՝ յոթ միլիոն դրամի և
հատուցված դրամային բանկային ավանդի տարբերության չափով:ե:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։

Ձեր՝ նույն բանկում ունեցած բոլոր դրամային ավանդները համարվում են մեկ
դրամային ավանդ, բացառությամբ չերաշխավորված ավանդների, և Ձեր՝ նույն բանկում ունեցած բոլոր
արտարժութային ավանդները համարվում են մեկ արտարժութային ավանդ, բացառությամբ
չերաշխավորված ավանդների։
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Այն դեպքում, երբ բանկի նկատմամբ Ձեր բանկային ավանդը ձևավորվել է բանկի` մեկ կամ մի քանի
բանկերի միացման արդյունքում, ապա յուրաքանչյուր միացող բանկում Ձեր ունեցած բանկային ավանդը
դիտվում է որպես առանձին բանկային ավանդ` Օրենքով սահմանված կարգով:

Վեճերի լուծման կարգը
“Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ի և հաճախորդի միջև կնքվող գործարքից բխող բողոք առաջանալու դեպքում
Հաճախորդը կարող է պաշտպանել իր խախտված իրավունքները` դիմելով Բանկ, անհամաձայնության
դեպքում` դիմել դատարան կամ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:
Պահանջները իրավունք ունեք ներկայացնելու Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին՝

եթե Ֆիզիկական անձ եք, միկրոձեռնարկատեր հանդիսացող անհատ ձեռնարկատեր կամ
իրավաբանական անձ, այդ թվում նաև՝ երաշխավոր, գրավատու կամ այլ անձ ով ապահովման միջոցի
(օրինակ՝ գրավի) հետ կապված բողոք ունի,

եթե բողոքը վերաբերում է մատուցվող ծառայությանը և ունեք գումարային պահանջ (մինչև 10 մլն
դրամ), կամ բողոքը առնչվում է վարկային պատմությանը,
“Մելլաթ բանկ” ՓԲԸ-ն Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից
հրաժարվելու վերաբերյալ կնքել է համաձայնագիր, որը տարածվում է միայն այն պահանջների վրա, որոնց
գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 250.000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը և
գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500.000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը:

Բանկային հաշիվների վերաբերյալ
պարբերականությամբ - անվճար

քաղվածքների

տրամադրում-

մեկ ամսյա

Հաճախորդի պահանջով Բանկը պարտավոր է 5-օրյա ժամկետում ավանդատուին տրամադրել բանկում
առկա հաշվի վերաբերյալ հաշվի քաղվածք` Բանկի հայտարարած սակագներով:
Քաղվածքները տրամադրվում են հաճախորդի նախընտրած տարբերակով.
o
o
o

էլեկտրոնային փոստի միջոցով
առձեռն Բանկի տարածքում
փոստով

Բանկային հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
Ֆիզիկական անձ
1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ
2. Սոց.քարտ /ռեզիդենտ հաճախորդների համար պարտադիր/
3. Բանկային/ցպահանջ ավանդի/ պայմանագիր
4. Ծանուցում/Ավանդների հատուցման երաշխավորման պայմանների և կարգերի մասին/
5. Հաճախորդի քարտ
6. Օտարերկրյա ֆիզ. Անձ և Ա/Ձ հաճախորդների հարցաթերթիկ
3-ից 6 կետեր (ձևը տրվում է բանկում):
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Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Կանոնադրություն (բնօրինակը և պատճեն)
Պետռեգիստրի վկայական (բնօրինակը և պատճեն)
Հարկային տեսչության կոդը (բնօրինակը և պատճեն)
Տնօրենի անձնագիր
Կնիք
.Լիազորված անձանց (փոխտնօրեն, հաշվապահ, գանձապահ,…) նշանակման հրամանները
Բոլոր ստորագրություն իրավունք ունեցող անձանց անձնագրերի պատճեն

Ոչ Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ
1. Հաշիվ բացելու դիմում-հարցաթերթիկ (ձևը տրվում է բանկում);
2. Ստորագրությունների և կնիքի դրոշմվածքի նմուշների քարտ(ձևը տրվում է բանկում) ;
3.
Պետ.ռեգիստրի վկայականի պատճենը`վավերացված նոտարով և (կամ) ապոստիլով, իսկ
առկայության դեպքում`նաև լիցենզիա;
4. Կանոնադրության բնօրինակը կամ կրկնօրինակը (պատճենը)`վավերացված նոտարով և (կամ)
ապոստիլով;
5. Ղեկավար անձի պետ.ռեգիստրի կողմից գրանցված ներդիրի պատճենը`վավերացված նոտարով և
(կամ) ապոստիլով.(տվյալ երկրում նման փաստաթղթի լինելու դեպքում);
6.
Ղեկավարի անձնագրի պատճենը, հաշվի տնօրինման իրավունք ունեցող լիազոր անձանց
անձնագրերի պատճեները;
7. Ղեկավարի նշանակման որոշման պատճենը;
8. Գլխավոր հաշվապահի հրամանի պատճենը (երկրորդ ստորագրության առկայության դեպքում);
9. Լրացուցիչ տեղեկատվություն/անձը հաստատող փաստաթուղթ և այլն/այդ թվում 10% և ավել
բաժնեմասնակցություն ունեցող անձանց մասին, տնօրենի և Բանկի պահանջով`այլ իրական
շահառուների անձնագրերի պատճեները:

ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ
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