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Ուժի մեջ է 2022թ. մայիսի 5-ից
ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Գլխավոր գործադիր տնօրեն՝
Հ. Անդրեասյան ________________________
04 մայիսի 2022թ.

1. Սույնով սահմանվում են «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ` Բանկ) կողմից վճարային քարտերի տրամադրման և սպասարկման դիմաց գանձվող սակագները և
միջնորդավճարները (այսուհետ` Սակագներ):
2. Սակագների ձևավորման հիմքում ընկած են միջազգային բանկային պրակտիկայում ծառայությունների մատուցման գոյություն ունեցող հիմնադրույթները:
3. Սակագները կարող են Բանկի կողմից միակողմանիորեն փոփոխվել` այդ մասին նախապես Բանկի ինտերնետային կայքում և/կամ այլ հրապարակային աղբյուրներում, Բանկի տարածքում
հաճախորդների համար տեսանելի վայրում տեղադրելով, ինչպես համապատասխան պայմանագրերով նախատեսված կարգով հաճախորդներին տեղեկացնելով:
4. Հաճախորդի կողմից որոշակի ծառայության համար սահմանված տիպային փաստաթղթի կամ պայմանագրի ստորագրումը հաստատում է Սակագների, ինչպես նաև Բանկի կողմից տվյալ
ծառայության համար սահմանված առանձին պայմանների և կանոնների ընդունումը:
5. Սակագներով ուղղակի չնախատեսված, սակայն Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների, գործառնությունների ու գործարքների պայմանները սահմանվում են Բանկի և հաճախորդի միջև
կնքված պայմանագրով և/կամ Բանկի ներքին իրավական ակտերով:
6. Առանձին դեպքերում, հաշվի առնելով հաճախորդի` Բանկում ունեցած դրամական հոսքերի չափը, հաշիվների մնացորդները, վարկային և/կամ ավանդային պատմությունը, գործարար համբավը,
Բանկի հետ համագործակցության ժամանակահատվածը, կարող են առաջարկվել Սակագներից արտոնյալ պայմաններով (ոչ ստանդարտ) Սակագներ:
7. Մատուցված ծառայությունների համար Սակագներում նշված միջնորդավճարները Բանկի կողմից միակողմանիորեն (անակցեպտ) կարող են գանձվել հաճախորդի բանկային հաշվից, եթե այլ բան
սահմանված չէ հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրով:
8. Բանկը պատասխանատու չէ անհաղթահարելի ուժի (բնական աղետներ, պետական մարմինների ակտեր, գործադուլ, քաղաքացիական հուզումներ, շրջափակումներ, հեռահաղորդակցության
միջոցների աշխատանքի դադարեցում, արտակարգ այլ հանգամանքներ) հետևանքով առաջացած ուշացումների, սխալների և վնասների համար:
9. Բանկի ներքին իրավական ակտերով և/կամ կոնտրագենտների և/կամ Բանկի հաճախորդների հետ կնքված պայմանագրերով որոշակի շրջանակի կամ առանձին ֆիզիկական և/կամ
իրավաբանական անձանց և/կամ անհատ ձեռնարկատերերի համար կարող են սահմանվել Սակագներից տարբերվող այլ սակագներ:
10. Բանկը հաճախորդներին ծառայություններ է մատուցում աշխատանքային օրերին1՝ Երևանի ժամանակով ժամը 9:30-18:00, բացառությամբ հետևյալ դեպքերի.
 մասնաճյուղերի կողմից ծառայությունների դիմաց վճարումների ընդունում և հաշվարկադրամարկղային սպասարկում՝ աշխատանքային օրերին՝ Երևանի ժամանակով ժամը 9:30-16:30-ը,
 հեռահար եղանակով, ներառյալ՝ ֆինանսական գործառնությունների իրականացման ավտոմատ սարքերի (այսուհետ՝ ՖԳԻԱՍ) միջոցով ծառայությունների մատուցում՝ աշխատանքային օրերին՝
Երևանի ժամանակով ժամը 9։00-18։00,
ինչպես նաև, եթե Բանկի կողմից այլ բան սահմանված չէ առանձին ծառայությունները կարգավորող պայմաններում, պայմանագրերում, Բանկի ներքին իրավական ակտերում կամ www.acba.am Բանկի
պաշտոնական կայքում:
11. Վճարային քարտերի տրամադրման և սպասարկման նախապայմաններ կարող են հանդիսանալ՝
- Բանկի կողմից սահմանված տիպային պայմանագրի կնքումը,
- «Ճանաչիր հաճախորդիդ» հարցաթերթիկի լրացումը հաճախորդի կողմից,

Աշխատանքային օրեր՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերը (բացառությամբ այն օրերի, որոնք ՀՀ օրենսդրությամբ համարվում են/կհամարվեն ոչ աշխատանքային օրեր), ինչպես նաև այն օրերը, որոնք ՀՀ օրենսդրությամբ համարվում
են/կհամարվեն աշխատանքային օրեր:
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- հաճախորդի համաձայնությունը՝ ՀՀ, օտարերկրյա և միջազգային օրենսդրություններով սահմանված դեպքերում և կարգով Բանկի կողմից իր մասին բանկային գաղտնիք կազմող
տեղեկություններն երրորդ անձանց հրապարակելու վերաբերյալ,
- Բանկի կողմից հաճախորդի գործարար բնութագրի, գործարար հարաբերության նպատակի և նախատեսվող բնույթի բացահայտումը,
- հաճախորդի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի, ԱՄՆ-ի (OFAC), Եվրամիության (EU) կամ Բանկի հատուկ ցանկերում ՓԼ/ԱՖ, միջազգային սանկցիաների գծով բացասական տեղեկությունների
բացակայությունը,
- ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ Միջազգային սանկցիայի տակ գտնվող երկրի կամ տարածքի2 քաղաքացի կամ ռեզիդենտ չլինելը, նշված երկրներում կամ տարածքներում կենսական շահերի
բացակայությունը,
- Բանկի կողմից հաճախորդին ռիսկային չդասակարգելը/չհամարելը և/կամ հաճախորդի սպասարկումը ոչ նպատակահարմար չհամարելը,
- իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում՝ Միջազգային սանկցիայի տակ գտնվող երկրում կամ տարածքում գրանցված չլինելը, գործունեության կամ գործարար կապերի,
մասնակիցների (իրական շահառուների) ուղղակի կամ անուղղակի կապի բացակայությունը նշված երկրի կամ տարածքի հետ։

Միջազգային սանկցիայի տակ գտնվող երկիր կամ տարածք է համարվում Կորեայի Ժողովրդա-Դեմոկրատական Հանրապետությունը, Հարավային Սուդանի Հանրապետությունը, Կուբայի Հանրապետությունը, Իրանի Իսլամական
Հանրապետությունը, Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունը, Վենեսուելայի Բոլիվարական Հանրապետությունը, Ղրիմի, Սևաստոպոլի տարածքները։
2
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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
1.1. Քարտի (այդ թվում` կից և լրացուցիչ) տրամադրում և քարտային հաշվի բացում3
1,1,1, Քարտերի առաքման միջնորդավճար
1,1,2,Միևնույն քարտի առաքման առավելագույն քանակ
1,1,3, Միևնույն քարտի առաքման 2-րդ, 3-րդ փորձեր
1.2. Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ
1.3. Անկանխիկ վճարում քարտով
1.4. Պետական և տեղական բյուջե ուղղված հարկերի և տուրքերի վճարներ
1.5. Հաշվի քաղվածքի (ՀՀ օրենսդրությամբ պարտադիր տրամադրման ենթակա) տրամադրում
1.5.1. Հաշվի քաղվածքի կրկնօրինակի, քաղվածքի (ՀՀ օրենսդրությամբ ոչ պարտադիր տրամադրման ենթակա) տրամադրում․
- մինչև 6 ամիս վաղեմության դեպքում
- 6-12 ամիս վաղեմության դեպքում
- 1 տարուց ավելի վաղեմության դեպքում
1.6. Քարտի գործողության դադարեցում և/կամ վերականգնում
1.7. Քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո քարտային հաշվի մնացորդի տրամադրում
1.8. Քարտի բլոկավորում/ապաբլոկավորում
1.9. Քարտապանի կողմից քարտով սխալ կատարված կոմունալ վճարումների ուղղում
1.10. Քարտային հաշվի մնացորդի տրամադրում առանց չեկային գրքույկի, բացառությամբ պարբերական փոխանցումների միջոցով իրականացվող հետևյալ
գործառնությունների.
 կոմունալ վճարումներ
 հաճախորդի ավանդային հաշվի մնացորդի համալրում
 փոխանցում Visa «ԲԱՐԵՐԱՐ» քարտի բարեգործական ֆոնդի հաշվեհամարին
1.11. Փակված քարտի գործող քարտային հաշվի սպասարկման միջնորդավճար (գանձվում է, եթե հաճախորդը Բանկում փակված քարտի գործող քարտային հաշվից
բացի չունի այլ պրոդուկտ)
 Ֆիզիկական անձինք
 Իրավաբանական անձինք կամ ԱՁ
 Եթե փակված քարտի գործող քարտային հաշվի տվյալ ամսվա միջին օրական մնացորդը մեծ կամ հավասար է 1.11.1 կետով սահմանված շեմից
 Եթե քարտը պատվիրվել է կենսաթոշակ և մայրության նպաստ ստանալու նպատակով
1.11.1 Փակված քարտի գործող քարտային հաշվի միջին օրական մնացորդի շեմ՝ հաշվի անվճար սպասարկման համար՝
ԳՓՄՄ անդամներ*
Ռեզիդենտներ (ֆիզիկական անձինք, անհատ ձեռնարկատերեր)
Ռեզիդենտներ (իրավաբանական անձինք)
Ոչ ռեզիդենտներ

3
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անվճար
900 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ
3
անվճար
0
անվճար
200 ՀՀ դրամ
անվճար
անվճար
2000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ
3000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ
անվճար
անվճար` առանց չեկային գրքույկի
անվճար
1 000 ՀՀ դրամ
Բանկի ATM-ներում և POSտերմինալներով կանխիկի տրամադրման
համար սահմանված սակագներով, Visa
Virtual քարտերի դեպքում՝ 1%

300 ՀՀ դրամ ամսական
1 000 ՀՀ դրամ ամսական
անվճար

5 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք
արտարժույթ
20 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք
արտարժույթ
50 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք
արտարժույթ
50 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք
արտարժույթ

Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ հաճախորդներին առաջին բանկային հաշվի (ընթացիկ, քարտային, ավանդային) բացման դեպքում գանձվում է միանվագ միջնորդավճար՝ 15,000 ՀՀ դրամ, բացառությամբ այն դեպքի, երբ հաշիվը
բացվում է Բանկի սովորական (հասարակ) բաժնետոմսեր ձեռք բերելու կամ վերջիններիս բաժանորդագրվելու համար։

TC 01-05#6

ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
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ամսաթիվ
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1.11.2 Փակված քարտի գործող քարտային հաշվի միջին օրական մնացորդի շեմը վերաբերում է բոլոր արժույթներով հաշիվներին առանձին-առանձին, սակայն
հաճախորդը կարող է փակված քարտի գործող քարտային հաշվի միջին օրական մնացորդի շեմի պահանջն ապահովել առնվազն մեկ փակված քարտի գործող
քարտային հաշվի վրա։
1.12. Քարտային հաշվից դրական մնացորդի փոխանցում հաճախորդի` Բանկում գործող այլ հաշիվներին, արտարժույթի փոխարկում քարտային հաշվից
հաճախորդի` Բանկում գործող այլ հաշիվների միջև, Swiﬅ փոխանցումներ ինչպես նաև փոխանցումներ ՀՀ տարածքում:
1.13. Հաճախորդի քարտային հաշվի վարկային գծից փոխանցում հաճախորդի` Բանկում գործող նույն արժույթով ընթացիկ հաշվին
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Բանկի ATM-ներում և POSտերմինալներով կանխիկի տրամադրման
համար սահմանված սակագներով
Բանկի ATM-ներում և POSտերմինալներով կանխիկի տրամադրման
համար սահմանված սակագներով

1.14. «ACBA DIGITAL» համակարգի միջոցով քարտային հաշվից իրականացվող կոմունալ վճարումներ

անվճար

1.15. «ԱՐԱԳ ՕՎԵՐԴՐԱՖՏ» քարտային օվերդրաֆտ (օվերդրաֆտի գումար՝ 50 000 ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ կամ 100 000 ՀՀ դրամ/համարժեք
արտարժույթ)

տարեկան տոկոսադրույք՝ 0%,
միջնորդավճար`
- 2 900 ՀՀ դրամ՝ 50 000
ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթով
քարտային օվերդրաֆտի դեպքում,
- 5 800 ՀՀ դրամ՝ 100 000 ՀՀ դրամ/
համարժեք արտարժույթով քարտային
օվերդրաֆտի դեպքում

1.16. Քարտային վարկային գիծ

Առանց գրավային ապահովվածության տրամադրվող Քարտային վարկային գիծ

Տարեկան տոկոսադրույք.
- ՀՀ դրամ արժույթով քարտեր`
18%-21.5%
- ԱՄՆ դոլար արժույթով քարտեր`
16%-20%
- եվրո արժույթով քարտեր՝ 14%-19%

Գրավային ապահովվածությամբ տրամադրվող Քարտային վարկային գիծ

Տարեկան տոկոսադրույք.
- ՀՀ դրամ արժույթով քարտեր`
18%-21.5%
- ԱՄՆ դոլար արժույթով քարտեր`
15%-20%
- եվրո արժույթով քարտեր՝ 14%-17%
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Հաստատման
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1.17. Ավանդի գրավով վարկային գիծ, ընթացիկ հաշվին սառեցված և/կամ ժամկետային ավանդում ներդրված, ամբողջությամբ դրամական միջոցներով ապահովված
վարկային գիծ
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Տարեկան տոկոսադրույք.
- ՀՀ դրամ արժույթով քարտեր՝ 14%
- ԱՄՆ դոլար արժույթով քարտեր` 12%
- եվրո արժույթով քարտեր` 10%

1.18. Չվերականգնվող քարտային վարկային գիծ

Առանց գրավային ապահովվածության` տրամադրվող չվերականգնվող վարկային գիծ
Առանձին դեպքերում վարկունակության գնահատման արդյունքում վարկային գծի տոկոսադրույքը կարող է սահմանվել տվյալ ժամանակահատվածին
համապատասխան առավելագույն տոկոսադրույքից մինչև 2% տոկոսային կետով բարձր, բայց ոչ ավել քան 19.4%:

Գրավային ապահովվածությամբ տրամադրվող չվերականգնվող վարկային գիծ

Ավանդի գրավով Չվերականգնվող վարկային գիծ, ընթացիկ հաշվին սառեցված և/կամ ժամկետային ավանդում ներդրված, ամբողջությամբ դրամական միջոցներով
ապահովված Չվերականգնվող վարկային գիծ՝

1.19. Բանկի քարտային հաշիվներին կանխիկ դրամի մուտքագրում բանկոմատների միջոցով
- ՀՀ բանկերի բանկոմատներ
- Արտերկրում МИР համակարգի անդամ բանկերի բանկոմատներ (կիրառելի է ArCa MIR քարտերի համար)
1.20. Բանկի բանկոմատների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումների դիմաց գանձվող սպասարկող բանկի միջնորդավճար
1.21. Բանկի Visa, Mastercard, Maestro և ArCa տեսակի քարտերով կանխիկ դրամի տրամադրում
Արդշինբանկի բանկոմատներում

1.22. Բանկի Visa տեսակի քարտերով կանխիկ դրամի տրամադրում Արցախբանկի բանկոմատներում և կանխիկի տրամադրման կետերում

Տարեկան տոկոսադրույք.
- ՀՀ դրամ արժույթով քարտեր`
19.4%
- ԱՄՆ դոլար արժույթով քարտեր`
16%-19%
- եվրո արժույթով քարտեր՝ 15%-18%
Միջնորդավճար՝ վարկային գծի գումարի
3%-ի չափով:
Տարեկան տոկոսադրույք.
- ՀՀ դրամ արժույթով քարտեր`
18%-19.4%
- ԱՄՆ դոլար արժույթով քարտեր`
14%-17%
- եվրո արժույթով քարտեր՝ 13%-16%
Միջնորդավճար՝ վարկային գծի գումարի
1%-ի չափով:
Տարեկան տոկոսադրույք.
- ՀՀ դրամ արժույթով քարտեր` 14%
- ԱՄՆ դոլար արժույթով քարտեր` 12%
- եվրո արժույթով քարտեր` 10%
1%
1%
0.3%
համապատասխան տեսակի քարտերի
համար Բանկի ATM-ներում և POS
տերմինալներով կանխիկի տրամադրման
համար սահմանված սակագներով
համապատասխան տեսակի քարտերի
համար Բանկի ATM-ներում և POS
տերմինալներով կանխիկի տրամադրման
համար սահմանված սակագներով
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ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ)

Հաստատման
ամսաթիվ
04/05/22

1.23. Բանկի բանկոմատներում և կանխիկի տրամադրման կետերում լրացուցիչ քարտից կանխիկ դրամի տրամադրում (բացառությամբ լրացուցիչ American Express
Cashback քարտերի)4

1.24. Բանկի Բանկային ավտոմատացված մեքենաների միջոցով լրացուցիչ քարտից կանխիկ դրամի տրամադրում

1.25. Բանկի Բանկային ավտոմատացված մեքենաների միջոցով քարտային հաշվից կանխիկ դրամի տրամադրում
1.26. Այլ բանկերի Visa, Mastercard, American Express, ՄԻՐ և JCB քարտերով Բանկի կանխիկի տրամադրման կետերում կանխիկ գումարի տրամադրում
1.27. Այլ բանկերի Visa, Mastercard, American Express, ՄԻՐ և JCB քարտերով Բանկի կանխիկի տրամադրման կետերում ԱՄՆ դոլար արժույթով կանխիկ գումարի
տրամադրում

1.28. Բանկի կողմից թողարկված քարտերով Բանկի կանխիկի տրամադրման կետերում և Քարտային հաշվից ԱՄՆ դոլար արժույթով կանխիկ գումարի տրամադրում

1.29. USSD-տեղեկացում ծառայություն
1.30. Մեկ օրվա ընթացքում քարտից քարտ փոխանցումների ստացման առավելագույն սահմանաչափ
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հիմնական քարտի համար Բանկի ATMներում և POS-տերմինալներով կանխիկի
տրամադրման համար սահմանված
սակագներով
հիմնական քարտի համար Բանկի ATMներում և POS-տերմինալներով կանխիկի
տրամադրման համար սահմանված
սակագներով
Բանկի ATM-ներում և POSտերմինալներով կանխիկի տրամադրման
համար սահմանված սակագներով
2%
Սակագինը սահմանվում է Բանկի
գլխավոր գործադիր տնօրենի
հրամանով, որը հրապարակվում է
Բանկի պաշտոնական կայքէջի
«Հայտարարություններ» բաժնում
Սակագինը սահմանվում է Բանկի
գլխավոր գործադիր տնօրենի
հրամանով, որը հրապարակվում է
Բանկի պաշտոնական կայքէջի
«Հայտարարություններ» բաժնում
10 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ
(յուրաքանչյուր հաղորդագրության
դիմաց)
- 25,000 ԱՄՆ դոլար
- 20,000 եվրո

1.31. Քարտի շտապ թողարկում, վերաթողարկում և փոխարինում 1 բանկային օրվա ընթացքում (ծառայությունը գործում է Երևան քաղաքի բոլոր մասնաճյուղերում
3 900 ՀՀ դրամ
առանց թղթային PIN կոդի քարտի ստացման համար)
2. ԽՈՒՄԲ 1 ՏԵՍԱԿԻ ՔԱՐՏԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
ArCa
ArCa Classic
ArCa Credit
VISA Electron*
Maestro*
ԿենսաթոշաArCa Transfer քարտ
ArCa Farmer
կային քարտ
2.1. Քարտային հաշվի
2 500 ՀՀ դրամ
3 600 ՀՀ դրամ
3 600 ՀՀ դրամ
սպասարկման
անվճար
անվճար
անվճար
անվճար
տարեկան5
տարեկան
տարեկան
միջնորդավճար

Լրացուցիչ American Express Cashback քարտերով կանխիկ դրամի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում և կանխիկի տրամադրման կետերում՝ 1.5%:
Սոցիալական ապահովության ծառայությունից փոխանցված պարբերական բնույթ կրող նպաստների վճարման նպատակով տրամադրվող քարտերի դեպքում` առանց սպասարկման միջնորդավճարի գանձման:
* 19.07.2019թ.-ից Visa Electron հիմնական, լրացուցիչ և կից քարտերի թողարկումը Բանկում դադարեցվել է: Քարտի սակագինը տարածվում է միայն գործող Visa Electron քարտերի վրա:
09.09.2019թ.-ից Maestro և Maestro Transfer հիմնական, լրացուցիչ և կից քարտերի թողարկումը Բանկում դադարեցվել է։ Քարտերի սակագները տարածվում են միայն գործող Maestro և Maestro Transfer քարտերի վրա։
28.10.2021թ.-ից Visa Virtual քարտերի թողարկումը Բանկում դադարեցվել է: Քարտի սակագինը տարածվում է միայն գործող Visa Virtual քարտերի վրա:
4

5
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Maestro Transfer
քարտ*
անվճար
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ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ (ՎՃԱՐԱՅԻՆ
ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ)
2.2. Քարտային հաշվի
դրական մնացորդի դիմաց
հաշվարկվող տարեկան
տոկոսադրույք

2.3. Վարկային գծի
օգտագործման և/կամ հաշվի
գերածախսի դիմաց գանձվող
տարեկան տոկոսադրույք6
Վերաֆինանսավորման և
միավորման դեպքում գործող
տարեկան տոկոսադրույք

2.4. Վարկային գծի
օգտագործման անտոկոս
ժամանակահատված
2.5. Ամսական պարտադիր
մարումներ

6

0%

0%

0%

0%

ՀՀ դրամ
արժույթով
քարտեր`
- առանց
գրավային
ապահովվածության՝
19.5%-21%
- գրավային
ապահովվածությամբ` 18%-21%

Առանց գրավային
ապահովվածության`
- ՀՀ դրամ արժույթով
քարտեր` 19.4%
-ԱՄՆ դոլար
արժույթով քարտեր`
16%-19%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝ 15%-18%
Գրավային
ապահովվածությամբ`
- ՀՀ դրամ արժույթով
քարտեր` 18%- 19.4%
ԱՄՆ դոլար արժույթով
քարտեր` 14%-17%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝ 13%-16%

Առանց գրավային
ապահովվածության`
- ՀՀ դրամ արժույթով
քարտեր`
19.5%-21%
-ԱՄՆ դոլար
արժույթով քարտեր`
17%-20%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝ 16%-19%
Գրավային
ապահովվածությամբ`
- ՀՀ դրամ արժույթով
քարտեր` 18%-21%
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով քարտեր`
15%-18%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝ 14%-17%

Առանց գրավային
ապահովվածության`
- ՀՀ դրամ
արժույթով քարտեր`
19.5%-21%
-ԱՄՆ դոլար
արժույթով քարտեր`
17%-20%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝ 16%-19%
Գրավային
ապահովվածությամբ
- ՀՀ դրամ
արժույթով քարտեր`
18%-21%
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով քարտեր`
15%-18%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝ 14%-17%

_

_

_

_

10%

Համաձայն վճարային
քարտերով
տրամադրվող
վարկային գծի
պայմանագրի

10%

10%

Հաստատման
ամսաթիվ
04/05/22

0%
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0%

0%

Առանց գրավային
ապահովվածության`
- ՀՀ դրամ
արժույթով քարտեր`
19.5%-21%
-ԱՄՆ դոլար
արժույթով քարտեր`
17%-20%
Գրավային
ապահովվածությամբ
- ՀՀ դրամ
արժույթով քարտեր`
18%-21%
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով քարտեր`
15%-18%

- ՀՀ դրամ
արժույթով
քարտեր`
15.9-17.9%
-արտարժութային
քարտեր`
13.9-16.9%

Առանց գրավային
ապահովվածության`
- ՀՀ դրամ
արժույթով
քարտեր`
19.5%-21%
-ԱՄՆ դոլար
արժույթով
քարտեր` 17%-20%
Գրավային
ապահովվածությամբ`
- ՀՀ դրամ
արժույթով
քարտեր`
18%-21%
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով
քարտեր` 15%-18%

_

_

_

_

_

10%

-

10%

21% (գանձվում
է գերածախսի
դիմաց)

0%
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ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ)

2.6. Լրացուցիչ քարտի
սպասարկման
միջնորդավճար (թողարկվում
է հիմնական քարտի
ժամկետով)

American Express
Cashback` 300 ՀՀ
դրամ ամսական,
Visa Electron/
Maestro` 1 500 ՀՀ
դրամ միանվագ,
Mastercard UEFA
Champions
League` 2 000 ՀՀ
դրամ միանվագ

American Express
Cashback` 300 ՀՀ
դրամ ամսական

American Express
Cashback` 300 ՀՀ
դրամ ամսական,
Maestro` 1 500 ՀՀ
դրամ միանվագ,
Mastercard UEFA
Champions League`
2 000 ՀՀ դրամ
միանվագ,
ArCa ՄԻՐ՝ 2 000
ՀՀ դրամ միանվագ

2.7. Կից քարտի
սպասարկման
միջնորդավճար (թողարկվում
անվճար
անվճար
անվճար
է հիմնական քարտի
ժամկետով)
2.8. Քարտային հաշվի
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար,
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ
ՀՀ դրամ
արժույթ
եվրո
դոլար, եվրո
2.9. Քարտի գործողության
3 տարի
5 տարի
3 տարի
ժամկետ
2.10. Կանխիկ դրամի տրամադրում բանկոմատներում և կանխիկի տրամադրման կետերում`

- ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ

- այլ բանկեր Հայաստանում
- այլ բանկեր արտերկրում

- օրական մինչև
1 000 000 ՀՀ
դրամ` 0%
- օրական
1 000 000 ՀՀ
դրամից ավելի
(գերազանցող
մասի
նկատմամբ)`
0.5%

0%

1%

1%

-

-

- օրական մինչև
1 000 000 ՀՀ
դրամ` 0%
- օրական
1 000 000 ՀՀ
դրամից ավելի
(գերազանցող մասի
նկատմամբ)` 0.5%
- արտարժութային
քարտերի համար`
0.5%
1%
1%, նվազագույնը
1 500 ՀՀ դրամ

- 500 000 ՀՀ
2.11. Կանխիկի տրամադրման
օրական առավելագույն չափ

դրամ

- 2 000 000 ՀՀ դրամ

- 500 000 ՀՀդրամ

- 1 000 ԱՄՆ

- 4 000 ԱՄՆ դոլար

-1 000 ԱՄՆ դոլար

դոլար

- 4 000 եվրո

-1 000 եվրո

- 1 000 եվրո

Հաստատման
ամսաթիվ
04/05/22
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American Express
Cashback` 300 ՀՀ
դրամ ամսական,
Visa Electron`
1 500 ՀՀ դրամ
միանվագ,
ArCa ՄԻՐ՝
2 000 ՀՀ դրամ
միանվագ

-

American Express
Cashback` 300 ՀՀ
դրամ ամսական
Visa Electron/
Maestro` 1 500 ՀՀ
դրամ միանվագ,
Mastercard UEFA
Champions League`
2 000 ՀՀ դրամ
միանվագ

անվճար

-

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ
դոլար, եվրո
3 տարի
- օրական մինչև
1 000 000 ՀՀ
դրամ` 0%
- օրական
1 000 000 ՀՀ
դրամից ավելի
(գերազանցող
մասի նկատմամբ)`
0.5%
-արտարժութային
քարտերի համար`
0.5%
1%
1%, նվազագույնը
1 500 ՀՀ դրամ
- 500 000 ՀՀ
դրամ
-1 000 ԱՄՆ դոլար
-1 000 եվրո

Էջ 8/22

American
Express
Cashback` 300
ՀՀ դրամ
ամսական

American Express
Cashback` 300 ՀՀ
դրամ ամսական
Visa Electron`
1 500 ՀՀ դրամ
միանվագ

անվճար

անվճար

անվճար

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ
դոլար,

ՀՀ դրամ,
ԱՄՆ դոլար,

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ
դոլար,

3 տարի

3 տարի

3 տարի

3 տարի

0%

0%

2%

0%

0.5%

1%

2%

-

-

-

1%
1%, նվազագույնը
1 500 ՀՀ դրամ

-500 000 ՀՀ դրամ
-1 000 ԱՄՆ
դոլար

-500 000
ՀՀ դրամ
-1 000 ԱՄՆ
դոլար

500 000ՀՀ
դրամ

-500 000
ՀՀ դրամ
-1 000 ԱՄՆ
դոլար
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ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ)
2.12. Կանխիկացման
գործարքների օրական
առավելագույն քանակ

5

5

5

5

2.13. Վճարային
գործարքների օրական
առավելագույն չափ

- 1 000 000
ՀՀ դրամ
-2 000 ԱՄՆ
դոլար
-2 000 եվրո

-2 000 000 ՀՀ դրամ
-4 000 ԱՄՆ դոլար
-4 000 եվրո

-1 000 000
ՀՀ դրամ
-2 000 ԱՄՆ դոլար
-2 000 եվրո

-1 000 000
ՀՀ դրամ
-2 000 ԱՄՆ դոլար
-2 000 եվրո

0.5%

0.5%

0.5%

0.2%

0.2%

2.14. ՀՀ տարածքում քարտից
քարտ փոխանցումներ
առցանց հարթակների,
«ACBA DIGITAL» ինտերնետ
բանկինգ համակարգի
միջոցով
2.15. Բանկոմատների
միջոցով քարտից քարտ
փոխանցումներ 26

2.16. «ACBA DIGITAL»
ինտերնետ բանկինգ
համակարգի միջոցով Visa
Direct/ Mastercard
MoneySend համակարգերով
Բանկի քարտերից
միջազգային
քարտերին փոխանցում, այդ
թվում նաև
հեռախոսահամարի միջոցով

2.17. SMS-տեղեկացում
ծառայություն

15 ՀՀ դրամ`
ներառյալ ԱԱՀ
(յուրաքանչյուր
հաղորդագրության դիմաց)

15 ՀՀ դրամ`
ներառյալԱԱՀ
(յուրաքանչյուր
հաղորդագրության
դիմաց)

Հաստատման
ամսաթիվ
04/05/22
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5

5

5

5

-1 000 000
ՀՀ դրամ

-1 000 000
ՀՀ դրամ
-2 000 ԱՄՆ դոլար

-1 000 000
ՀՀ դրամ
-2 000 ԱՄՆ
դոլար

1 000 000
ՀՀ դրամ
-2 000 ԱՄՆ
դոլար
-2 000 եվրո

0.5%

0.5%

0.5%

2%

0.5%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

1.7%

0.2%

ՀՀ դրամ արժույթով
փոխանցումներ`
2%, նվազագույնը՝
1 000 ՀՀ դրամ
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով
փոխանցումներ ` 2%,
նվազագույնը՝ 2 ԱՄՆ
դոլար
- եվրո արժույթով
փոխանցումներ՝ 2%,
նվազագույնը՝ 2 եվրո

ՀՀ դրամ
արժույթով
փոխանցումներ`
2%, նվազագույնը՝
1 000 ՀՀ դրամ
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով
փոխանցումներ `
2%, նվազագույնը՝ 2
ԱՄՆ դոլար
- եվրո արժույթով
փոխանցումներ՝ 2%,
նվազագույնը՝ 2
եվրո

15 ՀՀ դրամ`
ներառյալ ԱԱՀ
(յուրաքանչյուր
հաղորդագրության
դիմաց)

15 ՀՀ դրամ`
ներառյալ ԱԱՀ
(յուրաքանչյուր
հաղորդագրության
դիմաց)

ՀՀ դրամ
արժույթով
փոխանցումներ`
2%, նվազագույնը՝
1 000 ՀՀ դրամ
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով
փոխանցումներ `
2%, նվազագույնը՝
2 ԱՄՆ դոլար
- եվրո արժույթով
փոխանցումներ՝
2%, նվազագույնը՝
2 եվրո
15 ՀՀ դրամ`
ներառյալ ԱԱՀ
(յուրաքանչյուր
հաղորդագրությ
ան դիմաց)

անվճար

15 ՀՀ դրամ`
ներառյալ ԱԱՀ
(յուրաքանչյուր
հաղորդագրու
թյան դիմաց)

անվճար

2.18․ Քարտի փոխարինում
- Քարտի շտապ փոխարինում
արտասահմանում

-

-

-

-

-

-

-

-
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ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
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- Քարտի փոխարինում
Հայաստանում

1 000 ՀՀ դրամ

1 500 ՀՀ դրամ

-

-

VISA Student

VISA «ԲԱՐԵՐԱՐ»

VISA Classic

Հաստատման
ամսաթիվ
04/05/22

700 ՀՀ դրամ
(առաջին
անգամն
անվճար)
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1 500 ՀՀ դրամ

1 000 ՀՀ
դրամ

Mastercard UEFA
Champions League

VISA Gold7

3 500 ՀՀ դրամ
տարեկան

3 500 ՀՀ դրամ
տարեկան

15 000 ՀՀ
դրամ
տարեկան

15 000 ՀՀ դրամ
տարեկան

0%

0%

0%

0%

-

3. ԽՈՒՄԲ 2 ՏԵՍԱԿԻ ՔԱՐՏԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
ArCa ՄԻՐ
3.1. Քարտային հաշվի
սպասարկման
միջնորդավճար
3.2. Քարտային հաշվի
դրական մնացորդի դիմաց
հաշվարկվող տարեկան
տոկոսադրույք

4 900 ՀՀ դրամ
տարեկան
0%

2 500 ՀՀ դրամ
տարեկան

300 ՀՀ դրամ
ամսական

0%

0%

3 500 ՀՀ դրամ
տարեկան

0%

Mastercard
Standard

Mastercard Gold
7

POS-տերմինալների և առցանց վճարումների սպասարկման գծով Բանկի հետ համագործակցության պայմանագիր ունեցող առևտրի և սպասարկման կետերի հիմնադիրների և տնօրենների համար քարտային հաշվի սպասարկման
միջնորդավճար` անվճար, վարկային գծի օգտագործման և/կամ հաշվի գերածախսի դիմաց գանձվող տարեկան տոկոսադրույք` 20%:
7
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3.3. Վարկային գծի
օգտագործման և/կամ հաշվի
գերածախսի դիմաց գանձվող
տարեկան տոկոսադրույք 4՝
Վերաֆինանսավորման և
միավորման դեպքում գործող
տարեկան տոկոսադրույք

3.4. Վարկային գծի
օգտագործման անտոկոս
ժամանակահատված (միայն
վճարային գործարքների
համար)
3.5. Ամսական պարտադիր
մարումներ

Առանց գրավային
ապահովվածության`
- ՀՀ դրամ
արժույթով քարտեր`
19.5%-21%
-ԱՄՆ դոլար
արժույթով քարտեր`
17%-20%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝ 16%-19%
Գրավային
ապահովվածությամ
բ`
- ՀՀ դրամ
արժույթով քարտեր`
18%-21%
ԱՄՆ դոլար
արժույթով քարտեր`
15%-18%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝ 14%-17%

21.5% (գանձվում է
գերածախսի դիմաց)

Հաստատման
ամսաթիվ
04/05/22

Առանց գրավային
ապահովվածության`
- ՀՀ դրամ արժույթով
քարտեր`
19.5%-21%
-ԱՄՆ դոլար
արժույթով քարտեր`
17%-20%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝ 16%-19%
Գրավային
ապահովվա-ծությամբ`
- ՀՀ դրամ արժույթով
քարտեր`
18%-21%
-ԱՄՆ դոլար
արժույթով քարտեր`
15%-18%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝ 14%-17%

գործարքի
ձևակերպման
օրվանից մինչև
հաջորդ ամսվա
7-րդ օրացուցային
օրը

գործարքի
ձևակերպման
օրվանից մինչև
հաջորդ ամսվա
7-րդ
օրացուցային
օրը

գործարքի
ձևակերպման
օրվանից մինչև
հաջորդ ամսվա
7-րդ օրացուցային
օրը

գործարքի
ձևակերպման
օրվանից
մինչև հաջորդ
ամսվա 14-րդ
օրացուցային
օրը

գործարքի
ձևակերպման
օրվանից մինչև
հաջորդ ամսվա
14-րդ
օրացուցային օրը

10%

10%

10%

10%

10%

-

-

10%

-

10%

Առանց գրավային
ապահովվածության`
- ՀՀ դրամ արժույթով
քարտեր`
19.5%-21%
-ԱՄՆ դոլար արժույթով
քարտեր` 17%-20%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝ 16%-19%
Գրավային ապահովվածությամբ`
- ՀՀ դրամ արժույթով
քարտեր`
18%-21%
-ԱՄՆ դոլար արժույթով
քարտեր` 15%-18%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝ 14%-17%

Առանց գրավային ապահովվածության`
- ՀՀ դրամ
արժույթով
քարտեր`
19.5%-21%
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով
քարտեր`
17%-20%
- եվրո
արժույթով
քարտեր՝
16%-19%
Գրավային
ապահովվածությամբ`
- ՀՀ դրամ
արժույթով
քարտեր`
18%-21%
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով
քարտեր` 15%18%
- եվրո
արժույթով
քարտեր՝ 14%17%

Էջ 11/22

Առանց գրավային
ապահովվածության`
- ՀՀ դրամ արժույթով
քարտեր`
19.5%-21%
-ԱՄՆ դոլար արժույթով
քարտեր` 17%-20%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝ 16%-19%
Գրավային ապահովվածությամբ`
- ՀՀ դրամ արժույթով
քարտեր`
18%-21%
-ԱՄՆ դոլար արժույթով
քարտեր` 15%-18%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝ 14%-17%

գործարքի
ձևակերպման
օրվանից մինչև
հաջորդ ամսվա
7-րդ օրացուցային
օրը

Առանց գրավային
ապահովվածության`
- ՀՀ դրամ
արժույթով
քարտեր`
19.5%-21%
-ԱՄՆ դոլար
արժույթով
քարտեր` 17%-20%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝ 16%-19%
Գրավային
ապահովվածությ
ամբ`
- ՀՀ դրամ
արժույթով
քարտեր`
18%-21%
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով
քարտեր` 15%-18%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝ 14%-17%
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Առանց գրավային
ապահովվածության`
- ՀՀ դրամ
արժույթով քարտեր`
19.5%-21%
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով քարտեր`
17%-20%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝
16%-19%
Գրավային
ապահովվածությամբ`
- ՀՀ դրամ
արժույթով քարտեր`
18%-21%
-ԱՄՆ դոլար
արժույթով քարտեր`
15%-18%
- եվրո արժույթով
քարտեր՝14%-17%
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3.6. Լրացուցիչ քարտի
սպասարկման
միջնորդավճար (թողարկվում
է հիմնական քարտի
ժամկետով)

American Express
Cashback` 300 ՀՀ
դրամ ամսական,
Visa Electron/
Maestro` 1 500 ՀՀ
դրամ միանվագ,
Mastercard UEFA
Champions
League` 2 000 ՀՀ
դրամ միանվագ

American Express
Cashback` 300 ՀՀ
դրամ ամսական,
MasterCard Standard`
2 000
ՀՀ դրամ միանվագ,
Mastercard UEFA
Champions League` 2
000 ՀՀ դրամ
միանվագ, ArCa
ՄԻՐ՝ 2 000 ՀՀ
դրամ միանվագ

3.7. Կից քարտի
սպասարկման
միջնորդավճար (թողարկվում
է հիմնական քարտի
ժամկետով)

-առաջին երկու
քարտեր՝ անվճար
- երրորդ և
չորրորդ քարտեր՝
2 000 ՀՀ դրամ

անվճար

- ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ

- այլ բանկեր Հայաստանում
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American
Express
Cashback` 300
ՀՀ դրամ
ամսական,
Visa Classic` 2
000 ՀՀ դրամ
միանվագ,
ArCa ՄԻՐ՝ 2
000 ՀՀ դրամ
միանվագ

American Express
Cashback` 300 ՀՀ
դրամ ամսական,
ArCa ՄԻՐ՝
2 000 ՀՀ դրամ
միանվագ

անվճար

անվճար

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ
դոլար, եվրո

American Express
Cashback`300 ՀՀ
դրամ ամսական,
Mastercard Standard`
2 000 ՀՀ դրամ
միանվագ,
ArCa ՄԻՐ՝
2 000 ՀՀ դրամ
միանվագ

American Express
Cashback` 300 ՀՀ
դրամ ամսական,
Mastercard Standard`
2 000 ՀՀ դրամ
միանվագ,
Mastercard UEFA
Champions League`
2 000 ՀՀ դրամ
միանվագ,
ArCa ՄԻՐ՝ 2 000
ՀՀ դրամ միանվագ

անվճար

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար,
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ
3.8. Քարտային հաշվի
դոլար, եվրո
եվրո
դոլար, եվրո
արժույթ
3.9. Քարտի գործողության
5 տարի
5 տարի
5 տարի
ժամկետ
3.10. Կանխիկ դրամի տրամադրում բանկոմատներում և կանխիկի տրամադրման կետերում`

Հաստատման
ամսաթիվ
04/05/22

Էջ 12/22

Mastercard
Gold` 7 500 ՀՀ
դրամ
միանվագ,
Mastercard
UEFA
Champions
League` 2 000
ՀՀ դրամ
միանվագ

Visa Gold` 7 500
ՀՀ դրամ
միանվագ

2 000 ՀՀ դրամ

անվճար

անվճար

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ
դոլար, եվրո

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ
դոլար, եվրո

ՀՀ դրամ,
ԱՄՆ դոլար,
եվրո

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ
դոլար, եվրո

5 տարի

5 տարի

5 տարի

5 տարի

5 տարի

- դրամային
քարտերի համար`
օրական մինչև
1 000 000 ՀՀ
դրամ` 0%
- օրական
1 000 000 ՀՀ
դրամից ավելի
(գերազանցող
մասի նկատմամբ)`
0.5%
- արտարժութային
քարտերի համար`
0.5%

- դրամային քարտերի
համար` օրական մինչև 1
000 000 ՀՀ դրամ` 0%
- օրական
1 000 000 ՀՀ դրամից
ավելի (գերազանցող
մասի նկատմամբ)` 0.5%
- արտարժութային
քարտերի համար` 0.5%

- դրամային քարտերի
համար` օրական մինչև
1 000 000 ՀՀ դրամ`
0%
- օրական
1 000 000 ՀՀ դրամից
ավելի`
(գերազանցող մասի
նկատմամբ)` 0.5%
- արտարժութային
քարտերի համար` 0.5%

1%

1%

1%

1%

1%8

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%8

American Express Gold քարտին կցված լրացուցիչ MasterCard Gold քարտի կանխիկացման միջնորդավճարը բանկոմատներում և կանխիկի տրամադրման կետերում կազմում է 4%, իսկ ԱրՔա համակարգից դուրս և արտասահմանում՝ 4%`
նվազագույնը 2 500 ՀՀ դրամ
8
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Հաստատման
ամսաթիվ
04/05/22
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1%,
նվազագույնը
1 500 ՀՀ
դրամ
- 2 500 000
ՀՀ դրամ
- 5 000 ԱՄՆ
դոլար
- 5 000 եվրո

Էջ 13/22

1%

1%, նվազագույնը
1 500 ՀՀ դրամ

1%, նվազագույնը
1 500 ՀՀ դրամ

1%, նվազագույնը
1 500 ՀՀ դրամ

1%,
նվազագույնը
1 500 ՀՀ դրամ

1%, նվազագույնը
1 500 ՀՀ դրամ

-500 000
ՀՀ դրամ
-1 000 ԱՄՆ դոլար
- 1 000 եվրո

-1 000 000
ՀՀ դրամ
- 2000 ԱՄՆ դոլար
- 2 000 եվրո

- 1 000 000 ՀՀ դրամ
- 2 000 ԱՄՆ դոլար
- 2 000 եվրո

- 1 000 000 ՀՀ
դրամ
- 2 000 ԱՄՆ դոլար
- 2 000 եվրո

- 1 000 000
ՀՀ դրամ
- 2 000 ԱՄՆ
դոլար
- 2 000 եվրո

- 1 000 000 ՀՀ դրամ
- 2 000 ԱՄՆ դոլար
- 2 000 եվրո

3.12. Կանխիկացման
գործարքների օրական
առավելագույն քանակ

5

5

5

5

5

5

5

5

3.13. Վճարային
գործարքների օրական
առավելագույն չափ

- 1 000 000
ՀՀ դրամ
- 2 000 ԱՄՆ
դոլար
- 2 000 եվրո

- 1 000 000
ՀՀ դրամ
- 2 000 ԱՄՆ դոլար
- 2 000 եվրո

- 1 000 000
ՀՀ դրամ
- 2 000 ԱՄՆ դոլար
- 2 000 եվրո

- 1 000 000
ՀՀ դրամ
- 2 000 ԱՄՆ դոլար
- 2 000 եվրո

- 1 000 000
ՀՀ դրամ
- 2 000 ԱՄՆ
դոլար
- 2 000 եվրո

- 1 000 000
ՀՀ դրամ
- 2 000 ԱՄՆ դոլար
- 2 000 եվրո

- 2 500 000
ՀՀ դրամ
- 5 000 ԱՄՆ
դոլար
- 5 000 եվրո

- 2 500 000
ՀՀ դրամ
- 5 000 ԱՄՆ
դոլար
- 5 000 եվրո

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

9

0.5% 9

0.5%

0.5% 9

0.5% 7-10

0.2%

0.2%

0.2%

0.2% 9

0.2% 9

0.2%

0.2%

0.2% 7

- այլ բանկեր արտերկրում

3.11. Կանխիկի տրամադրման
օրական առավելագույն չափ

3.14. ՀՀ տարածքում քարտից
քարտ փոխանցումներ
առցանց հարթակների,
«ACBA DIGITAL» ինտերնետ
բանկինգ համակարգի
միջոցով
3.15. Բանկոմատների
միջոցով քարտից քարտ
փոխանցումներ 26

9

1%, նվազագույնը
1 500 ՀՀ դրամ8
- 2 500 000
ՀՀ դրամ
- 5 000 ԱՄՆ
դոլար
- 5 000 եվրո

9

Բանկում «Դասական», «Կուտակային» և «Ընտանեկան» ժամկետային ավանդ ունեցող հաճախորդներին անվճար տրամադրված VISA Classic/MasterCard Standard և VISA Gold/MasterCard Gold քարտերի համար ՀՀ տարածքում քարտից
քարտ փոխանցումներ առցանց հարթակների միջոցով` 1%, իսկ բանկոմատների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումների համար` 0.7%:
10
American Express Gold քարտին կցված լրացուցիչ MasterCard Gold քարտի դեպքում ՀՀ տարածքում քարտից քարտ փոխանցումներ առցանց հարթակների միջոցով ` 4%, իսկ բանկոմատների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումների
համար` 3.7%:
9
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3.16. «ACBA DIGITAL»
ինտերնետ բանկինգ
համակարգի միջոցով Visa
Direct/ Mastercard
MoneySend համակարգերով
Բանկի քարտերից
միջազգային
քարտերին փոխանցում, այդ
թվում նաև
հեռախոսահամարի միջոցով

3.17. SMS-տեղեկացում
ծառայություն

15 ՀՀ դրամ`
ներառյալ ԱԱՀ
(յուրաքանչյուր
հաղորդագրության դիմաց)

Հաստատման
ամսաթիվ
04/05/22

ՀՀ դրամ արժույթով
փոխանցումնե` 2%,
նվազագույնը՝
1 000
ՀՀ դրամ
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով
փոխանցումներ ` 2%,
նվազագույնը՝ 2 ԱՄՆ
դոլար
- եվրո արժույթով
փոխանցումներ՝ 2%,
նվազագույնը՝ 2 եվրո

ՀՀ դրամ արժույթով
փոխանցումներ`
2%, նվազագույնը՝
1 000 ՀՀ դրամ
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով
փոխանցումներ ` 2%,
նվազագույնը՝ 2 ԱՄՆ
դոլար
- եվրո արժույթով
փոխանցումներ՝ 2%,
նվազագույնը՝ 2 եվրո

ՀՀ դրամ արժույթով
փոխանցումներ`
2%, նվազագույնը՝
1 000 ՀՀ դրամ
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով
փոխանցումներ `
2%, նվազագույնը՝ 2
ԱՄՆ դոլար
- եվրո արժույթով
փոխանցումներ՝ 2%,
նվազագույնը՝ 2
եվրո

ՀՀ դրամ
արժույթով
փոխանցումներ`
2%,
նվազագույնը՝
1 000 ՀՀ դրամ
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով
փոխանցումներ`
2%,
նվազագույնը՝ 2
ԱՄՆ դոլար
- եվրո
արժույթով
փոխանցումներ՝
2%,
նվազագույնը՝ 2
եվրո

15 ՀՀ դրամ` ներառյալ
ԱԱՀ (յուրաքանչյուր
հաղորդագրության
դիմաց)

15 ՀՀ դրամ`
ներառյալ ԱԱՀ
(յուրաքանչյուր
հաղորդագրության
դիմաց)

15 ՀՀ դրամ`
ներառյալ ԱԱՀ
(յուրաքանչյուր
հաղորդագրության
դիմաց)

15 ՀՀ դրամ`
ներառյալ ԱԱՀ
(յուրաքանչյուր
հաղորդագրությ
ան դիմաց)
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Էջ 14/22

ՀՀ դրամ արժույթով
փոխանցումներ`
2%, նվազագույնը՝
1 000 ՀՀ դրամ
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով
փոխանցումներ ` 2%,
նվազագույնը՝ 2 ԱՄՆ
դոլար
- եվրո արժույթով
փոխանցումներ՝ 2%,
նվազագույնը՝ 2 եվրո

ՀՀ դրամ
արժույթով
փոխանցումներ`
2%,
նվազագույնը՝
1 000 ՀՀ
դրամ
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով
փոխանցումներ` 2%,
նվազագույնը՝
2 ԱՄՆ դոլար
- եվրո
արժույթով
փոխանցումներ՝ 2%,
նվազագույնը՝
2 եվրո

ՀՀ դրամ
արժույթով
փոխանցումներ`
2%, նվազագույնը՝
1 000 ՀՀ դրամ
- ԱՄՆ դոլար
արժույթով
փոխանցումներ`
2%, նվազագույնը՝
2 ԱՄՆ դոլար
- եվրո արժույթով
փոխանցումներ՝
2%, նվազագույնը՝
2 եվրո

15 ՀՀ դրամ`
ներառյալ ԱԱՀ
(յուրաքանչյուր
հաղորդագրության
դիմաց)

անվճար

անվճար

-

3 000 ՀՀ դրամ

3.18. Քարտի փոխարինում

- Քարտի շտապ փոխարինում
արտասահմանում

- Քարտի փոխարինում
Հայաստանում

-

-

-

-

-

-

Համաձայն
Visa
ընկերության
կողմից
սահմանված
պայմանների

1 000 ՀՀ դրամ

2 000 ՀՀ դրամ

2 000 ՀՀ դրամ

2 000 ՀՀ դրամ

2 000 ՀՀ դրամ

2 000 ՀՀ դրամ

3 000 ՀՀ
դրամ

4. ԽՈՒՄԲ 3 ՏԵՍԱԿԻ ՔԱՐՏԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
American Express Cashback

American Express Gold

American Express Blue
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ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ (ՎՃԱՐԱՅԻՆ
ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ)

4.1. Քարտային հաշվի սպասարկման միջնորդավճար
4.2. Քարտի քարտապաններին այլ արժույթներով
երկրորդ և երրորդ քարտերի տրամադրման դեպքում
տարեկան սպասարկման միջնորդավճար14
4.3. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց
հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք
4.4. Վարկային գծի օգտագործման և/կամ հաշվի
գերածախսի դիմաց գանձվող տարեկան տոկոսադրույք
4.5. Վարկային գծի սահմանաչափ
4.6. Վարկային գծի օգտագործման անտոկոս
ժամանակահատված (միայն վճարային գոծարքների
համար)
4.7. Ամսական պարտադիր մարումներ
4.8. Լրացուցիչ քարտի սպասարկման միջնորդավճար
4.9. Կից քարտի սպասարկման միջնորդավճար
(թողարկվում է հիմնական քարտի ժամկետով)

4.14. Կանխիկացման գործարքների օրական
առավելագույն քանակ
4.15. Վճարային գործարքների օրական առավելագույն
չափ
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Էջ 15/22

600 ՀՀ դրամ ամսական կամ 6 000 ՀՀ
դրամ տարեկան

5 000 ՀՀ դրամ ամսական կամ 50 000 ՀՀ
դրամ տարեկան11 12

1 000 ՀՀ դրամ ամսական կամ 10 000 ՀՀ դրամ
տարեկան13

-

30 000 ՀՀ դրամ

6 000 ՀՀ դրամ

0%

0%

0%

- ՀՀ դրամ արժույթով քարտեր` 20%
- արտարժութային քարտեր` 17%
1 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք
արտարժույթ (առավելագույնը)

- ՀՀ դրամ արժույթով քարտեր` 18%
- արտարժութային քարտեր` 17%
1 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք
արտարժույթ (նվազագույնը)

180 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
(նվազագույնը)

գործարքի ստացման օրվանից 15
օրացուցային օր

գործարքի ձևակերպման օրվանից մինչև
հաջորդ ամսվա 20-րդ օրացուցային օրը

գործարքի ձևակերպման օրվանից մինչև հաջորդ
ամսվա 20-րդ օրացուցային օրը

10%
-

5%
Mastercard Gold` 2 000 ՀՀ դրամ միանվագ15
- առաջին երկու քարտերը` անվճար,

10%
-

2 000 ՀՀ դրամ

- երրորդ և չորրորդ քարտերը` 10 000 ՀՀ

4 000 ՀՀ դրամ

17%

դրամ

4.10. Քարտային հաշվի արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո
4.11. Քարտի գործողության ժամկետ
5 տարի
4.12. Կանխիկ դրամի տրամադրում բանկոմատներում և կանխիկի տրամադրման կետերում`
- ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ
1.5%
- այլ բանկեր արտերկրում
1.5%` նվազագույնը 1 500 ՀՀ դրամ
4.13. Կանխիկի տրամադրման օրական առավելագույն
չափ

Հաստատման
ամսաթիվ
04/05/22

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո
5 տարի

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո
5 տարի

4%
4%` նվազագույնը 2 500 ՀՀ դրամ
- 1 000 000 ՀՀ դրամ

2%
2% նվազագույնը 2 500 ՀՀ դրամ
- 500 000 ՀՀ դրամ

- 2 000 ԱՄՆ դոլար

- 1 000 ԱՄՆ դոլար

- 2 000 եվրո

- 1 000 եվրո

5

5

5

- 1 000 000 ՀՀ դրամ

-2 500 000 ՀՀ դրամ
- 5 000 ԱՄՆ դոլար
- 5 000 եվրո

- 1 000 000 ՀՀ դրամ

- 500 000 ՀՀ դրամ
- 1 000 ԱՄՆ դոլար
- 1 000 եվրո

- 2 000 ԱՄՆ դոլար
- 2 000 եվրո

- 2 000 ԱՄՆ դոլար
- 2 000 եվրո

POS-տերմինալների և առցանց վճարումների սպասարկման գծով Բանկի հետ համագործակցության պայմանագիր ունեցող առևտրի և սպասարկման կետերի հիմնադիրների և տնօրենների համար` 35 000 ՀՀ դրամ տարեկան:
Բանկում «Դասական», «Կուտակային» և «Ընտանեկան» ժամկետային ավանդ ունեցող հաճախորդներին դրամական միջոցների գրավային ապահովվածությամբ տրամադրվող վարկային գծերով քարտերի դեպքում՝ 35 000 ՀՀ դրամ
տարեկան:
13
Բանկում «Դասական», «Կուտակային» և «Ընտանեկան» ժամկետային ավանդ ունեցող հաճախորդներին դրամական միջոցների գրավային ապահովվածությամբ տրամադրվող վարկային գծերով քարտերի դեպքում՝ 6 000 ՀՀ դրամ
տարեկան:
14
Այն դեպքում, երբ լրացել է առաջին քարտի գործողության ժամկետը և հաճախորդի կողմից վերջինս չի վերաթողարկվել, ապա տվյալ քարտերի սպասարկման միջնորդավճարը հաջորդ տարիների համար գանձվում է 4.1 կետի
սակագնի համաձայն:
15
American Express Gold քարտի հետ տրամադրվող ծառայությունները (ներկայացված են American Express Gold Քարտի տրամադրման, սպասարկման և ծառայություններից օգտվելու պայմանները գրքույկում) չեն գործում վերջինիս
կցված լրացուցիչ MasterCard Gold քարտի դեպքում:
11

12
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ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ (ՎՃԱՐԱՅԻՆ
ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ)
4.16. ՀՀ տարածքում քարտից քարտ փոխանցումներ
առցանց հարթակների, «ACBA DIGITAL» ինտերնետ
բանկինգ համակարգի միջոցով
4.17. Բանկոմատների միջոցով քարտից քարտ
փոխանցումներ26
4.18. SMS-տեղեկացում ծառայություն
4.19. Քարտի փոխարինում
-Քարտի շտապ փոխարինում արտասահմանում
-Քարտի փոխարինում Հայաստանում
4.20. Membership Rewards ծրագրի անդամակցության
սպասարկման միջնորդավճար16
4.21. Priority Pass ծրագրի անդամակցություն
-Priority Pass քարտի տրամադրում հիմնական քարտ ունեցող
հաճախորդներին
-Priority Pass քարտի տրամադրում կից քարտ ունեցող
հաճախորդներին
-Priority Pass քարտի փոխարինում Քարտի կորստի կամ
վնասման դեպքում
-Priority Pass քարտի գործողության ժամկետ

Հաստատման
ամսաթիվ
04/05/22
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1.5%

4%

2%

1.2%

3.7%

1.7%

անվճար

անվճար

անվճար

20 000 ՀՀ դրամ
2 500 ՀՀ դրամ

30 000 ՀՀ դրամ
5 000 ՀՀ դրամ

20 000 ՀՀ դրամ
2 500 ՀՀ դրամ

_

10 000 ՀՀ դրամ

անվճար17

_

անվճար

_

_

5 000 ՀՀ դրամ
(քարտի գործողության ժամկետի համար)

_

2 000 ՀՀ դրամ
_

-յուրաքանչյուր այցելություն (1 անձի համար)

_

-հյուրերի այցելություն (1 անձի համար)

_

3 տարի

_

20 Բրիտանական ֆունտ ստերլինգ
(գանձվում է Priority Pass համակարգի
կողմից)
20 Բրիտանական ֆունտ ստերլինգ
(գանձվում է Priority Pass համակարգի
կողմից)

_

_

5. ԽՈՒՄԲ 4 ՏԵՍԱԿԻ ՔԱՐՏԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
5.1. Քարտային հաշվի սպասարկման միջնորդավճար
5.2. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց
հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք
5.3. Վարկային գծի օգտագործման և/կամ հաշվի
գերածախսի դիմաց գանձվող տարեկան տոկոսադրույք
5.4. Վարկային գծի օգտագործման անտոկոս
ժամանակահատված (միայն վճարային գործարքների
համար)
5.5. Ամսական պարտադիր մարումներ

ArCa Business
5 000 ՀՀ դրամ տարեկան18

Visa Business
15 000 ՀՀ դրամ տարեկան19

0%

0%

- ՀՀ դրամ արժույթով քարտեր` 18-20%,
- ԱՄՆ դոլար արժույթով քարտեր` 16-20%,
- եվրո արժույթով քարտեր՝ 14%-17%

- ՀՀ դրամ արժույթով քարտեր` 18-20%,
- ԱՄՆ դոլար արժույթով քարտեր` 16-20%,
- եվրո արժույթով քարտեր՝ 14%-17%

-

գործարքի ձևակերպման օրվանից մինչև հաջորդ
ամսվա 7-րդ օրացուցային օրը

10%

10%

Այն դեպքում, երբ ծրագրի անդամակցումը կատարվում է Քարտի պատվիրման ժամանակ, ապա առաջին տարվա համար անդամակցության միջնորդավճար չի գանձվում:
Ծրագրի անդամակցումը կատարվում է ավտոմատ՝ Քարտի պատվիրման ժամանակ:
18
POS-տերմինալների և առցանց վճարումների սպասարկման գծով Բանկի հետ համագործակցության պայմանագիր ունեցող առևտրի և սպասարկման կետերի հիմնադիրների և տնօրենների համար` 3 000 ՀՀ դրամ տարեկան:
19
POS-տերմինալների և առցանց վճարումների սպասարկման գծով Բանկի հետ համագործակցության պայմանագիր ունեցող առևտրի և սպասարկման կետերի հիմնադիրների և տնօրենների համար` 5 000 ՀՀ դրամ տարեկան:
16
17
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ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ (ՎՃԱՐԱՅԻՆ
ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ)
5.6. Լրացուցիչ քարտի սպասարկման միջնորդավճար
(թողարկվում է հիմնական քարտի ժամկետով)
5.7. Կից քարտի սպասարկման միջնորդավճար
(թողարկվում է հիմնական քարտի ժամկետով)

-

Հաստատման
ամսաթիվ
04/05/22
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ArCa Business` 3 000 ՀՀ դրամ միանվագ20

- առաջին երկու քարտերը` անվճար

- առաջին երկու քարտերը` անվճար

- երրորդ և հաջորդ բոլոր քարտերը` 1 000 ՀՀ դրամ

- երրորդ և հաջորդ բոլոր քարտերը` 3 000 ՀՀ դրամ

5.8. Քարտային հաշվի արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո
5.9. Քարտի գործողության ժամկետ
3 տարի
3 տարի
5.10. Կանխիկ դրամի տրամադրում բանկոմատներում և կանխիկի տրամադրման կետերում
- ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ
0.3%21
1%
- այլ բանկեր Հայաստանում
1%
1%
- Այլ բանկեր արտերկրում
1%, նվազագույնը՝ 1 500 ՀՀ դրամ
- 1 000 000 ՀՀ դրամ
- 1 000 000 ՀՀ դրամ
5.11. Կանխիկի տրամադրման օրական առավելագույն
- 2 000 եվրո
- 2 000 եվրո
չափ
- 2 000 ԱՄՆ դոլար
- 2 000 ԱՄՆ դոլար
5.12. Կանխիկացման գործարքների օրական
5
5
առավելագույն քանակ
- 2 500 000 ՀՀ դրամ
- 2 500 000 ՀՀ դրամ
5.13. Վճարային գործարքների օրական առավելագույն
-5 000 ԱՄՆ դոլար
-5 000 ԱՄՆ դոլար
չափ
- 5 000 եվրո
- 5 000 եվրո
5.14. ՀՀ տարածքում քարտից քարտ փոխանցումներ
առցանց հարթակների, «ACBA DIGITAL» ինտերնետ
0.5%
0.5%
բանկինգ համակարգի միջոցով
5.15. Բանկոմատների միջոցով քարտից քարտ
0.2%
0.2%
փոխանցումներ 26
15 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ
15 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ
5.16. SMS-տեղեկացում ծառայություն
(յուրաքանչյուր հաղորդագրության դիմաց)
(յուրաքանչյուր հաղորդագրության դիմաց)
5.17. Քարտի փոխարինում
- Քարտի շտապ փոխարինում արտասահմանում
- Քարտի փոխարինում Հայաստանում
1 000 ՀՀ դրամ
2 000 ՀՀ դրամ
6. ԽՈՒՄԲ 5 ՏԵՍԱԿԻ ՔԱՐՏԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
ACBA Federation22
6.1. Քարտային հաշվի սպասարկման միջնորդավճար
անվճար
6.2. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք
0%
6.3. Վարկային գծի օգտագործման և/կամ հաշվի գերածախսի դիմաց գանձվող տարեկան
- առանց գրավային ապահովվածության՝ 19.5%-21%
տոկոսադրույք23
- գրավային ապահովվածությամբ` 18%-21%
Վերաֆինանսավորման և միավորման դեպքում գործող տարեկան տոկոսադրույք
6.4. Վարկային գծի օգտագործման անտոկոս ժամանակահատված
6.5. Ամսական պարտադիր մարումներ
10%

POS-տերմինալների և առցանց վճարումների սպասարկման գծով Բանկի հետ համագործակցության պայմանագիր ունեցող առևտրի և սպասարկման կետերի հիմնադիրների և տնօրենների համար` անվճար:
Այն դեպքում, երբ ArCa Business քարտը կցվում է Visa Business քարտին, ապա ArCa Business քարտի կանխիկացման միջնորդավճարը բանկոմատներում և կանխիկի տրամադրման կետերում կազմում է 1%:
22
Տրամադրվում է միայն Գյուղատնտեսական փոխօգնության մարզային միավորումների (ԳՓՄՄ) անդամներին:
23
Վարկային գիծ չունեցող քարտերի գերածախսի դիմաց գանձվող տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է տվյալ քարտատեսակի համար նախատեսված տոկոսադրույքի միջակայքի առավելագույն չափով:
20
21
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ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ (ՎՃԱՐԱՅԻՆ
ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ)
6.6. Լրացուցիչ քարտի սպասարկման միջնորդավճար (թողարկվում է հիմնական քարտի
ժամկետով)
6.7. Կից քարտի սպասարկման միջնորդավճար (թողարկվում է հիմնական քարտի ժամկետով)
6.8. Քարտային հաշվի արժույթ
6.9. Քարտի գործողության ժամկետ
6.10. Կանխիկ դրամի տրամադրում բանկոմատներում և կանխիկի տրամադրման կետերում`
- ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ
- այլ բանկեր Հայաստանում
- այլ բանկեր արտերկրում
6.11. Կանխիկի տրամադրման օրական առավելագույն չափ
6.12. Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակ
6.13. Վճարային գործարքների օրական առավելագույն չափ
6.14. ՀՀ տարածքում քարտից քարտ փոխանցումներ առցանց հարթակների, «ACBA DIGITAL»
ինտերնետ բանկինգ համակարգի միջոցով
6.15. Բանկոմատների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումներ 26
6.16. SMS-տեղեկացում ծառայություն
6.17. Քարտի փոխարինում
- Քարտի շտապ փոխարինում արտասահմանում
- Քարտի փոխարինում Հայաստանում
7. ԽՈՒՄԲ 6 ՏԵՍԱԿԻ ՔԱՐՏԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
7.1. Քարտային հաշվի սպասարկման միջնորդավճար
7.2. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք
7.3. Վարկային գծի օգտագործման և/կամ հաշվի գերածախսի դիմաց գանձվող տարեկան
տոկոսադրույք
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ՀՀ դրամ
5 տարի
0%
1%
- 1 000 000 ՀՀ դրամ
5
- 500 000 ՀՀ դրամ
0.5%
0.2%
15 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ (յուրաքանչյուր հաղորդագրության դիմաց)
1 000 ՀՀ դրամ
Visa Virtual*
1,000 ՀՀ դրամ միանվագ
0%
21.5% (գանձվում է գերածախսի դիմաց)

7.4. Վարկային գծի օգտագործման անտոկոս ժամանակահատված

-

7.5. Ամսական պարտադիր մարումներ

-

7.6. Լրացուցիչ քարտի սպասարկման միջնորդավճար (թողարկվում է հիմնական քարտի
ժամկետով)
7.7. Կից քարտի սպասարկման միջնորդավճար (թողարկվում է հիմնական քարտի ժամկետով)

Հաստատման
ամսաթիվ
04/05/22

-

7.8. Քարտային հաշվի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո

7.9. Քարտի գործողության ժամկետ

12 ամիս

7.10. Կանխիկ դրամի տրամադրում բանկոմատներում և կանխիկի տրամադրման կետերում`
- ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ
- այլ բանկեր Հայաստանում
- այլ բանկեր արտերկրում
7.11. Կանխիկի տրամադրման օրական առավելագույն չափ
7.12. Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակ

-
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ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ (ՎՃԱՐԱՅԻՆ
ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ)

7.13. Վճարային գործարքների օրական առավելագույն չափ
7.14. ՀՀ տարածքում քարտից քարտ փոխանցումներ առցանց հարթակների«ACBA DIGITAL»
ինտերնետ բանկինգ համակարգի միջոցով
7.15. Բանկոմատների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումներ
7.16. «ACBA DIGITAL» ինտերնետ բանկինգ համակարգի միջոցով Visa Direct/ Mastercard
MoneySend համակարգերով Բանկի քարտերից միջազգային քարտերին փոխանցում, այդ թվում
նաև հեռախոսահամարի միջոցով
7.17. SMS-տեղեկացում ծառայություն
7.18. Քարտի փոխարինում
- Քարտի շտապ փոխարինում արտասահմանում
- Քարտի փոխարինում Հայաստանում
8. ԽՈՒՄԲ 7 ՏԵՍԱԿԻ ՔԱՐՏԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ

Հաստատման
ամսաթիվ
04/05/22

- 1 000 000 ՀՀ դրամ
- 2 000 ԱՄՆ դոլար
- 2 000 եվրո
0,5%
- ՀՀ դրամ արժույթով փոխանցումներ` 2%, նվազագույնը՝ 1 000 ՀՀ դրամ
- ԱՄՆ դոլար արժույթով փոխանցումներ ` 2%, նվազագույնը՝ 2 ԱՄՆ դոլար
- եվրո արժույթով փոխանցումներ՝ 2%, նվազագույնը՝ 2 եվրո
15 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ (յուրաքանչյուր հաղորդագրության դիմաց)
-

8.1. Քարտային հաշվի սպասարկման միջնորդավճար

Visa Digital
2,000 ՀՀ դրամ տարեկան

8.2. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

8.3. Վարկային գծի օգտագործման և/կամ հաշվի գերածախսի դիմաց գանձվող տարեկան
տոկոսադրույք

21.5% (գանձվում է գերածախսի դիմաց)

8.4. Վարկային գծի օգտագործման անտոկոս ժամանակահատված

-

8.5. Ամսական պարտադիր մարումներ

-

8.6. Լրացուցիչ քարտի սպասարկման միջնորդավճար (թողարկվում է հիմնական քարտի
ժամկետով)
8.7. Կից քարտի սպասարկման միջնորդավճար (թողարկվում է հիմնական քարտի ժամկետով)

-

8.8. Քարտային հաշվի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո

8.9. Քարտի գործողության ժամկետ

24 ամիս

8.10. Կանխիկ դրամի տրամադրում բանկոմատներում և կանխիկի տրամադրման կետերում`
- ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ
- այլ բանկեր Հայաստանում
- այլ բանկեր արտերկրում
8.11. Կանխիկի տրամադրման օրական առավելագույն չափ
8.12. Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակ
8.13. Վճարային գործարքների օրական առավելագույն չափ
8.14. ՀՀ տարածքում քարտից քարտ փոխանցումներ առցանց հարթակների«ACBA DIGITAL»
ինտերնետ բանկինգ համակարգի միջոցով
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1%
1%
1%, նվազագույնը՝ 1 500 ՀՀ դրամ
- 1 000 000 ՀՀ դրամ
- 2 000 ԱՄՆ դոլար
- 2 000 եվրո
5
- 1 000 000 ՀՀ դրամ
- 2 000 ԱՄՆ դոլար
- 2 000 եվրո
0,5%

Էջ 19/22
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ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ (ՎՃԱՐԱՅԻՆ
ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ)
8.15. Բանկոմատների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումներ 26
8.16. «ACBA DIGITAL» ինտերնետ բանկինգ համակարգի միջոցով Visa Direct/ Mastercard
MoneySend համակարգերով Բանկի քարտերից միջազգային քարտերին փոխանցում, այդ թվում
նաև հեռախոսահամարի միջոցով
8.17. SMS-տեղեկացում ծառայություն
8.18. Քարտի փոխարինում
- Քարտի շտապ փոխարինում արտասահմանում
- Քարտի փոխարինում Հայաստանում
9. ԽՈՒՄԲ 8 ՏԵՍԱԿԻ ՔԱՐՏԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
9.1. Քարտային հաշվի սպասարկման միջնորդավճար
9.2. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք
9.3. Վարկային գծի օգտագործման և/կամ հաշվի գերածախսի դիմաց գանձվող տարեկան
տոկոսադրույք
Վերաֆինանսավորման և միավորման դեպքում գործող տարեկան տոկոսադրույք
9.4. Վարկային գծի օգտագործման անտոկոս ժամանակահատված
9.5. Ամսական պարտադիր մարումներ
9.6. Լրացուցիչ քարտի սպասարկման միջնորդավճար (թողարկվում է հիմնական քարտի
ժամկետով)
9.7. Կից քարտի սպասարկման միջնորդավճար (թողարկվում է հիմնական քարտի ժամկետով)
9.8. Քարտային հաշվի արժույթ
9.9. Քարտի գործողության ժամկետ
9.10. Կանխիկ դրամի տրամադրում բանկոմատներում և կանխիկի տրամադրման կետերում`
- ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ
- այլ բանկեր Հայաստանում
- այլ բանկեր արտերկրում
9.11. Կանխիկի տրամադրման օրական առավելագույն չափ
9.12. Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակ
9.13. Վճարային գործարքների օրական առավելագույն չափ
9.14. ՀՀ տարածքում քարտից քարտ փոխանցումներ առցանց հարթակների, «ACBA DIGITAL»
ինտերնետ բանկինգ համակարգի միջոցով

Հաստատման
ամսաթիվ
04/05/22
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Էջ 20/22

0,2%
- ՀՀ դրամ արժույթով փոխանցումներ` 2%, նվազագույնը՝ 1 000 ՀՀ դրամ
- ԱՄՆ դոլար արժույթով փոխանցումներ ` 2%, նվազագույնը՝ 2 ԱՄՆ դոլար
- եվրո արժույթով փոխանցումներ՝ 2%, նվազագույնը՝ 2 եվրո
15 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ (յուրաքանչյուր հաղորդագրության դիմաց)
Visa Signature
4 000 ՀՀ դրամ ամսական24 կամ 40 000 ՀՀ դրամ տարեկան25
0%
- ՀՀ դրամ արժույթով քարտեր` 18%
- արտարժութային քարտեր` 17%
գործարքի ձևակերպման օրվանից մինչև հաջորդ ամսվա 14-րդ օրացուցային օրը
10%
25 000 ՀՀ դրամ տարեկան
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո
5 տարի
1%
1%
1%, նվազագույնը 1 500 ՀՀ դրամ
- 2 500 000 ՀՀ դրամ
- 5 000 ԱՄՆ դոլար
- 5 000 եվրո
5
- 2 500 000 ՀՀ դրամ
- 5 000 ԱՄՆ դոլար
- 5 000 եվրո
0.5%

քարտը տրամադրելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում փակելու դեպքում գանձվում է միջնորդավճար` 6 ամսվա համար նախատեսված սպասարկման միջնորդավճարի և քարտի փակման օրվա դրությամբ քարտապանի կողմից վճարված
ամսական սպասարկման միջնորդավճարի տարբերության չափով
25
Բանկում «Դասական», «Կուտակային» և «Ընտանեկան» ժամկետային ավանդ ունեցող հաճախորդներին դրամական միջոցների գրավային ապահովվածությամբ տրամադրվող վարկային գծերով քարտերի դեպքում՝ 30 000 ՀՀ դրամ
տարեկան:
26
Բացի նշված սակագնից Բանկի բանկոմատների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումների դեպքում կիրառվում է նաև սպասարկող բանկի միջնորդավճար՝ 0,3%: Ընդ որում, ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատների միջոցով քարտից քարտ
փոխանցումների դեպքում ևս կարող է կիրառվել տվյալ բանկոմատը սպասարկող բանկի միջնորդավճար, որի չափը սահմանվում է սպասարկող բանկի կողմից:
24

TC 01-05#6

ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ (ՎՃԱՐԱՅԻՆ
ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ)
9.15. Բանկոմատների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումներ 26
9.16. «ACBA DIGITAL» ինտերնետ բանկինգ համակարգի միջոցով Visa Direct/ Mastercard
MoneySend համակարգերով Բանկի քարտերից միջազգային քարտերին փոխանցում, այդ թվում
նաև հեռախոսահամարի միջոցով
9.17. SMS-տեղեկացում ծառայություն
9.18. Քարտի փոխարինում
- Քարտի շտապ փոխարինում արտասահմանում
- Քարտի փոխարինում Հայաստանում
10. ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
10.1. Քարտերի սպասարկման դիմաց առևտրի և սպասարկման կետերից գանձվող
միջնորդավճար
10.2. Առևտրի և սպասարկման կետերի համար POS-տերմինալի վարձակալություն

Հաստատման
ամսաթիվ
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0.2%
- ՀՀ դրամ արժույթով փոխանցումներ` 2%, նվազագույնը՝ 1 000 ՀՀ դրամ
- ԱՄՆ դոլար արժույթով փոխանցումներ` 2%, նվազագույնը՝ 2 ԱՄՆ դոլար
- եվրո արժույթով փոխանցումներ՝ 2%, նվազագույնը՝ 2 եվրո
Անվճար
Համաձայն Visa ընկերության կողմից սահմանված պայմանների
5 000 ՀՀ դրամ
Պայմանագրային
Անվճար

Էջ 21/22
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ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ (ՎՃԱՐԱՅԻՆ
ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ)

Հաստատման
ամսաթիվ
04/05/22

Խմբագրություն 86

Էջ 22/22

Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ Ն Ե Ր
ԱՄՆ դոլար արժույթով ArCa Transfer և Maestro Transfer քարտերին Bank_Mail և SWIFT համակարգերով ԱՄՆ դոլարով ստացված գումարներից, ինչպես նաև 50 ԱՄՆ դոլարից ավելի ԱՄՆ դոլարով անկանխիկ եղանակով
ստացված բոլոր այլ գումարներից (բացառությամբ արագ համակարգերով ստացված գումարների) գանձվում է 0.5%, նվազագույնը` 1 000 ՀՀ դրամ:
ՀՀ դրամ արժույթով ArCa Transfer և Maestro Transfer քարտերին 500 000 ՀՀ դրամից ավելի անկանխիկ մուտք եղած գումարներից (բացառությամբ արագ համակարգերով և կանխիկ կամ անկանխիկ փոխարկման
արդյունքում մուտք եղած գումարների) գանձվում է միջնորդավճար` ամբողջ գումարի 0.3%-ի չափով:
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման հաճախականության հետևանքով
տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը բոլոր քարտերի համար կազմում է 0%:
 ԱԿԲԱ ԲԱՆԿՈՒՄ ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից» հատուցման ենթակա ավանդների չափերով,
մասնավորապես`
 միայն դրամային ավանդի դեպքում՝ 16 մլն ՀՀ դրամ,
 միայն արտարժութային ավանդի դեպքում՝ 7 մլն ՀՀ դրամ,
 և՛ դրամային (7 միլիոնից ավելի), և՛ արտարժութային ավանդների դեպքում՝ միայն դրամային ավանդը` մինչև 16 մլն ՀՀ դրամի չափով,
 և՛ դրամային (7 միլիոնից պակաս), և՛ արտարժութային ավանդների դեպքում՝ դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` 7 մլն ՀՀ դրամի և հատուցված դրամային ավանդի տարբերության
չափով:
Sոկոսագումարները հաշվարկվում են քարտային հաշվի մնացորդի նկատմամբ, օրական կտրվածքով, քարտի գործողության ողջ ժամկետի համար: Տոկոսագումարի հաշվարկը դադարեցվում է քարտի գործողության
ժամկետի ավարտին հաջորդող ամսվա 14-ին կամ հաջորդ աշխատանքային օրը:
Հաշվարկված տոկոսագումարները վճարվում են քարտային հաշվին ամսական կտրվածքով` յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը:
ArCa Credit, ArCA Farmer, American Express Gold, American Express Blue և քարտերը չեն տրամադրվում Բանկի վարկային կոմիտեի որոշմամբ վարկային գծի տրամադրումը մերժելու դեպքում:
Կանխիկի տրամադրման օրական առավելագույն չափը, մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափը և կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակը կարող են անվճար փոփոխվել քարտապանի
բանավոր հանձնարարությամբ:
American Express Cashback քարտով իրականացրած վճարային գործառնությունները Բանկում ձևակերպվում են գործառնության կատարման օրվան հաջորդող 15-րդ օրը, իսկ եթե այդ օրը ոչ աշխատանքային օր է, ապա`
հաջորդ աշխատանքային օրը:
Վճարային քարտերով ծառայությունների մատուցման համագործակցության պայմանագրերի և Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենի հրամանների հիման վրա Բանկի հետ աշխատավարձային ծրագրերի շրջանակներում
համագործակցող կազմակերպությունների հիմնադիրների, տնօրենների, գլխավոր հաշվապահների համար Visa Gold/Mastercard Gold քարտերի համար սահմանել հետևյալ սակագները.
 Քարտային հաշվի սպասարկման միջնորդավճար՝ անվճար
 Բանկի բանկոմատներով և կանխիկի տրամադրման կետերում կանխիկի տրամադրում՝ անվճար
 Վարկային գծի/գերածախսի տարեկան տոկոսադրույք՝ տվյալ աշխատավարձային ծրագրով նախատեսված նվազագույն տոկոսադրույքից 2%-ով ցածր, բայց ոչ պակաս քան 14%:
Սակագներում օգտագործված տերմինների մեկնաբանություն
 Անտոկոս ժամանակահատված – արտոնյալ ժամանակահատված, որի ընթացքում վճարային գործարքների կատարման համար քարտի վարկային միջոցների օգտագործած մասը քարտային հաշվին մուտք անելու
դեպքում քարտապանը տոկոսագումարներ չի վճարում: Կանխիկին հավասարեցված գործարքների (բանկոմատներում, POS տերմինալներում կամ առցանց հարթակներում քարտի միջոցով իրականացված գործարքներ,
որոնք հեշտությամբ կարող են փոխարկվել կանխիկ միջոցների։ Որպես այսպիսի գործարքներ կարող են դիտարկվել էլեկտրոնային դրամապանակներով իրականացված գործարքները, բանկային հաշիվների միջև
փոխանցումները և այլն) դիմաց անտոկոս ժամանակահատված չի հաշվարկվում: Ընդ որում, նշված դրույթը տարածվում է նաև այն բոլոր սպասարկման կետերի վրա, որոնք վերջիններիս սպասարկող բանկերի կողմից
գրանցվել են որպես Էլեկտրոնային դրամապանակներ:
 Ամսական պարտադիր մարումներ – յուրաքանչյուր ամսվա վերջի դրությամբ օգտագործված վարկային գծի նշված տոկոսը ենթակա է վճարման այդ ամսվա ավարտից հետո 50 օրվա ընթացքում: Տվյալ ժամկետում նշված
պարտավորությունը չկատարելու դեպքում քարտապանը պարտավորվում է բացի պարտադիր մարման ենթակա գումարից վճարել նաև տվյալ պահին քարտային հաշվի սպասարկման համար առաջացած դրամային
պարտավորությունը, առաջացած գերածախսը և գերածախսի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսները:
 Լրացուցիչ քարտ – գործող քարտային հաշվին կցված այլ վճարային համակարգի քարտ: Լրացուցիչ քարտը հնարավորություն է տալիս Քարտապանին օգտագործել հիմնական քարտային հաշվին առկա միջոցները, եթե
հիմնական քարտի հետ առաջացել են չնախատեսված խնդիրներ կամ այն չի սպասարկվում տվյալ առևտրի/սպասարկման կետի և/կամ բանկոմատի կողմից: Լրացուցիչ քարտի միջնորդավճարը գանձվում է միանվագ
քարտի գործողության ողջ ժամկետի համար` բացառությամբ լրացուցիչ American Express Cashback քարտի, որի սպասարկման միջնորդավճարը գանձվում է ամսական սկզբունքով:
 Կից քարտ – գործող քարտային հաշվին կցված միևնույն վճարային համակարգի և տեսակի քարտ: Կից քարտը տրամադրվում է հիմնական քարտի քարտապանի կողմից նշված անձին և հնարավորություն է ընձեռում
վերջինիս օգտագործել հիմնական քարտի հաշվին առկա միջոցները կից քարտի դիմումի մեջ նշված սահմանաչափերի շրջանակում: Ցանկացած տեսակի քարտի համար տրամադրվում է առավելագույնը 2 կից քարտ,
բացառությամբ American Express Gold (առավելագույնը 4 կից քարտ) և ArCa Business ու Visa Business (անսահմանափակ քանակությամբ կից քարտեր) քարտատեսակների: Կից քարտի միջնորդավճարը գանձվում է
միանվագ քարտի գործողության ողջ ժամկետի համար:
 SMS-տեղեկացում – քարտի դիմումի մեջ նշված հեռախոսահամարին քարտապանի քարտային հաշվի շարժի վերաբերյալ SMS-հաղորդագրության ստացում։

