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Ուժի մեջ է 2021թ. փետրվարի 15-ից
ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Գլխավոր գործադիր տնօրեն
Հ. Անդրեասյան ____________________
29 հունվարի 2021թ.
1. Սույնով սահմանվում են «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ` Բանկ) կողմից հաճախորդների
հաշիվների բացման, սպասարկման, փակման, փոխանցումների իրականացման, գումարի կանխիկ տրամադրման, «ACBA
DIGITAL» ինտերնետ բանկինգ համակարգով ծառայությունների մատուցման, չեկային գրքույկների տրամադրման, անհատական
պահատեղերում արժեքների պահատվության ծառայության, ինչպես նաև արժեթղթերի առքուվաճառքի և պահառության
գործառնությունների և հաճախորդների ֆինանսական գործունեության հետ կապված այլ ծառայությունների 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 նաև համապատասխան պայմանագրերով նախատեսված կարգով հաճախորդներին տեղեկացնելով:
4. Հաճախորդի կողմից բանկային հաշվի պայմանագրի կամ որոշակի ծառայության համար սահմանված տիպային
փաստաթղթի 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. Սույնով հայտնում ենք, որ Բանկի հանդեպ ընթացիկ հաշվի հետ կապված բոլոր պարտավորությունները Բանկի կողմից
լրիվ կամ մասնակի կհաշվանցվեն Հաճախորդների Բանկում ունեցած բոլոր բանկային հաշիվներից:
9. Բանկը հաճախորդներին ծառայություններ է մատուցում աշխատանքային օրերին 1՝ Երևանի ժամանակով ժամը 9:3018:00, 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:
10. Կատարվող գործառնությունների նպատակն ու իրական շահառուներին պարզելու նպատակով Բանկն իրավունք ունի
պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր, պարզաբանումներ և նյութեր և կարող է կասեցնել գործառնությունները կամ հրաժարվել

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:
1
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դրանք կատարելուց, եթե Բանկի կարծիքով գործարքների հիմնավորող բավարար ապացույցներ չեն ներկայացվում: Բանկը
կարող է սահմանափակումներ կիրառել նաև առանձին ծառայությունների գծով, օրինակ՝ փոխանցումների կատարման և/կամ
փոխանցումների ստացման արգելք:
11. 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:
12. 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:

ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
1. Ընթացիկ հաշվի բացում
Ընդ որում՝ հաշվի բացման նախապայմաններ կարող են հանդիսանալ`
- Բանկի կողմից սահմանված տիպային պայմանագրի կնքումը,
- «Ճանաչիր հաճախորդիդ» հարցաթերթիկի լրացումը Հաճախորդի կողմից,
- 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,
- 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։

անվճար

Ընթացիկ հաշիվ բացվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ռուսական ռուբլով, բրիտանական
ֆունտով, շվեյցարական ֆրանկով և վրացական լարիով3
2. Ընթացիկ հաշվին կանխիկ կամ անկանխիկ մուտքագրվող գումարների առավելագույն
սահմանաչափ (մեկ գործարքի համար)`
- ՀՀ դրամ
- արտարժույթ

3. Ընթացիկ հաշվի միջին օրական մնացորդի շեմ` հաշվի անվճար սպասարկման համար`
- ԳՓՄՄ4 անդամներ
- ռեզիդենտներ (ֆիզիկական անձինք, անհատ ձեռնարկատերեր)
- ռեզիդենտներ (իրավաբանական անձինք)

անսահմանափակ
20 մլն ԱՄՆ դոլար կամ
համարժեք
այլ
արտարժույթ
5 000 ՀՀ դրամ կամ
համարժեք արտարժույթ
20 000 ՀՀ դրամ կամ
համարժեք արտարժույթ
50 000 ՀՀ դրամ կամ
համարժեք արտարժույթ

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։
3
Վրացական լարի արժույթով կատարվում են միայն անկանխիկ մուտքային և անկանխիկ ելքային գործառնություններ:
4
ԳՓՄՄ` Գյուղացիական Փոխօգնության Մարզային Միավորում հասարակական կազմակերպություններ:
2
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Հաստատման
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- ոչ ռեզիդենտներ
3.1. Ընթացիկ հաշվի միջին օրական մնացորդի շեմը վերաբերում է բոլոր արժույթներով
հաշիվներին առանձին-առանձին, սակայն հաճախորդը կարող է բոլոր ընթացիկ հաշիվների գծով
շեմի պահանջն ապահովել առնվազն մեկ ընթացիկ կամ ավանդային հաշվի վրա:
4. Ընթացիկ հաշվի սպասարկման միջնորդավճար (անկախ հաշիվների քանակից)
4.1. Ֆիզիկական անձանց համար
- եթե ֆիզիկական անձի` Բանկում ունեցած ընթացիկ հաշիվների տվյալ ամսվա միջին օրական
մնացորդը մեծ կամ հավասար է Սակագների 3-րդ կետով սահմանված շեմից,
- եթե ֆիզիկական անձ հաճախորդն ունի միայն գործող վճարային քարտեր, որոնցից առնվազն
մեկն արտարժութային է, և միայն ընթացիկ դրամային հաշիվ,
- եթե ֆիզիկական անձ հաճախորդն ունի «ԱՊԱՌԻԿ ՏԵՂՈՒՄ» պրոդուկտ, գործող վճարային
քարտեր, որոնցից առնվազն մեկը արտարժութային է, և միայն ընթացիկ դրամային հաշիվ,
- եթե ֆիզիկական անձ հաճախորդն այն օգտագործում է կենսաթոշակ ստանալու նպատակով,
- եթե ֆիզիկական անձ հաճախորդն այն օգտագործում է չաշխատող անձին տրամադրվող
մայրության նպաստի ստացման նպատակով
- եթե ֆիզիկական անձ հաճախորդն այն օգտագործում է մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի
նպաստ ստանալու նպատակով
- եթե ֆիզիկական անձ հաճախորդը ՌԴ ռուբլով հաշիվը բացել է միայն արագ դրամական
համակարգերի միջոցով փոխանցումներ ստանալու նպատակով։
- եթե ֆիզիկական անձի` Բանկում ունեցած ընթացիկ հաշիվների տվյալ ամսվա միջին օրական
մնացորդը փոքր է Սակագների 3-րդ կետով սահմանված շեմից
4.2. իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար
- եթե իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ` Բանկում ունեցած ընթացիկ
հաշիվների տվյալ ամսվա միջին օրական մնացորդը մեծ կամ հավասար է Սակագների 3-րդ կետով
սահմանված շեմից,
- եթե իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ` Բանկում ունեցած ընթացիկ
հաշիվների տվյալ ամսվա միջին օրական մնացորդը փոքր է Սակագների 3-րդ կետով սահմանված
շեմից
4.3. Ընթացիկ հաշվի սպասարկման միջնորդավճարը գանձվում է հաճախորդի հաշվից
յուրաքանչյուր ամսվա վերջին բանկային օրը:
4.4. Ընթացիկ հաշվի սպասարկման միջնորդավճարը գանձվում է հաճախորդի դրամային հաշվից:
Դրամային հաշվին միջոցների բացակայության դեպքում այն գանձվում է հաճախորդի
արտարժութային հաշվից, և արտարժույթի փոխարկումը կատարվում է տվյալ օրվա համար ՀՀ ԿԲ
հրապարակած արտարժույթների միջին փոխարժեքով:
Հաշվարկը կատարվում է ընթացիկ հաշվի բացմանը (վերաբացմանը) հաջորդող և հաշվի փակմանը
նախորդող ամիսների համար:
4.5. Ընթացիկ հաշվի փակման դեպքում` նախկինում հաշվարկված սպասարկման միջնորդավճարը
չի գանձվում և զրոյացվում է:
4.6. Ընթացիկ և/կամ ժամանակավոր հաշվի սպասարկման միջնորդավճարի բացասական
մնացորդի իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար 3 000 ՀՀ դրամին, իսկ
ֆիզիկական անձանց համար 600 ՀՀ դրամին հավասարվելուն պես` ավտոմատ կերպով
դադարեցվում է հետագա ամիսների սպասարկման միջնորդավճարների պարտքի կուտակումը:
5. Ընթացիկ հաշվի վերաբացում`
5.1. ֆիզիկական անձանց համար

5.2. իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար
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50 000 ՀՀ դրամ կամ
համարժեք արտարժույթ

անվճար

ամսական 300 ՀՀ դրամ

անվճար

ամսական 1 000 ՀՀ դրամ

անվճար
3 000 ՀՀ դրամ՝
յուրաքանչյուր հաշվի
վերաբացման համար,
սակայն մեկ
աշխատանքային օրվա
ընթացքում ոչ ավելի, քան
3 000 ՀՀ դրամ
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6. Սակագների 4-րդ և 5-րդ կետերի դրույթները չեն կիրառվում հետևյալ դեպքերում.
- POS-տերմինալների և առցանց վճարումների սպասարկման գծով Բանկի հետ
համագործակցության պայմանագիր ունեցող առևտրի և սպասարկման կետերի և ինտերնետխանութների ընթացիկ հաշիվների նկատմամբ,
- պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և նրանց կողմից հիմնադրված ոչ
առևտրային կազմակերպությունների ընթացիկ հաշիվների նկատմամբ,
- Բանկում ժամանակավոր հաշվի առկայության դեպքում` այդ հաշիվը բացելու կամ վերաբացելու
օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:
7. Եթե հաճախորդը ներդնում է ժամկետային ավանդ, ապա
- ֆիզիկական անձանց համար՝ ընթացիկ հաշվի օգտագործման դեպքում սպասարկման միջնորդավճարի նախկինում կուտակված պարտքը չի գանձվում,
- իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար՝ ընթացիկ հաշվի օգտագործման
դեպքում սպասարկման միջնորդավճարի նախկինում կուտակված պարտքը և/կամ հաշվի
վերաբացման միջնորդավճարը չի գանձվում
8. Հաճախորդին հաշվի քաղվածքի (այդ թվում` կրկնօրինակի) տրամադրում
9. Փաստաթղթերի կրկնօրինակի տրամադրում
- մինչև 3 ամիս վաղեմության դեպքում

անվճար
1 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

- 3-12 ամիս վաղեմության դեպքում

2 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

- 1-3 տարի վաղեմության դեպքում

5 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

- 3 տարուց ավել վաղեմության դեպքում

10 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

10. Տեղեկանքների տրամադրում5, լիազորագրի պատրաստում և հաստատում
- աուդիտորական հարցման պատասխան

5 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

- տեղեկանքների տրամադրում

3 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

- նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկանքի տրամադրում 6

5 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

- առաքման ծառայության միջոցով տեղեկանքի տրամադրում7

4 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

- լիազորագրի պատրաստում և հաստատում

3 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

- պետական ռեգիստրի տեղեկանքի տրամադրում

3 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

- նույն օրվա ընթացքում տեղեկանքի կրկնօրինակի տրամադրում

անվճար

11. Ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդների ընթացիկ հաշվի մնացորդի դիմաց
հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք` ՀՀ դրամով և արտարժույթով հաշիվների համար`

0%

12. Իրավաբանական անձ (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատեր) հանդիսացող հաճախորդների
ընթացիկ հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք` ՀՀ դրամով հաշիվների
համար`
- եթե հաճախորդի` Բանկում ունեցած ընթացիկ հաշվի, տվյալ ամսվա միջին օրական մնացորդը չի
գերազանցում 20 000 000 ՀՀ դրամը (ներառյալ)

0%

5

Տեղեկանքների տրամադրման սակագինը տարածվում է Բանկի մասնաճյուղերում, www.acba.am կայքի և «ACBA DIGITAL» WEB տիրույթի միջոցով բոլոր տեսակի
տեղեկանքների ստացման հայտերի վրա։ www.acba.am կայքի «Օնլայն հայտեր» բաժնից լրացնելով դեսպանատան տեղեկանքի համար հայտը` հաճախորդը կարող է
ստանալ տեղեկանքը` այցելելով Բանկ իր կողմից հայտում նախապես նշված օրը:
6

www.acba.am կայքի միջոցով ստացված տեղեկանքը հնարավոր է տրամադրել նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում մինչև 15։00-ն կայքի միջոցով դիմում
ներկայացնելու և մինչև 18։00-ն մասնաճյուղ այցելելու դեպքում, ընդ որում, www.acba.am կայքի միջոցով ստացված տեղեկանքի հայտի միջնորդավճարը գանձվում է
տեղեկանքի կատարման օրը։
7

Առաքման ծառայության միջոցով տեղեկանքի տրամադրումն իրականացվում է մեկից չորս աշխատանքային օրերի ընթացքում։
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- եթե հաճախորդի` Բանկում ունեցած ընթացիկ հաշվի, տվյալ ամսվա միջին օրական մնացորդը
գերազանցում է 20 000 000 ՀՀ դրամը

1%

13. Իրավաբանական անձ (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատեր) հանդիսացող հաճախորդների
ընթացիկ հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք` արտարժույթով
հաշիվների համար8

0%

Էջ 5/13

Ընթացիկ հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը և տարեկան
տոկոսային եկամտաբերությունը9 համընկնում են:
- Ֆիզիկական անձանց ընթացիկ հաշվի պայմանագրի գործողության ընթացքում ստացված տոկոսագումարները ենթակա են հարկման 10%-ի չափով` ՀՀ գործող օրենսդրության համաձայն:
- ԱԿԲԱ ԲԱՆԿՈՒՄ ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների
հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից» հատուցման ենթակա ավանդների չափերով,
մասնավորապես`
- միայն դրամային ավանդների 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
- Ընթացիկ հաշիվների համար Բանկի կողմից նախատեսված կամ սահմանված չեն տարեկան տոկոսային
եկամտաբերությունը նվազեցնող սակագներ կամ այլ պայմաններ:
- Տոկոսագումարները հաշվարկվում են հաշվին առկա միջին օրական մնացորդի նկատմամբ, ամսական
կտրվածքով:
- Հաշվարկված տոկոսգումարները վճարվում են յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը:
- Ընթացիկ hաշվի պայմանագիրը կնքվում է անժամկետ:

ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ
Բանկը վճարման հանձնարարականները ընդունում և կատարում է համաձայն հետևյալ ժամանակացույցի, բացառությամբ սույն սակագնի 14.1
կետի փոխանցումների համար.
Վճարման հանձնարարականների ընդունում և կատարում
Կատարում
Ընդունում
Կատարում
Նույն
Հաջորդ
Մինչև ժամը 14:30
աշխատանքային
Ժամը 14:30-ից հետո
աշխատանքային օրը
օրը
Նույն
Հաջորդ
Մինչև ժամը 15:00
աշխատանքային
Ժամը 15:00-ից հետո
աշխատանքային օրը
օրը
Ընդունում

ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և
Եվրոյով ՀՀ տարածքում
Bank_mail համակարգի միջոցով
Արտարժույթ SWIFT
համակարգով

14. Փոխանցումներ Բանկում հաշիվ ունենալու դեպքում
14.1. Փոխանցումներ Բանկի ներսում՝ անկախ արժույթից, 10 ներառյալ պարբերական վճարման
հանձնարարականի հիման վրա
- վավերապայմանների փոփոխում (ուղղում), չեղյալ համարում ըստ հաճախորդի գրավոր հայտի

անվճար
անվճար

14.2. Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում Bank_Mail համակարգի միջոցով
- ՀՀ դրամով՝ ներառյալ պարբերական վճարման հանձնարարականի հիման վրա
Բյուջետային հիմնարկների համար նշված ծառայությունը մատուցվում է անվճար

- ՀՀ դրամով շտապ փոխանցումներ

200 ՀՀ դրամ
10 000 ՀՀ դրամ

Եթե հաճախորդի` Բանկում ունեցած ընթացիկ հաշվի, տվյալ ամսվա միջին օրական մնացորդը գերազանցում է 500 մլն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը`
Բանկի կողմից հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքի չափը կարող է սահմանվել սույն սակագներով սահմանված չափից շեղումով:
9
1000 դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման
հաճախականության հետևանքով տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը:
10
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 0.3%, նվազագույնը` 200 ՀՀ դրամ:
8
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«Շտապ» պայմանով փոխանցումները կատարվում են նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում վճարման հանձնարարականը
թղթային եղանակով 14:30-ից մինչև 15:30-ը ներկայացնելու դեպքում:

- ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով՝ ներառյալ պարբերական վճարման հանձնարարականի հիման վրա

3 000 ՀՀ դրամ

14.3. Փոխանցումեր SWIFT համակարգի միջոցով11
- ԱՄՆ դոլարով`
եղանակը` BEN (թղթակից բանկի միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցվող գումարից)

եղանակը` OUR
Փոխանցվող գումարից գանձումներից խուսափելու ցանկություն ունեցող հաճախորդներից, ի լրումն նշված միջնորդավճարի,
գանձվում է լրացուցիչ վճար` 8 000 ՀՀ դրամ, յուրաքանչյուր փոխանցման համար (OUROUR եղանակ): ԱՄՆ-ի բանկերի
շահառուների օգտին OUROUR եղանակով փոխանցումներ իրականացնելիս պարտադիր ներկայացման ենթակա է ստացող
բանկի ACH (Automated Clearing House) կոդը:

0.1%, նվազագույնը՝
3 000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը`
40 000 ՀՀ դրամ
0.15%,
նվազագույնը 7 000
ՀՀ դրամ,
առավելագույնը՝ 50 000
ՀՀ դրամ

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի թղթակից բանկի միջնորդավճարը վճարում է «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն, իսկ փոխանցումը կատարելու
նպատակով ներգրավված այլ միջնորդ բանկ(եր)ի հետ կապված հնարավոր ծախսերը գանձվում է փոխանցվող գումարից

- եվրոյով`
եղանակը` BEN (թղթակից բանկի միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցվող գումարից)

0.1%, նվազագույնը
6 000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը`
60 000 ՀՀ դրամ

եղանակը` OUR (թղթակից բանկերի միջնորդավճարը «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ հաշվին)
- մինչև 12 500 եվրո (ներառյալ)

0.15%, նվազագույնը`
9 000 ՀՀ դրամ

- 12 500 եվրոյից ավելի

0.15%, նվազագույնը`
13 000, առավելագույնը`
60 000 ՀՀ դրամ

- դեպի Թուրքիա, Ռումինիա և Բուլղարիա
- ՌԴ ռուբլով, վրացական լարիով (կատարվում է միայն OUR գանձման տարբերակով)

- «Շտապ» փոխանցումներ
ԱՄՆ դոլար/եվրո արժույթով փոխանցումների դեպքում
ՌԴ ռուբլու դեպքում

0.15%, նվազագույնը
15 000 առավելագույնը`
60 000 ՀՀ դրամ
0.1%, նվազագույնը
5 000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը`
30 000 ՀՀ դրամ
7 000 ՀՀ դրամ
3 000 ՀՀ դրամ

«Շտապ» պայմանով փոխանցումները կատարվում են նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում վճարման հանձնարարականը

թղթային եղանակով 15:00-ից մինչև 15:30-ը ներկայացնելու դեպքում: «Շտապ» փոխանցման պայմանը գործում է մինչև 500
000 ԱՄՆ դոլար/եվրո և 10 մլն ՌԴ ռուբլով գումարների փոխանցումների դեպքում: Միջնորդավճարը գանձվում է ի հավելումն
Բանկում գործող փոխանցումների սակագների:

- այլ ազատ փոխարկելի արտարժույթով`
եղանակը` BEN (թղթակից բանկի միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցվող գումարից)
եղանակը` OUR (թղթակից բանկերի միջնորդավճարը «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ հաշվին)

0.1%, նվազագույնը 6 000
ՀՀ դրամ, առավելագույնը`
60 000 ՀՀ դրամ
0.15%, նվազագույնը՝
15 000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը`
60 000 ՀՀ դրամ

Գումարի փոխանցման համար հաճախորդի կողմից հայտի նախօրոք ներկայացման նվազագույն
ժամկետը`
- 100 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթից 300 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

1 օր

- 300 մլն ՀՀ դրամից կամ համարժեք արտարժույթից ավելի

2 օր

SWIFT համակարգի OUR եղանակով 500մլն. և ավելի ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթի փոխանցումների դեպքում փոխանցման միջնորդավճարը կազմում է
200,000 ՀՀ դրամ:
11
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ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
(ՀԱՇՎԱՐԿԱԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

Հաստատման
ամսաթիվ
29/01/2021

15. Փոխանցումներ առանց հաշվի բացման
15.1. Փոխանցումներ Բանկի ներսում՝ անկախ արժույթից
- վավերապայմանների փոփոխում (ուղղում), չեղյալ համարում ըստ հաճախորդի գրավոր հայտի
15.2. Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում Bank_Mail համակարգի միջոցով
- ՀՀ դրամով (թույլատրվում է փոխանցել միայն մինչև 5 000 000 (ներառյալ) ՀՀ դրամ՝
բացառությամբ պետական բյուջե կատարվող վճարումների փոխանցման համար (տեղական և
համայնքային), որի դեպքում սահմանափակում չի կիրառվում)
մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամ (ներառյալ)
1 000 000 ՀՀ դրամից ավելի`
- ՀՀ դրամով` շտապ փոխանցումներ
«Շտապ» պայմանով փոխանցումները կատարվում են նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում վճարման հանձնարարականը
թղթային եղանակով 14:30-ից մինչև 15:30-ը ներկայացնելու դեպքում:

- արտարժույթով
Թույլատրվում է փոխանցել միայն մինչև 3 000 (ներառյալ) ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար

15.3. Փոխանցումեր SWIFT համակարգի միջոցով
Թույլատրվում է փոխանցել միայն մինչև 3 000 (ներառյալ) ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար
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անվճար
1 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

500 ՀՀ դրամ
1 000 ՀՀ դրամ
10 000 ՀՀ դրամ
5 000 ՀՀ դրամ

14.3 կետի սակագներով

16. Փոխանցումներ արագ դրամական համակարգերի միջոցով՝ անկախ հաշվի առկայությունից12

16.1. «XPRESS MONEY» համակարգով ԱՄՆ դոլարով

16.2. «MoneyGram» համակարգով ԱՄՆ դոլարով

16.3. «RIA Money Transfer» համակարգով ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով

16.4. «Unistream» համակարգով ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով

16.5. «CONVERSE TRANSFER» համակարգով ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով

17. Դրամական փոխանցումների ստացում հեռախոսազանգի ծառայության, ինչպես նաև «ACBA
DIGITAL» ինտերնետ բանկինգ համակարգի միջոցով
18. Կատարված* միջբանկային փոխանցման պայմանների փոփոխում, չեղյալ համարում,
հարցումների իրականացում ըստ հաճախորդի գրավոր հայտի

«XPRESS MONEY»
դրամական
փոխանցումների
համակարգի կողմից
հաստատված
սակագներով13
«MoneyGram» դրամական
փոխանցումների
համակարգի կողմից
հաստատված
սակագներով 10
«RIA Money Transfer»
դրամական
փոխանցումների
համակարգի կողմից
հաստատված
սակագներով 10
«Unistream» դրամական
փոխանցումների
համակարգի կողմից
հաստատված
սակագներով 10
«CONVERSE TRANSFER»
դրամական
փոխանցումների
համակարգի կողմից
հաստատված
սակագներով 10
անվճար

*ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի թղթակցային հաշիվներից ելքագրված փոխանցումներ: Եթե փոխանցումը ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ-ից դուրս չի
եկել, ապա պայմանների փոփոխման/չեղյալացման սակագինը չի գանձվում:

Փոխանցումներն իրականացվում են միայն ֆիզիկական անձանց միջև:
Միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` Բանկի կողմից սահմանված տվյալ օրվա վաճառքի փոխարժեքով: Հաճախորդի նախաձեռնությամբ արագ
դրամական համակարգերի միջոցով կատարված փոխանցման չեղյալ համարման դեպքում հաճախորդին վերադարձվում է միայն փոխանցման գումարը, գանձված
միջնորդավճարը չի վերադարձվում:
12
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ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
(ՀԱՇՎԱՐԿԱԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

Հաստատման
ամսաթիվ
29/01/2021

- ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով` ՀՀ տարածքում Bank_Mail համակարգի միջոցով
- ՌԴ ռուբլով, վրացական լարիով SWIFT համակարգով
- այլ արտարժույթով SWIFT համակարգով
- Սակագների 16-րդ կետում նշված փոխանցումների համար
19. SWIFT հաղորդագրության պատճենի տրամադրում
20. SWIFT համակարգով հաշվի քաղվածքի ուղարկում
21. Թղթակից բանկերից ստացված արտարժույթով չպարզված գումարների ետ վերադարձ
- ՌԴ ռուբլի
- այլ արտարժույթ
22. Կոմունալ վճարումներ, ներառյալ պարբերական վճարման հանձնարարականի հիման վրա
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2 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)
10 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)
25 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)
անվճար
1 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)
յուրաքանչյուր քաղվածքի
համար 500 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)
- անվճար
- 2%, առավելագույնը`
15 000 ՀՀ դրամ
Անվճար

ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
23. Գումարի կանխիկ մուտքագրում
- ՀՀ դրամ
- ԱՄՆ դոլար
- եվրո (բացառությամբ 500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամների, որոնք Բանկի կողմից չեն
ընդունվում)
- բրիտանական ֆունտ ստերլինգ, շվեյցարական ֆրանկ14
- հաշվին մուտք անելու դեպքում

- ՌԴ ռուբլի15
- հաշվին մուտք անելու դեպքում

- առանց հաշվի բացման հատուկ համակարգերով փոխանցում կատարելու դեպքում
- առանց հաշվի բացման հատուկ համակարգերով ստացված գումարները ՌԴ ռուբլով հաշվին
մուտքագրելու դեպքում
- ժամկետային ավանդ ներդնելու դեպքում

անվճար
անվճար
անվճար

- 0-1%(միջնորդավճարի
չափը սահմանվում է
Բանկի գլխավոր
գործադիր տնօրենի
հրամանով և կարող է
փոփոխվել` ելնելով
շուկայական իրավիճակից
և Բանկի վարած
քաղաքականությունից)
- 0-1% (միջնորդավճարի
չափը սահմանվում է
Բանկի գլխավոր
գործադիր տնօրենի
հրամանով և կարող է
փոփոխվել` ելնելով
շուկայական իրավիճակից
և Բանկի վարած
քաղաքականությունից)
- անվճար
- անվճար
- անվճար, եթե ներդրված
ավանդը հաճախորդի
պահանջով չի
դադարեցվել երեք ամսից
շուտ, այլապես գանձվում
է ավանդի ներդրման
պահին Բանկում գործող

Սույն սակագինը վերաբերում է նաև առանց հաշվի բացման ներբանկային և միջազգային փոխանցման նպատակով գումարի կանխիկ մուտքագրմանը:
Սույն սակագինը վերաբերում է ինչպես կանխիկ մուտքագրված գումարի (այդ թվում` նաև ժամկետային ավանդի) կանխիկ տրամադրմանը նույն մասնաճյուղում,
այնպես էլ Բանկի այլ մասնաճյուղերում: ՌԴ ռուբլով տրամադրված վարկերի մարումներ իրականացնելու համար հաշվին ՌԴ ռուբլի մուտք անելու դեպքում
սակագներով սահմանված միջնորդավճարը չի գանձվում:
14
15
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մուտքագրման
միջնորդավճարը

ՀՀ մետաղադրամների մուտքագրում մեկ գործառնության ընթացքում`
Յուրաքանչյուր նոմինալ ՀՀ մետաղադրամից մինչև 50 հատ (ներառյալ)

անվճար

Յուրաքանչյուր նոմինալ ՀՀ մետաղադրամից 51 հատ և ավելի քանակի դեպքում`
- Բանկի հաճախորդների համար

անվճար

- Բանկի հաճախորդ չհանդիսացող անձանց համար

3%, նվազագույնը 1 000
ՀՀ դրամ (ներառյալ` ԱԱՀ)

Սույն կետի մասով հաճախորդ է համարվում այն անձը, ով օգտվում է Բանկի որևէ պրոդուկտից
Արտարժութային մետաղադրամներով գործարքներ չեն իրականացվում
24. Հաշվին կանխիկ մուտքագրված գումարի կանխիկ տրամադրում16

անվճար

25. Առանց հաշվի բացման ներբանկային փոխանցումներից ստացված գումարի կանխիկ
տրամադրում
- ՀՀ դրամով
- արտարժույթով

0.2%, նվազագույնը`
500 ՀՀ դրամ
0.3%, նվազագույնը`
1 000 ՀՀ դրամ

26. Անկանխիկ մուտքից գումարի կանխիկ տրամադրում17
- ՀՀ դրամով
- արտարժույթով
27. Բանկային ավտոմատացված մեքենայի միջոցով ընթացիկ հաշվից գումարի կանխիկ
տրամադրում
28. Անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդի ընթացիկ հաշվից կատարված փոխանցումներ
28.1. Անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդի ընթացիկ հաշվին կատարված մուտքից իր՝ որպես
ֆիզիկական անձի անունով բացված անվճար կանխիկացման հնարավորություն տվող քարտի
քարտային հաշվին գումարի փոխանցում
- ՀՀ դրամով
- արտարժույթով

0.3%, նվազագույնը`
200 ՀՀ դրամ
0.5%, նվազագույնը`
1 000 ՀՀ դրամ
անվճար

0.3%, նվազագույնը`
200 ՀՀ դրամ
0.5%, նվազագույնը`
1 000 ՀՀ դրամ

28.2. Անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդի ընթացիկ հաշվին կատարված մուտքից իր` որպես
ֆիզիկական անձի անունով բացված ընթացիկ հաշվին գումարի փոխանցում և այնուհետև իր կամ
այլ ֆիզիկական անձի անվճար կանխիկացման հնարավորություն տվող քարտի քարտային հաշվին
գումարի փոխանցում
- ՀՀ դրամով
- արտարժույթով

0.3%, նվազագույնը`
200 ՀՀ դրամ
0.5%, նվազագույնը`
1 000 ՀՀ դրամ

29. Հաճախորդի հաշիվներից գումարի կանխիկ տրամադրման համար (այդ թվում քարտային
հաշվից և POS-տերմինալի միջոցով գումարի կանխիկ տրամադրման ժամանակ) հայտի նախօրոք
ներկայացման նվազագույն ժամկետը`
16
Սույն սակագինը վերաբերում է ինչպես կանխիկ մուտքագրված գումարի (այդ թվում` նաև ժամկետային ավանդի, կանխիկ ընդունող սարքավորումներով
մուտքագրված գումարի, առաջնային տեղաբաշխումից ձեռք բերված Բանկի պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարման, վաճաքի և մարման ժամանակ) կանխիկ
տրամադրմանը նույն մասնաճյուղում, այնպես էլ Բանկի այլ մասնաճյուղերում:
17
Սույն սակագինը սահմանվում է 0%` Բանկի հետ ապառիկ վաճառքի և POS-տերմինալների և առցանց վճարումների սպասարկման գծով համագործակցության
պայմանագրեր ունեցող հաճախորդների համար (այդ պայմանագրերի շրջանակներում մուտքագրված գումարների մասով), յուրաքանչյուր վարկի գծով մինչև 2 500
000 ՀՀ դրամ (ներառյալ) 5 000 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ), 5 000 եվրո (ներառյալ) կամ 300 000 ՌԴ ռուբլի (ներառյալ) գումարների կանխիկ տրամադրան ժամանակ,
Սոցիալական ապահովության ծառայության կողմից փոխանցված կենսաթոշակի, նպաստի, պատվովճարի և այլ պարբերական դրամական վճարի գումարների
կանխիկ տրամադրման ժամանակ, Բանկի աշխատակիցների աշխատավարձերի կանխիկացման ժամանակ, անշարժ գույքի գնման հիփոթեքային վարկի դեպքում,
անկանխիկ մուտք եղած գումարի փոխարկման և ապա դրանից հետո կանխիկացման ժամանակ, անկանխիկ մուտքից ձևավորված (համալրված) և առնվազն երեք
ամիս ընթացիկ կամ ավանդային հաշվին պահված գումարների կանխիկացման ժամանակ, ավանդների գծով հաճախորդի հաշվին մուտքագրված
տոկոսագումարների կանխիկացման ժամանակ, առաջնային տեղաբաշխման ժամանակ Բանկի՝ անկանխիկ վճարման եղանակով ձեռքբերված պարտատոմսերի
մարումից, վաճառքից կամ արժեկտրոնների վճարման արդյունքում ստացված անկանխիկ միջոցների կանխիկացման դեպքում, այն հաշիվների նկատմամբ, որոնք
բացվել են և/կամ օգտագործվում են հաճախորդի կողմից կենսաթոշակ ստանալու նպատակով` կենսաթոշակի գումարի չափով կանխիկացման դեպքում, ինչպես նաև
արագ դրամական համակարգերով ստացված գումարների կանխիկացման ժամանակ:
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- նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկից մինչև 6 մլն (ներառյալ) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
ելքագրելու համար

0 օր

- նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկից 6 մլն-ից ավելի մինչև 100 մլն (ներառյալ) ՀՀ դրամ կամ
համարժեք արտարժույթ ելքագրելու համար

1 օր

- նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկից 100 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթից ավել
ելքագրելու համար

Էջ 10/13

2 օր

Բանկը կարող է տրամադրել կանխիկ գումարներ նաև սահմանված գրաֆիկից շեղումով կամ
առանց նախնական հայտի.
- սահմանված գրաֆիկից մեկ օր շուտ տրամադրելու համար գանձելով 6 մլն դրամը (համարժեք
արտարժույթը) գերազանցող գումարի 0.5%-ը,
- սահմանված գրաֆիկից երկու օր շուտ տրամադրելու համար գանձելով 6 մլն-ից 100 մլն դրամի
(համարժեք արտարժույթի) 0.5%-ը, իսկ 100 մլն դրամը (համարժեք արտարժույթը) գերազանցող
գումարի 0.6%-ը:18
30. Մինչև 1995թ. (ներառյալ) թողարկման ԱՄՆ դոլարի ընդունում կամ փոխարինում
31. Պատռվածքներով կամ վնասվածքներով փոխանակման ենթակա թղթադրամների ընդունում
կամ փոխարինում հետևյալ արժույթներով
- ՀՀ դրամ
- ԱՄՆ դոլար, եվրո
32. Դրամական չեկային գրքույկների տրամադրում19
- քաղաքացիներին

3% (ներառյալ` ԱԱՀ)

անվճար
3% (ներառյալ` ԱԱՀ)
2 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

- իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատերերին

5 000 ՀՀ դրամ

33. Չեկային գրքույկի բացակայության դեպքում կանխիկ գումարի վճարում
34. Արտարժույթի առքուվաճառք`

անվճար

- մինչև 25 000 ԱՄՆ դոլար, 20 000 եվրո և 200 000 ՌԴ ռուբլի`
- 25 000 ԱՄՆ դոլարից ավելի, 20 000 եվրոյից ավելի, 200 000 ՌԴ ռուբլուց ավելի, ինչպես նաև
այլ արտարժույթներ

(ներառյալ` ԱԱՀ)

Բանկի կողմից գնանշված
առքի և վաճառքի
փոխարժեքներով
պայմանագրային

Բանկի կողմից չեն փոխարինվում կամ փոխարկվում 500 եվրո անվանական արժեքով
թղթադրամները
35. Կոմունալ վճարումների, վավերապայմանների փոփոխում (ուղղում) ըստ հաճախորդի գրավոր
հայտի

1 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

36. Վարկի ամբողջական մարում կատարելուց հետո վարկային կոդին և «ԱՊԱՌԻԿ ՏԵՂՈՒՄ»
վարկերի համար բացված տարանցիկ հաշվին դրական մնացորդի առկայության դեպքում կանխիկ
գումարի տրամադրում

անվճար

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
37. ՀՀ պետական պարտատոմսերի դեպո հաշիվների բացում և սպասարկում
- արժեթղթերի հաշիվների (դեպո) բացում և փակում
- դեպո հաշիվների սպասարկում (պահառության վճար)
- դեպո հանձնարարականի կատարում
- դեպո հաշիվներից քաղվածքների և այլ տեղեկանքների տրամադրում

ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

անվճար
անվճար
անվճար
անվճար

20

38. Արժեթղթերի շուկայում բրոքերային ծառայությունների մատուցում
38.1. ՀՀ պետական արժեթղթերի առաջնային շուկա՝
- մինչև 100 մլն ՀՀ դրամ

գործարքի գումարի
0.07%, նվազագույնը
10 000 ՀՀ դրամ

18
Սույն սակագինը չի կիրառվում ժամկետային ավանդների (այդ թվում` ժամկետից շուտ դադարեցված), վարկերի կանխիկացման, առաջնային տեղաբաշխումից ձեռք
բերված Բանկի պարտատոմսերի վաճառքի, ինչպես նաև արտարժութային փոխարկումների դեպքում:
19
Չեկային գրքույկների տրամադրման միջնորդավճարը գանձվում է գրքույկի դիմումի ներկայացման պահին:
20
Արտարժույթով արտահայտված արժեթղթերով գործարքների դեպքում դրամային համարժեքը հաշվարկվում է գործարքին նախորդող օրվա ՀՀ ԿԲ կողմից
հրապարակվող միջին փոխարժեքով:

TC 01-01#6

ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
(ՀԱՇՎԱՐԿԱԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

Հաստատման
ամսաթիվ
29/01/2021

- 100 մլն ՀՀ դրամից ավելի
38.2. ՀՀ պետական արժեթղթերի երկրորդային շուկա՝
- մինչև 100 մլն ՀՀ դրամ
- 100 մլն ՀՀ դրամից ավելի
38.3. Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա՝ (բացառությամբ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից թողարկված
պարտատոսմերի)
- մինչև 100 մլն ՀՀ դրամ

- 100 մլն ՀՀ դրամից ավելի
38.4. «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից թողարկված պարտատոմսերով գործառնություններ
- մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ
- 10 մլն ՀՀ դրամից մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ
- 50 մլն ՀՀ դրամից ավելի
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գործարքի գումարի 0.05%
գործարքի գումարի
0.05%, նվազագույնը
5 000 ՀՀ դրամ
գործարքի գումարի 0.03%

գործարքի գումարի 0.2%,
նվազագույնը
5 000 ՀՀ դրամ,
+բորսայի միջնորդավճար
գործարքի գումարի 0.15%
+բորսայի միջնորդավճար
գործարքի գումարի
0.10%, նվազագույնը
1 000 ՀՀ դրամ
գործարքի գումարի 0.08%
գործարքի գումարի 0.05%

ԷՍՔՐՈՈՒ ՀԱՇԻՎՆԵՐ
39. Էսքրոու հաշվի բացում և սպասարկում
39.1. Էսքրոու հաշվի բացման միջնորդավճար`
- մինչև 250 մլն ՀՀ դրամ
- 250 մլն ՀՀ դրամից ավելի
39.2. Էսքրոու հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

գործարքի գումարի 0.1%,
նվազագույնը
30 000 ՀՀ դրամ
գործարքի գումարի 0.15%,
առավելագույնը
500 000 ՀՀ դրամ
0%

* ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքների ու սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական
տեղեկանքի հարցման միջնորդավճարը ենթակա է վճարման Վաճառողի կողմից:

«ACBA DIGITAL» ԻՆՏԵՐՆԵՏ ԲԱՆԿԻՆԳ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ21
40. Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար`
-«ACBA DIGITAL» ինտերնետ բանկինգ համակարգով հաճախորդի հաշիվների սպասարկում`
դիտարկման կամ գործարքների իրականացման իրավունքով

անվճար

- երկու մոբայլ բանկինգի (ծրագրային ապահովման) տրամադրում

անվճար

- երեք և ավելի մոբայլ բանկինգի (ծրագրային ապահովման) տրամադրում

1 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

41. Ֆիզիկական անձանց համար`
-«ACBA DIGITAL» ինտերնետ բանկինգ համակարգով հաճախորդի հաշիվների սպասարկում`
դիտարկման կամ գործարքների իրականացման իրավունքով

անվճար

- մեկ մոբայլ բանկինգի (ծրագրային ապահովման) տրամադրում

անվճար

- երկու և ավելի մոբայլ բանկինգի (ծրագրային ապահովման) տրամադրում

1 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

42. «ACBA DIGITAL» ինտերնետ բանկինգ համակարգով միջոցով փոխանցումներ22
42.1. Փոխանցումներ Բանկի ներսում՝ անկախ արժույթից

անվճար

42.2. Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում Bank_Mail համակարգի միջոցով 23
«ACBA DIGITAL» ինտերնետ բանկինգ համակարգով սպասարկման դեպքում ծառայության համար հատուկ սակագին սահմանված չլինելու
դեպքում ծառայությունների տրամադրման սակագները սահմանվում են Բանկի տարածքում մատուցվող ծառայությունների սակագներին
համապատասխան:
22
Քարտային հաշիվներից փոխանցումների դեպքում գործում է տվյալ քարտի համար կանխիկացման սակագինը:
23
ՀՀ դրամով ՀՀ տարածքում և արտարժույթով SWIFT համակարգով մինչև 15:30 տրված էլեկտրոնային վճարման հանձնարարականները
փոխանցվում են նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում: 15:30-ից հետո և ոչ աշխատանքային օրերին տրված հանձնարարականները՝ մինչև
հաջորդ աշխատանքային օրվա 10:30-ը:
21

TC 01-01#6

ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
(ՀԱՇՎԱՐԿԱԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

Հաստատման
ամսաթիվ
29/01/2021
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- ԱՄՆ դոլար, եվրո

100 ՀՀ դրամ, սակայն
մեկ օրվա ընթացքում ոչ
ավելի, քան
2 000 ՀՀ դրամ, իսկ մեկ
օրացուցային ամսվա
ընթացքում ոչ ավելի, քան
5 000 ՀՀ դրամ
3 000 ՀՀ դրամ

43. Կոմունալ վճարումներ, ներառյալ պարբերական վճարման հանձնարարականի հիման վրա

անվճար

44. «ACBA DIGITAL» WEB տիրույթի միջոցով հաշիվների վերաբացում

անվճար

- ՀՀ դրամ

Բյուջետային հիմնարկների համար նշված ծառայությունը մատուցվում է անվճար

45. «ACBA DIGITAL» ինտերնետ բանկինգ համակարգով ավանդներ ներդնելու դեպքում ավանդի
տոկոսադրույքը սահմանվում է 0.1% ավել տոկոսադրույքով
46. Տոկենի (անվտանգության սարքի) փոխարինում մոբայլ բանկինգով (ծրագրային ապահովում)

անվճար

47. Մոբայլ բանկինգի (ծրագրային ապահովում) փոխարինում այլ մոբայլ բանկինգով (ծրագրային
ապահովում)

անվճար
10 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

48. Տոկենի (անվտանգության սարքի) տրամադրում
49. Տոկենի (անվտանգության սարքի) ծրագրային վնասման դեպքում նոր տոկենի
24
(անվտանգության սարքի) տրամադրում

անվճար

ԲԱՆԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱՏԵՂԵՐՈՒՄ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՊԱՀԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 25
50. Արժեքների պահատվության համար անհատական պահատուփերի վարձավճարներն են
(ՀՀ դրամ, ներառյալ` ԱԱՀ-ն)
Պահատվության
ժամկետը

Անհատական պահատուփերի չափսերը (բարձրություն, լայնություն, երկարություն)
50x220x335 (մմ)

115x220x335 (մմ)

14 օր

5 000

7 000

9 000

1 ամիս

7 000

10 000

12 000

140x410x480 (մմ)

3 ամիս

12 000

18 000

22 000

6 ամիս

20 000

28 000

32 000

1 տարի

30 000

35 000

45 000

Պահատվության
ժամկետը

Անհատական պահատուփերի չափսերը «Արմենիա» մասնաճյուղի համար
(բարձրություն, լայնություն, երկարություն)
50x300x400 (մմ)

75x300x400 (մմ)

125x300x400 (մմ)

175x300x400 (մմ)

14 օր

6 000

8 000

11 000

13 000

15 000

1 ամիս

9 000

14 000

21 000

25 000

30 000

300x300x400 (մմ)

3 ամիս

14 000

19 000

30 000

35 000

40 000

6 ամիս

23 000

29 000

45 000

50 000

55 000

1 տարի

26 000

34 000

60 000

70 000

80 000

51. Բանկի պատասխանատվության չափը

1 000 000 ՀՀ դրամ

52. Պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո, սկսած հաջորդ աշխատանքային օրվանից,
անհատական պահատուփը չազատելու դեպքում հաճախորդից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա
համար գանձվող վճար26

500 ՀՀ դրամ

53. Պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո, սկսած հաջորդ աշխատանքային օրվանից,
անհատական պահատուփը չազատելու դեպքում՝ ‹‹Արմենիա›› մասնաճյուղի 125x300x400,
175x300x400, 300x300x400 չափսի պահատուփերի համար, հաճախորդից յուրաքանչյուր ուշացած
օրվա համար գանձվող վճար21

1 000 ՀՀ դրամ

24

Տոկեն անվտանգության սարքը համարվում է ծրագրային վնասված, եթե սարքի ֆիզիկական վնասման ակնհայտ հետքեր առկա չեն, սակայն սարքը չի
տրամադրում մեկանգամյա թվային կոդ կամ տրամադրվող մեկանգամյա թվային կոդը սխալ է:
25

Ծառայությունը մատուցվում է միայն ֆիզիկական անձանց և միայն Բանկի «Արմենիա», «Նոր Նորք» և «Շիրակ» մասնաճյուղերում:

26

Սահմանված վճարը իրենից ներկայացնում է պայմանագրի կետանցի ժամանակ Բանկի կողմից կիրառվող տույժ:

TC 01-01#6

ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
(ՀԱՇՎԱՐԿԱԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

Հաստատման
ամսաթիվ
29/01/2021
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54. Վարձավճարն ամբողջ ժամանակաշրջանի համար հաճախորդից գանձվում է միանվագ
պայմանագրի կնքման պահին
55. Հաճախորդի կողմից պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման դեպքում հաճախորդի կողմից
Բանկին վճարված վարձավճարը հաճախորդին հետ չի վերադարձվում

ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ)
56. Հեռապատճեն արտասահման, 1 էջը`

3 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

57. Փոստով առաքում
- DHL (մինչև 150 գրամ)

60 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

- սովորական փոստով (մինչև 150 գրամ)

1 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)

58. Կատարված փոխանցման հաստատումը հաճախորդին իր խնդրանքով ուղարկելը

5 000 ՀՀ դրամ
(ներառյալ` ԱԱՀ)
պայմանագրային

59. Արժեքների և փաստաթղթերի ի պահ ընդունում

