ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի ծառայությունների սակագները և դրույքաչափերը
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԸ կարևորում է Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ իր
հաճախորդների լիարժեք տեղեկացվածությունը: Ստորև ներկայացվող Ամփոփագրում հստակ
նշված են ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ կողմից առաջարկվող ծառայությունների սակագները, ինչպես նաև
պարունակում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն, որը Ձեզ կօգնի կողմնորոշվել և կայացնել ճիշտ
որոշումներ:
Ցանկացած գործարք կատարելուց կամ բանկային ծառայություն ստանալուց առաջ հանգամանորեն
ծանոթացեք Ձեզ անհրաժեշտ տեղեկատվությանը, իսկ պարզաբանումների անհրաժեշտության
դեպքում դիմեք մեր մասնագետներին:
Ամփոփագրի վերջին փոփոխությունը կատարվել է 02.07.2019թ.-ին:

Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների մասին առավել մանրամասն տեղեկություններ
ստանալու համար կարող եք այցելել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ պաշտոնական կայքէջ www.araratbank.am,
կամ գրել մեզ araratbank@araratbank.am էլեկտրոնային հասցեով:
Կարող եք զանգահարել նաև ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ հեռախոսային կենտրոն՝ (010) 59 23 23 շուրջօրյա
հեռախոսահամարով:

1. Հաճախորդի կողմից բանկային հաշվի պայմանագրի կամ որոշակի ծառայության համար
սահմանված տիպային փաստաթղթի ստորագրումը հաստատում է սույն

սակագների և

դրույքաչափերի, ինչպես նաև ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի (այսուհետ` Բանկ) կողմից տվյալ ծառայության
համար սահմանված առանձին պայմանների և կանոնների ընդունումը:
2. Ծառայությունների սակագները և դրույքաչափերը (այսուհետ` Սակագներ) կարող են փոփոխվել
Բանկի կողմից միակողմանի կարգով` այդ մասին նախապես ինտերնետում (բանկի պաշտոնական
կայքում) կամ այլ հրապարակային աղբյուրներում, և/կամ Բանկի տարածքում` հաճախորդների
համար տեսանելի վայրում տեղադրելով, ինչպես նաև համապատասխան պայմանագրերով
նախատեսված կարգով հաճախորդներին տեղեկացնելով:
3. Սակագները սահմանված են ՀՀ դրամով իսկ արտարժույթով գործառնությունների տոկոսով
սահմանված սակագները հաշվարկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող տվյալ
օրվա արժութային շուկայում ձևավորվող միջին փոխարժեքով:
4. Սույն սակագներով չսահմանված դեպքերում, գործարքների պայմանները որոշվում են առանձին
պայմանագրերով կամ Բանկի այլ ներքին իրավական ակտերով:
5. ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքների սակագները ներառում են ավելացված արժեքի հարկը, ինչի
վերաբերյալ սակագներում առանձին նշում է կատարված:
6. Միջնորդավճարներն անվիճելի կարգով ելքագրվում են հաշվետերերի հաշիվներից, եթե այլ բան
սահմանված չէ Բանկի և հաշվետիրոջ միջև կնքված պայմանագրերով:
7. Առանձին դեպքերում Բանկի վարչության որոշմամբ Բանկի և հաշվետերերի միջև կնքվող
պայմանագրերով կարող են սահմանվել այլ սակագներ:
8. Սակագների փոփոխությունները, այդ թվում որոշակի ժամկետում այլ սակագնի կիրառումը,
կատարվում են Բանկի վարչության որոշումներով:
9. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում`
ա) հաճախորդի ոչ ճիշտ ցուցումների,
բ) իր տարածքից դուրս կապի միջոցների անսարքությունների,
գ) անհաղթահարելի ուժի (բնական աղետներ, համաճարակներ, գործադուլներ, շրջափակումներ,
ռազմական և արտակարգ դրություն, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցում,
պետական մարմինների ակտեր և այլն) հետևանքով առաջացած ուշացումների, սխալների և
վնասների համար:

ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ
Գործառնության տեսակը
Փոխանցումներ ՀՀ դրամով
Հաշվից փոխանցումներ
Ստացված փոխանցումների մուտքագրում հաշվին
Ներբանկային փոխանցումներ առանց հաշիվ բացելու

Փոխանցումներ արտարժույթով
Արտարժույթով ՀՀ տարածքում
Բանկի հաշվետերերի միջև (միջմասնաճյուղային)
Ներբանկային փոխանցումներ առանց հաշիվ բացելու

Սակագներ
Անվճար
Անվճար
Գործարքի գումարի 0.1%
նվազագույնը 200 ՀՀ դրամ
առավելագույնը 3,000 ՀՀ դրամ
5,000 ՀՀ դրամ
Անվճար
Գործարքի գումարի 0.1%
նվազագունը 300 ՀՀ դրամ
առավելագույն 3,000 ՀՀ դրամ

Բանկի համակարգից դուրս փոխանցումներ
Փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարով
Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր
միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից
(OUR տարբերակ)
ա/Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում

բ/Վճարման հանձնարարականը Բանկ-Հաճախորդ/ԻնտերնետԲանկինգհամակարգերով ներկայացնելու դեպքում
Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է բանկը
(Guaranteed OUR տարբերակ)
Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող
գումարից
(SHA/BEN տարբերակ)
Փոխանցումներ ԵՎՐՈ-ով
Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն, իսկ առկայության
դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող
գումարից
(OUR տարբերակ)
Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում

Վճարման հանձնարարականը Բանկ-Հաճախորդ/Ինտերնետ-Բանկինգ
համակարգերով ներկայացնելու դեպքում

0.15%
նվազագույնը 6000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը 50000 ՀՀ դրամ
0.1%
նվազագույնը 5500 ՀՀ դրամ
առավելագույնը 45000 ՀՀ դրամ
OUR տարբերակի սակագնին+
10000 ՀՀ դրամ
0.1%
նվազագույնը 5000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը 12000 ՀՀ դրամ

0.15%
նվազագույնը 7000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը 50000 ՀՀ դրամ
0.1%
նվազագույնը 6500 ՀՀ դրամ
առավելագույնը 45000 ՀՀ դրամ
0.1%
նվազագույնը 5000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը 12000 ՀՀ դրամ

Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող
գումարից
(SHA/BEN տարբերակ)
Փոխանցումներ ՌԴ ռուբլով և վրացական լարիով
Փոխանցումներ ՌԴ ռուբլով և վրացական լարիով կատարվում է OUR
0,1% նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ
տարբերակով
առավելագույնը 30,000 ՀՀ դրամ
Փոխանցումներ CHF, GBP, AUD, CAD, AED, JPY,UAH արժույթներով
Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն, իսկ առկայության
դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող
գումարից
(OUR տարբերակ)

Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում

0.15%
նվազագույնը 12000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը 50000 ՀՀ դրամ

Վճարման հանձնարարականը Բանկ-Հաճախորդ/Ինտերնետ-Բանկինգ
համակարգերով ներկայացնելու դեպքում

0.1%
նվազագույնը 10000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը 50000 ՀՀ դրամ

Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող
գումարից
(SHA/BEN տարբերակ)

0.15%
նվազագույնը 5000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը 12000 ՀՀ դրամ

Բանկում այլ արժույթներով գումարի փոխանցում` փոխանցումը
կատարվում է ԱՄՆ դոլարով OUR տարբերակով, իսկ շահառուի հաշվին
մուտքագրվում է հաճախորդի նախընտրած արժույթով

0.2%
նվազագույնը 20000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը 55000 ՀՀ դրամ

Փոխանցումներ ոսկով (999.9)
անվճար
Ներբանկային
ՀՀ այլ բանկեր և արտերկիր

25,000 ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր
մուտքի և ելքի համար)

Թղթակից բանկերից ստացված արտարժութային չպարզված գումարների ետ
վերադարձ կամ վավերապայմանների ճշգրտում
ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ, ՌԴ ռուբլի և ցանկացած այլ արտարժույթ

3% առավելագույնը 5,000 ՀՀ դրամ

ՀՀ տարածքից դուրս կատարված փոխանցումների վերաբերյալ հաճախորդի
գրավոր հայտի հիման վրա հարցումների իրականացում, պայմանների
փոփոխում, չեղյալ համարում
ա/ ԱՄՆ դոլարով

30,000.00 ՀՀ դրամ

բ/ Եվրոյով

35,000.00 ՀՀ դրամ

գ/ Ռուսական ռուբլով

5,000.00 ՀՀ դրամ

դ/ Այլ արտարժույթով

25,000.00 ՀՀ դրամ

ՀՀ տարածքում ցանկացած արժույթով կատարված փոխանցման վերաբերյալ
հաճախորդի գրավոր հայտի հիման վրա հարցումների իրականացում,
պայմանների փոփոխում, չեղյալ համարում
Ցանկացած արժույթով կատարված ներբանկային փոխանցման վերաբերյալ
հաճախորդի գրավոր հայտի հիման վրա հարցումների իրականացում,
պայմանների փոփոխում, չեղյալ համարում
SWIFT հաղորդագրության պատճենների տրամադրում (ըստ հաճախորդի
պահանջի, յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)`
Արագ դրամական փոխանցումենրի համակարգերով փոխանցումների
պայմանների փոփոխում

500.00 ՀՀ դրամ

200 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ*

1000 ՀՀ դրամ

BANCA POPOLARE DI SONDRIO բանկի` Իտալիայում գտնվող մ/ճ-երից դեպի ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ֆիզիկական անձանց
միջև իրականացվող փոխանցումների ` կանխիկով ստացման կամ հաշվին մուտքագրման պայմաններ
Գործառնության տեսակ/Փոխանցման գումար
Գանձում ուղարկող հաճախորդից
Կանխիկ մուտքով փոխանցում/մինչև 999.99 եվրո
8 եվրո
Փոխանցում հաշվից/մինչև 5000 եվրո
8 եվրո

Փոխանցում հաշվից/5000-9970 եվրո
14 եվրո
Կանխիկ մուտքով փոխանցվող առավելագույն գումարը 999.99 եվրո է, իսկ բանկային փոխանցման դեպքում` մեկ
շաբաթվա ընթացքում առավելագույնը 9970 եվրո
*Ներառյալ ԱԱՀ
Ուշադրություն

1. ՀՀ տարածքում փոխանցումներն իրականացվում են մեկ բանկային օրվա ընթացքում:
2. Եթե փոխանցվող միջոցներն արդեն վճարված են, ապա Բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների
վերադարձման համար:
3. Հաճախորդի մեղքով վճարված գումարի վերադարձի դեպքում (օրինակ` վավերապայմանների անճշտություն), բանկի
ծախսերը կատարվում են հաճախորդի հաշվին:
4. Պահանջվող փաստաթղթերը ՀՀ տարածքից դուրս ուղարկելիս հաշվետիրոջից լրացուցիչ գանձվում են ուղարկման
ծախսերը:

