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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով:

2. Արտարժույթի գումարի նկատմամբ տոկոսներով արտահայտված միջնորդավճարները գանձվում են

ՀՀ դրամով` հիմք ընդունելով գանձման օրվա դրությամբ Բանկի սահմանած տվյալ արտարժույթի

անկանխիկ առքի փոխարժեքը:

3. Բանկում հաճախորդի հաշիվներին ՀՀ դրամով բավարար միջոցներ չլինելու դեպքում Բանկն

իրավունք ունի միջնորդավճարի գումարը կամ դրա մի մասը փոխարկել արտարժույթով ունեցած

միջոցներից` հիմք ընդունելով գանձման օրվա դրությամբ Բանկի սահմանած տվյալ արտարժույթի

առքի փոխարժեքը:

4. Բանկային գործառնությունների կատարման հետ կապված փոստային, հեռագրային, հեռախոսային,

տելեքսային և ֆաքսիմիլային կապի ծախսերը, ինչպես նաև երրորդ բանկի ծախսերը գանձվում են

լրացուցիչ:

5. Բանկը կարող է գործող սակագներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնց մասին

Բանկը ծանուցում է հաճախորդներին` փոփոխությունների և լրացումների տեքստը Բանկի

տարածքում կամ Բանկի ինտերնետային կայքում հասանելի դարձնելու միջոցով:

Փոփոխությունները և լրացումներն ուժի մեջ են մտնում Բանկի կողմից սահմանված պահից, բայց

դրանց մասին հաճախորդներին ծանուցելու օրվանից ոչ շուտ:

6. Հիմք ընդունելով Բանկի և հաճախորդի միջև երկարատև համագործակցությունը, հաճախորդի

գործարքների ծավալները և այլ հիմնավոր պատճառներ` Բանկի կողմից կարող են կիրառվել այլ

սակագներ և դրույթներ, որոնք սահմանվում են այլ փաստաթղթերով և (կամ) լրացուցիչ կնքվող

պայմանագրերով, համաձայնագրերով:

7. Այն միջնորդավճարները, որոնք ենթակա են ԱԱՀ-ով հարկման, ներառում են նաև ԱԱՀ-ն:
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4. ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ12

Սակագին Ստանդարտ Պերսոնա Պրեմիում/Փարթներ 

1. Փոխանցումներ ՀՀ դրամով

1.1. Ներբանկային անվճար անվճար անվճար 

1.2. ՀՀ բանկեր 

1.2.1.  Հաշիվ ունեցող հաճախորդների 

համար13 
անվճար անվճար անվճար 

1.2.2.  Հաշիվ չունեցող հաճախորդների 

համար` Երևան քաղաքի Բանկի 

մասնաճյուղերում 

0.1%, 

նվազագույնը` 

500 ՀՀ դրամ 

N/A N/A 

1.2.3.  Հաշիվ չունեցող հաճախորդների 

համար` Երևան քաղաքից դուրս բանկի 

մասնաճյուղերում 

0.1%, 

նվազագույնը` 

150 ՀՀ դրամ 

N/A N/A 

2. Փոխանցումներ արտարժույթով14

12 Բանկը թղթային եղանակով և հեռակառավարման համակարգերով վճարման հանձնարարականները ընդունում և փոխանցում է 

նույն բանկային օրվա ընթացքում,բացառությամբ ստորև սահմանված ժամանակացույցի. 

Թղթային եղանակով ներկայացվող վճարման 

հանձնարարականներ 

Բանկ-Հաճախորդ/Ինտերնետ-Բանկինգ/ Մոբայլ 

բանկինգ համակարգերով ներկայացվող վճարման 

հանձնարարականներ 

Հեռախոս – բանկ ծառայության միջոցով 

ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ 

(բացառությամբ ներբանկային փոխանցումների) 

Ընդունում Փոխանցում Ընդունում Փոխանցում Ընդունում Փոխանցում Ընդունում Փոխանցում 

ՀՀ դրամ Մինչև 

ժամը 

13:00 

Նույն 

բանկային 

օրը 

Ժամը 

13:00-ից 

հետո 

Հաջորդ 

բանկային 

օրը 

Մինչև 

ժամը 

14:00 

Նույն 

բանկային 

օրը 

Ժամը 

14:00-ից 

հետո 

Հաջորդ 

բանկային 

օրը 

ԱՄՆ դոլար Մինչև 

ժամը 

16:00 

Նույն 

բանկային 

օրը 

Ժամը 

16:00-ից 

հետո 

Հաջորդ 

բանկային 

օրը 

Մինչև 

ժամը 

17:00 

Նույն 

բանկային 

օրը 

Ժամը 

17:00-ից 

հետո 

Հաջորդ 

բանկային 

օրը 

Այլ 

արտարժույթ 

Մինչև 

ժամը 

15:00 

Նույն 

բանկային 

օրը 

Ժամը 

15:00-ից 

հետո 

Հաջորդ 

բանկային 

օրը 

Մինչև 

ժամը 

16:00 

Նույն 

բանկային 

օրը 

Ժամը 

16:00-ից 

հետո 

Հաջորդ 

բանկային 

օրը 

Հեռախոս-բանկ ծառայության միջոցով իրականացվող ներբանկային փոխանցումները կատարվում են նույն օրվա ընթացքում: 

Քարտային հաշիվներից փոխանցումներ կատարելիս 4-րդ գլխով սահմանված փոխանցումների միջնորդավճարներին 

գումարվում են նաև քարտային հաշիվներից փոխանցումների համար սահմանված միջնորդավճարները (տե´ս Քարտերի 

տրամադրման և սպասարկման պայմանները):  
13 Ժամը 13:00-ից մինչ 15:00-ը թղթային եղանակով ներկայացված 50 մլն դրամը չգերազանցող վճարման հանձնարարականների 

(14:00-ից մինչև 15:15-ը էլեկտրոնային վճարման հանձնարարականների դեպքում) հիման վրա նույն բանկային օրը փոխանցում 

կատարելու համար գանձվում է 10,000 ՀՀ դրամ միջնորդավճար` յուրաքանչյուր վճարման հանձարականի համար: 
14 Այն դեպքում, երբ փոխանցվող գումարը (բացառությամբ ավանդային հաշվից փոխանցվող գումարների) կազմում է 3 մլն և ավել 

ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք այլ արտարժույթ, փոխանցումները կատարվում են միայն 2.2, 2.3.2, 2.4.2 տարբերակներով՝ 1,000,000 

ՀՀ դրամ միջնորդավճարով: 
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2.1. Ներբանկային անվճար անվճար անվճար 

2.2. ՌԴ ռուբլով (Թղթակից և բոլոր միջնորդ 

բանկերի ծախսերը կրում է բանկը) 

0.1 %, 

նվազագույնը`  

3,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

30,000 ՀՀ դրամ 

0.1 %, 

նվազագույնը`  

3,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

30,000 ՀՀ դրամ 

0.1 %, 

նվազագույնը`  

3,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

30,000 ՀՀ դրամ 

2.3. ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով 

2.3.1.  Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի 

ծախսերը գանձվում են փոխանցվող 

գումարից  

0.1%, 

նվազագույնը` 

5,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

12,000 ՀՀ դրամ 

0.1%, 

նվազագույնը` 

5,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

12,000 ՀՀ դրամ 

5,000 ՀՀ դրամ 

2.3.2.  Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է 

բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր 

միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են 

փոխանցվող գումարից  

2.3.2.1. Վճարման հանձնարարականը 

թղթային ներկայացնելու դեպքում 

0.15%, 

նվազագույնը`  

7,500 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

50,000 ՀՀ դրամ 

0.15%, 

նվազագույնը`  

7,500 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

50,000 ՀՀ դրամ 

0.1%, 

նվազագույնը`  

7,500 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

50,000 ՀՀ դրամ 

2.3.2.2. Վճարման հանձնարարականը 

Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ բանկինգ 

համակարգով ներկայացնելու դեպքում 

0.1%, 

նվազագույնը`  

6,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

50,000 ՀՀ դրամ 

0.1%, 

նվազագույնը`  

6,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

50,000 ՀՀ դրամ 

0.1%, 

նվազագույնը`  

6,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

50,000 ՀՀ դրամ 

2.3.3. Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի 

ծախսերը կրում է բանկը  

2.3.2 կետով 

սահմանված 

միջնորդավճար + 

10,000 ՀՀ դրամ 

2.3.2 կետով 

սահմանված 

միջնորդավճար + 

10,000 ՀՀ դրամ 

2.3.2 կետով 

սահմանված 

միջնորդավճար + 

10,000 ՀՀ դրամ 

2.4. Այլ արտարժույթներով 

2.4.1.  Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի 

ծախսերը գանձվում են փոխանցվող 

գումարից  

0.1%, 

նվազագույնը` 

5,000 ՀՀ դրամ 

առավելագույնը` 

12,000 ՀՀ դրամ 

0.1%, 

նվազագույնը` 

5,000 ՀՀ դրամ 

առավելագույնը` 

12,000 ՀՀ դրամ 

5,000 ՀՀ դրամ 

2.4.2.  Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է 

բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր 

միջնորդ բանկերի ծախսերը հետագայում 

փոխհատուցվում են հաճախորդին կողմից15 

Սիրիական, կուբայական բանկեր և դրանց մասնաճյուղեր հասցեագրվող փոխանցումները կատարվում են ծախսերի 2.3.1 և 2.4.1 

կետերում նշված տարբերակներով: 
15 Ամերիաբանկի միջնորդ բանկերի կողմից ներկայացված ծախսերը ենթակա են փոխհատուցման հաճախորդի հաշվից: 
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2.4.2.1. Վճարման հանձնարարականը 

թղթային ներկայացնելու դեպքում 

0.15%, 

նվազագույնը`  

12,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

50,000 ՀՀ դրամ 

0.15%, 

նվազագույնը`  

12,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

50,000 ՀՀ դրամ 

0.1%, 

նվազագույնը`  

12,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

50,000 ՀՀ դրամ 

2.4.2.2. Վճարման հանձնարարականը 

Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ բանկինգ 

համակարգով ներկայացնելու դեպքում 

0.1%, 

նվազագույնը`  

10,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

50,000 ՀՀ դրամ 

0.1%, 

նվազագույնը`  

10,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

50,000 ՀՀ դրամ 

0.1%, 

նվազագույնը`  

10,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

50,000 ՀՀ դրամ 

2.5. Բանկում չգնանշվող արժույթներով 

գումարի փոխանցում16 

0.2%, 

նվազագույնը`  

20,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

100,000 ՀՀ դրամ 

0.2%, 

նվազագույնը`  

20,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

100,000 ՀՀ դրամ 

0.2%, 

նվազագույնը`  

20,000 ՀՀ դրամ, 

առավելագույնը` 

100,000 ՀՀ դրամ 

2.6. ARCA, VISA, Mastercard համակարգերի 

քարտից Ամերիաբանկի հաճախորդների 

հաշիվներին գումարի փոխանցում17 

2% 2% 2% 

2.7. Ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար 

2.7.1.  ՌԴ ռուբլով 

2.2 կետով 

սահմանված 

միջնորդավճար + 

10,000 ՀՀ դրամ 

N/A N/A 

2.7.2.  ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և այլ 

արտարժույթներով18 
15,000 ՀՀ դրամ N/A N/A 

3. Փոխանցումներ ոսկով (999.9)

3.1. Ներբանկային անվճար անվճար անվճար 

3.2. ՀՀ այլ բանկեր և արտերկիր14 

20,000 ՀՀ դրամ 

(յուրաքանչյուր 

մուտքի և ելքի 

համար) 

20,000 ՀՀ դրամ 

(յուրաքանչյուր 

մուտքի և ելքի 

համար) 

15,000 ՀՀ դրամ 

(յուրաքանչյուր 

մուտքի և ելքի 

համար) 

4. Հաճախորդի դիմումի համաձայն

վճարման հանձնարարականի տվյալների 

փոփոխում և չեղյալ համարում 

4.1. ՀՀ դրամ 1,000 ՀՀ դրամ 1,000 ՀՀ դրամ 1,000 ՀՀ դրամ 

4.2. Արտարժույթ19 25,000 ՀՀ դրամ 25,000 ՀՀ դրամ 25,000 ՀՀ դրամ 

5. Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ Բանկինգ

համակարգով հաճախորդի դիմումի 

16 Փոխանցումը կատարվում է ԱՄՆ դոլարով, իսկ ստացողի հաշվին մուտքագրվում է հաճախորդի նախընտրած արտարժույթով: 
17 Մեկ գործարքի առավելագույն գումարը սահմանվում է 5,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք:  
18 Ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և այլ արտարժույթներով փոխանցումները կատարվում են 

«Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից» տարբերակով: 
19 Ի լրումն վերոնշյալ սակագնի` երրորդ կողմի ներկայացված ծախսերը նույնպես ենթակա են փոխհատուցման հաճախորդի 

կողմից: 



համաձայն վճարման հանձնարարականի 

տվյալների փոփոխում և չեղյալ համարում, 

5.1. ՀՀ դրամով վճարման դեպքում 500 ՀՀ դրամ 500 ՀՀ դրամ 500 ՀՀ դրամ 

5.2. ՌԴ ռուբլով վճարման դեպքում 10,000 ՀՀ դրամ 10,000 ՀՀ դրամ 10,000 ՀՀ դրամ 

5.3. Այլ արտարժույթով վճարման դեպքում 25,000 ՀՀ դրամ 25,000 ՀՀ դրամ 25,000 ՀՀ դրամ 

6. Հաճախորդի վճարման

հանձնարարականի հետ վերադարձ 

թղթակից բանկի կողմից 

6.1. ՀՀ դրամ Անվճար Անվճար Անվճար 

6.2. ՌԴ ռուբլի 25,000 ՀՀ դրամ 25,000 ՀՀ դրամ 25,000 ՀՀ դրամ 

6.2.1. Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ 

Բանկինգ համակարգով  

ներկայացված հանձնարարականի 

դեպքում 

10,000 ՀՀ դրամ 10,000 ՀՀ դրամ 10,000 ՀՀ դրամ 

6.3. Արտարժույթ14 25,000 ՀՀ դրամ 25,000 ՀՀ դրամ 25,000 ՀՀ դրամ 

7. Անկանխիկ արտարժույթի մուտքագրում

հաշվին 
անվճար անվճար անվճար 

5




