
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 
Վարչության 2014թ. սեպտեմբերի 26-ի թիվ 01/128-754 Լ որոշման 

 

1. ՀԱՇՎԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 

1.2. Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման եվ սպասարկման սակագներ ու 
պայմաններ 

Հ/հ Գործառնության տեսակը Սակագնի չափը 
1.2.1 Հաշվի բացում (ՀՀ դրամով հաշիվը պարտադիր է) անվճար 
1.2.2  ֆիզիկական անձի համար Հաշվի նվազագույն մնացորդ 0 ՀՀ դրամ 

1.2.3 

Հաշվի մուտքի, ելքի և մնացորդի վերաբերյալ կարճ հաղորդագրության 
ուղարկում (SMS ծանուցում)  
(այդ թվում ավանդային և վարկային հաշիվների վերաբերյալ հիշեցումներ)` 
յուրաքանչյուր հաղորդագրության համար 

30 ՀՀ դրամ 1 

1.2.4 

Տեղեկատվական ծառայություններ2 
1.2.4.1 Վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակի տրամադրում`  
 Թղթային տարբերակով պահպանվող տեղեկատվություն պարունակելու 
դեպքում` 
1) մինչև 1 տարի վաղեմության յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար  
 2) 1 տարուց ավելի վաղեմության յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար  
 
 
 
 
 
Էլեկտրոնային տարբերակով պահպանված տեղեկատվություն 
պարունակելու դեպքում 

 
 

 
3'000 ՀՀ դրամ 1  

10'000 ՀՀ դրամ, մեկ 
հաճախորդից գանձվող 
առավելագույն գումար` 
50'000 ՀՀ դրամ (մեկ 
գործառնական օրվա 

ընթացքում) 1 

 
1'500 ՀՀ դրամ 1 

1.2.4.2 Բանկի կողմից սահմանված ձևի քաղվածքների տրամադրում 
քաղվածքի տեսակից 
կախված 0–ից մինչև 

3’000 ՀՀ դրամ 1 
1.2.4.3 Տեղեկանքների տրամադրում 
1) Բանկի կողմից սահմանված ձևի ստանդարտ տեղեկանք  
2) Հաճախորդի պահանջով Բանկի կողմից սահմանված ստանդարտ 
ձևերից տարբերվող ոչ ստանդարտ տեղեկանք  

 
1'000 ՀՀ դրամ 1 
5'000 ՀՀ դրամ 1 

1.2.4.4 Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և 
տրամադրում (բացառությամբ բանկերին) 15'000 ՀՀ դրամ 1 

1.2.5 

Հաշվի փակում* 
*Հաճախորդի դիմումի համաձայն 2'500 ՀՀ դրամ, իսկ 

 
1. հաշվի մնացորդը 2'500 ՀՀ 
դրամից կամ դրան համարժեք 
գումարից պակաս լինելու 
դեպքում՝ հաշվի մնացորդի 
չափով 
2. հաշվի մնացորդը 2'500 ՀՀ 
դրամից կամ դրան համարժեք 
գումարից ավել լինելու դեպքում` 
2'500 ՀՀ դրամ և հաջորդող 
չաշխատող տարիների համար`  
ամսական 1’000 ՀՀ դրամ 

* Բանկի նախաձեռնությամբ, եթե հաշիվը ոչ ակտիվ է` 
 
սույն կետի իմաստով ոչ ակտիվ է համարվում այն հաշիվը, որով գործառնություններ չեն 
կատարվել վերջին մեկ տարվա ընթացքում, ընդ որում, սույն սահմանման իմաստով հաշվով 
գործառնությունների ներքո չեն ընդգրկվում Բանկի կողմից հաշվի սպասարկման վճարի կամ 
Բանկի առջև Հաճախորդի այլ պարտավորությունների դիմաց համապատասխան դրամական 
միջոցների գանձման (հաշվանցի), ինչպես նաև դատարանի վճռի հիման վրա հաշվի 
միջոցների բռնագանձման դեպքերը 
սույն կետով նախատեսված ոչ ակտիվ հաշվից վճարը չի գանձվում և հաշիվը չի փակվում, եթե 
հաշվետերն ունի Բանկում ներդրված և գործող ավանդ կամ հաշվետերն ունի Բանկի կողմից 
ստացված և դեռևս չմարված վարկ 

1.2.6 Հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքի չափ տարեկան 0,1% 
1.2.7 Ավանդային գրքույկների տրամադրում   1'000 ՀՀ դրամ  
1 Սակագները ներառում են ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ) 
2 Թվարկված տեղեկատվական ծառայություններից Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը 

 


