«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ աշխատավարձային նախագծերի շրջանակում
հավատարմագրված կազմակերպությունների/ընկերությունների
աշխատակիցների VISA/MasterCard դեբետային քարտերի տրամադրման և
սպասարկման պայմաններ և սակագներ**
Ծառայության անվանում/սակագին ՀՀ
դրամ
Քարտի թողարկում¹
Քարտի գործողության ժամկետ
տարիներով
Քարտի շտապ թողարկում²
Լրացուցիչ քարտի թողարկում (3
հատից ոչ ավել)
Քարտային հաշվի արժույթ
(հիմնական քարտին միաժամանակ
կցված են հաշիվներ 4 արժույթով)
Քարտի տարեկան սպասարկման
միջնորդավճար ³
Կից քարտի սպասարկման
միջնորդավճար
Քարտի նվազագույն մնացորդ⁴

Visa Electron/
Cirrus/Maestro

2
2,000

Visa Classic/
MasterCard
Standard
Անվճար

Visa Gold/MasterCard Gold

2
5,000

3
0

Անվճար
AMD/USD/EUR/RUB
1000 կամ 500*

1500 կամ 500*

15,000 կամ 14,000*

1000 կամ 500*

1500 կամ 500*

15,000 կամ 14,000*

0

Քարտային հաշվի մնացորդին
տարեկան հաշվեգրվող
տոկոսադրույք
AMD
USD
EUR
RUB
Գործարքներ կանխիկով
Քարտային հաշվին կանխիկ
միջոցների մուտքագրում
Քարտային հաշվի համալրում
անկանխիկ ներբանկային
փոխանցումով
Կանխիկ դրամական միջոցների
տրամադրում «ՎՏԲ-Հայաստան
Բանկ» ՓԲԸ բանկոմատներում
Կանխիկ դրամական միջոցների
տրամադրում «ՎՏԲ-Հայաստան
Բանկ» ՓԲԸ կանխիկացման կետերում
Կանխիկ դրամական միջոցների
տրամադրում այլ բանկերի /ՀՀ և
արտասահման/բանկոմատներում
Կանխիկ դրամական միջոցների
տրամադրում ՎՏԲ Խմբի
բանկոմատներում

3% կամ 0.01%*
2% կամ 0.01%*
1% կամ 0.01%*
0.5% կամ 0.01%*
անվճար AMD, USD и EUR.
RUB - համաձայն Բանկի գործող օրեկան սակագնի, բայց ոչ ավել 1%

անվճար

անվճար
0.2%

1% նվազագույնը 1.500 AMD, 3 USD/EUR, 90 RUB
Visa Electron, Visa Classic - 1%
նվազագույնը1.500 AMD, 3 USD/EUR,
120 RUB

Անվճար

Cirrus/Maestro, MasterCard Standard անվճար
Անկանխիկ գործարքներ
Կանխիկացման 1 գործարքի
առավելագույն սահմանաչափ /ՀՀ
դրամ/
Օրական կանխիկ
գործառնությունների առավելագույն
քանակ

Անվճար
500,000

500,000

1,000,000

3,000,000

Օրական կանխիկ
գործառնությունների առավելագույն
քանակ

10
Օրական անկանխիկ
գործառնությունների առավելագույն
գումար
Անսահմանափակ
Օրական անկանխիկ
գործառնությունների առավելագույն
քանակ
Անսահմանափակ
Քարտային հաշվով անկանխիկ գործառնություններ /առանց քարտի կիրառության/
Ներբանկային փոխանցումներ /բոլոր
արժույթներով/
Միջբանկային /միայն ՀՀ դրամով/
փոխանցումներ

Անվճար
0.2%, նվազագույնը 200 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 3000 ՀՀ դրամ

համաձայն «ՎՏԲ-Հայաստաբ Բանկ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց
տրամադրվող ծառայությունների Սակագների.
Բանկային փոխանցումներ գլուխ
Քարտային հաշվից կանխիկացում` առանց քարտի կիրառության
Կանխիկ մուտքագրված դրամական
միջոցների կանխիկացում /ՀՀ դրամ,
արտարժույթ/
Անվճար
Անկանխիկ մուտքագրված
դրամական միջոցների կանխիկացում
/ՀՀ դրամ, արտարժույթ/
0.2%
Գերածախսի նկատմամբ հաշվեգրվող
տոկոսադրույք
տարեկան 36,5%
Լրացուցիչ ծառայություններ
Նոր քարտի թողարկում` PIN կոդի
պահպանմամբ (ժամկետի ավարտից
հետո)
Անվճար
Քարտի վերաթողարկում
(մաշված/տեխնիկական անսարքություն/PIN կոդի
1000 կամ 500*
Անվճար
կորուստ, քարտի
կորուստ)
Քարտային հաշվի քաղվածքի
Անվճար
տրամադրում (ամսական)
Միջբանկային փոխանցում
արտարժույթով

Քարտային հաշվի լրացուցիչ այդ
թվում նաև այլ պարբերականությամբ
քաղվածքի տրամադրում
Քարտի արգելափակում
Քարտի մուտքագրումը միջազգային
Stop
ցանկ (14 օրով մեկ
տարածաշրջանում)
Քարտի մուտքագրում տեղական
STOP-ցանկ
Քարտի ելքագրում տեղական STOPցանկից
Քարտի ելքագրում միջազգային STOPցանկից
SMS-բանկինգ ծառայություն
SMS-բանկինգ ծառայության
ակտիվացում
SMS-բանկինգ ծառայության
ամսական միջնորդավճար

1,000

15,000

Անվճար
1,000
Անվճար

Անվճար
100***

Անվճար

¹Երևանում` 3 բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ շրջաններում` 5 բանկային օրվա ընթացքում:
² Երևանում` մեկ բանկային օրվա ընթացքում, շրջաններում` մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
³Քարտի սպասարկման համար տարեկան/ամսական վճարը գանձվում է քարտի ստացման հայտի
ներկայացման պահին, ապա դուրս է գրվում Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող տարվա/ամսվա
համար մինչև քարտի գործողության ժամկետի ավարտը` առանց Հաճախորդի լրացուցիչ թույլատվության և
ենթակա չէ վերադարձման:
⁴Եթե հիմնական քարտային հաշվի մնացորդը պակաս է, քան քարտի սպասարկման սակագինը, չբավարարող
գումարը գանձվում է ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում առկա Հաճախորդի այլ հաշիվներից` փոխանակելով
տարադրամը ՀՀ դրամի` համաձայն գործարքի իրականացման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված
փոխարժեքի:
* Աշխատավարձային նախագծերի շրջանակում սպասարկվող այն կազմակերպությունների աշխատակիցների
համար, որտեղ միջին աշխատավարձը /բոլոր աշխատակիցների միջինացված աշխատավարձը/ գերազանցում
է 100 000 /մեկ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամը
** Նշված սակագները ենթակա են փոփոխման` կախված Իրավաբանական անձի հետ կնքված պայմանագրի
պայմաններից
*** Ներառյալ ԱԱՀ: Ամսական միջնորդավճար քարտի շարժի վերաբերյալ անսահմանափակ քանակությամբ
SMS-հաղորդագրությունների ուղարկման համար

