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Թողարկում

Անվճար

4,900

Անվճար

АМД

   Բացակայում է

Մագնիսային

Չիպային 
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Անվճար
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0
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0.01%

14,500 AMD

Քարտային հաշվի համալրում

Անվճար

5.2 Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Telcell վճարային 
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Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում` 

Անվճար

0.5%
9

Անվճար

Անվճար

1%  նվազագույնը`  1,500 АМД

1%  նվազագույնը` 1,500 АМД

Քարտով անկանխիկ գործարքների իրականացում
0%

3%

Կանխիկացում քարտային հաշվից` առանց քարտի կիրառման13

Անվճար

Անվճար

Քարտային հաշվով անկանխիկ գործարքների իրականացում`առանց քարտի կիրառման

Փոխանցում քարտային հաշվից` 

Անվճար
0.2%, նվազագույնը`  200 АМД, առավելագույնը 3,000 АМД

Համաձայն “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների սակագների 

Քարտից գումարի կանխիկացման սահմանաչափեր14

500,000

1,000,000

10

1,900

Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառման/ անկանխիկ գործարքների իրականացման սահմանաչափեր 

Անսահմանափակ

Անսահմանափակ

Այլ պայմաններ

Անվճար

Անվճար

Համաձայն ""ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասրկման 

պայմանների և սակագների" 

 Համաձայն ՀՀ ԿԲ սահմանված բանկային տոկոսի

5,900

Քարտի արգելափակում

15,000

Անվճար

Անվճար

Անվճար

SMS-բանկինգ

Անվճար

190

5



Ծանոթություն

1Քարտերը տրամադրվում են Սոց Ծառայության, ՀՀ Ազգային Անվտանգության  Ծառայության, Պաշտպանության Նախարարության, Արդարադատության Նախարարության, Արտակարգ 

Իրավիճակների Նախարարության, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ Ոստիկանության, Դատական Ակտերի Հարկադիր Կատարման Ծառայության և ՀՀ Դատախազության թոշակառուներին:

²Երևանում` 3 բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` 5 բանկային օրվա ընթացքում:

³ Երևանում` մեկ բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` մինչև 3 բանկային օրվա ընթացքում:

4Որպես լրացուցիչ քարտ տրամադրվում է միայն MasterCard Standart Debit չիպային քարտը, որը կարող է օգտագործվել նաև ՀՀ-ի սահմաններից դուրս գործարքներ կատարելիս 

5Քարտի սպասարկման համար տարեկան/ամսական վճարը գանձվում է քարտի ստացման հայտի ներկայացման պահին` հետագայում գանձվելով Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող 

տարվա/ամսվա համար մինչև քարտի գործողության ժամկետի ավարտը` առանց Հաճախորդի լրացուցիչ թույլատվության և ենթակա չէ վերադարձման:

Եթե 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:                                                                                                                                                                 

6Միայն ՀՀ սահմաններում օգտագործելու համար նախատեսված քարտեր  

*Քարտի հատուկ սպասարկումը իր մեջ ներառում է հետևյալ ծառայությունները.

- Բանկում գործող և Քարտապանին հասանելի ծառայությունների շրջանակներում Քարտապանի ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ խորհրդատվություն,

- ֆինանսական խորհրդատվություն (ներառյալ ԱՔՌԱ հարցում),

- “Ապահով քարտ” ապահովագրական ծածկույթ` 500,000 ՀՀ դրամ ապահովագրական գումար սահմանաչափով:

- Ծառայությունները տրամադրվում են հաճախորդներին 1 (մեկ) օրացուցային տարի ժամկետով: 

7Չնվազող մնացորդ-նվազագույն գումար, որը պետք է մշտապես առկա լինի քարտային հաշվին քարտի գործողության ողջ ընթացքում, քարտի հետ կապված պարտավորությունները մարելու համար 

8ՀՀ-ում գործող բոլոր բանկերը
9
"Թոշակային Արտոնյալ" սակագնային պլանի հաճախորդների համար սակագինը սահմանվում է 0% չափով, իսկ 12.2 կետի ծառայությունների սակագինը գործում է անվճար:

10ՎՏԲ խմբի անդամ բանկերի ցանկը ներկայացված է Բանկի պաշտոնական կայքում:

16Ներառյալ ԱԱՀ: Ամսական միջնորդավճար քարտի շարժի վերաբերյալ անսահմանափակ քանակությամբ SMS-հաղորդագրությունների ուղարկման համար:

11
 Բոլոր բանկերը  բացառությամբ "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ 

12Վարկային կազմակերպություններում Ճանապարհային չեկերի և վիճակախաղի տոմսերի, պարտատոմսերի, թանկարժեք մետաղների գնում, ինչպես նաև խաղատներում և այլ խաղային 

հաստատություններում գործարքների իրականացում

13Իրականացվում է Բանկի ներքին իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում` մասնաճյուղի կառավարչի հատուկ թույլտվությամբ
14Կիրառվում է բանկոմատի կամ POS-տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում:
15Միջնորդավճարը կիրառվում է այն դեպքում, երբ քարտով իրականացված գործարքի բողոքարկման հայտի քննման ընթացքում պարզվել է, որ գործարքը կատարվել է անմիջականորեն հաճախորդի 

կողմից կամ գործարքը հաճախորդի կողմից քարտի օգտագործման և սպասարկման կանոնների խախտման հետևանք է:


