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1. Մաքսային քարտը (այսուհետ` Քարտ) նախատեսված է իրավաբանական անձ և
անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների համար:
2. Քարտի տրամադրման նպատակայնությունը` մաքսային տերմինալներում մաքսային,
հարկային և այլ վճարումների իրականացում:
3. Քարտի թողարկման և օգտագործման սակագներն ու պայմաններն են`

1
2
3
4
5

Քարտի տեսակը
Քարտի գործողության ժամկետ
Քարտի արժույթը
Քարտի թողարկում
Քարտի տարեկան սպասարկում

6
7
8

Հավելյալ քարտի թողարկում
Հավելյալ քարտի տարեկան սպասարկում
Քարտի վերաթողարկում (կորստի, վնասման
հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ
անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)
Քարտի վերաթողարկում (քարտի ժամկետի
լրացման դեպքում)
Քարտի բլոկավորում
Քարտի ապաբլոկավորում
Կանխիկի տրամադրում
Մաքսային տերմինալներում անկանխիկ
գործարքներ

9
10
11
12
13

14 Քարտով կատարվող անկանխիկ վճարումներ այլ
առևտրի/սպասարկման կետերում
15 Քաղվածքի տրամադրում

16 Քարտի վարկային սահմանաչափի վերանայում
17 SMS հաղորդագրությունների ուղարկում

Arca Classic
2 տարի
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
անվճար
10 000 դրամ, 3 ամիսից ավել
սպասարկվող հաճախորդների համար`
անվճար
անվճար
5 000 դրամ
5 000 դրամ

անվճար
անվճար
անվճար
չի թույլատրվում
անվճար
3%
Համաձայն ««Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Սակագներ իրավաբանական անձ
հաճախորդների համար» փաստաթղթի 2րդ գլխի "Քաղվածքների, տեղեկատվական
նյութերի և կրկնօրինակների
տրամադրման միջնորդավճար" բաժնի
պայմանների

3 000 դրամ
անվճար
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Հաճախորդների առանձին խմբերի համար կարող են սահմանվել պլաստիկ քարտերի
սպասարկման հատուկ սակագներ: Այդ խմբերի նկատմամբ սույն սակագները կիրառվում են,
եթե հատուկ սակագներով այլ բան չի նախատեսված:
4. Քարտի ներքո տրամադրվող վարկային գծի պայմաններն են`
Վարկային գծի
սահմանաչափ

Վարկային գծի
ժամկետ
Տոկոսադրույք

Տոկոսադրույք

Տոկոսների
հաշվարկման
արտոնյալ ժամկետ
Օգտագործված
գումարների
մարում
Տոկոսների մարում

Վարկային գծի
տրամադրման
վճար
Վարկային գծի

Ոչ ավել քան բանկային հաշիվներով առնվազն վերջին 3 ամիսների
ընթացքում իրականացվող ամսական միջին շրջանառության 50%-ը,
սակայն ոչ ավել քան 100 մլն. ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ:
Մինչև 3 ամիս սպասարկվող հաճախորդների դեպքում, որպես
սահմանաչափի որոշման հիմք է ծառայելու այլ բանկերում
իրականացված
շրջանառությունը,
ինչպես
նաև
վարկ-գրավ
հարաբերակցությունը:
Մինչև 1 տարի


Արտոնյալ
ժամկետի
ընթացքում
պարտավորությունը
ամբողջությամբ չմարելու դեպքում գումարի օգտագործման պահից
հաշվարկվում է`
o ԱՄՆ դոլարիև Եվրոյի դեպքում` 13%,
 Արտոնյալ ժամանակահատվածին հաջորդող ամսվա ընթացքում
պարտավորությունը ամբողջությամբ չմարելու դեպքում հաջորդ
ամսից այդ պահին օգտագործած գումարի վրա հաշվարկվում է`
20%:
o ՀՀ դրամի դեպքում` 15%
առաջի ամսվա ընթացքում պարտավորությունը ամբողջությամբ
չմարելու դեպքում հաջորդ ամսից այդ պահին օգտագործած գումարի
վրա հաշվարկվում է` 20%:
Գումարի օգտագործման ամսվա վերջին օր + 5 օր:
ՀՀ դրամով տրամադրված վարկային գծերի համար արտոնյալ ժամկետ
չի սահմանվում:
Ժամկետի վերջում, ընդ որում, քարտային հաշվին յուրաքանչյուր
մուտքի ժամանակ իրականացվում է այդ պահին օգտագործված
գումարների մարում:
Ժամկետի վերջում, ընդ որում, քարտային հաշվին յուրաքանչյուր
մուտքի ժամանակ իրականացվում է այդ պահին հաշվարկված
տոկոսների գանձում:
Վարկային գծի սահմանաչափի 1%-ի չափով:



3 ամսից ավել հաճախորդների համար` Դրամական հոսքեր
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ապահովածություն
`
Վարկ/ լրացուցիչ
ապահովություն
հարաբերակացությ
ունը

Կիրառվող այլ
պայմաններ և
տուգանքներ
ժամկետանց
գումարի դիմաց

Կիրառվող այլ
պայմաններ և
տուգանքներ
ժամկետանց
տոկոսի դիմաց
Վաղաժամկետ
պայմանագրի
լուծում
Հայտի
ուսումնասիրությա
ն և հաճախորդին
որոշման մասին
ծանուցման
ժամկետ
Վավերականության
ժամկետ
(Վարկային գծի
տրամադրման
մասին որոշման
գործողության
ժամկետ)
Վարկի
պայմանների
վերանայման
հայտի/դիմումի
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Մինչև 3 ամիս հաճախորդների համար` դրամական հոսքեր և
լրացուցիչ ապահովածություն:
Մինչև 70%

Ժամկետանց Վարկային գծի նկատմամբ դադարում է Գծի
սահմաններում
ստացված
Վարկերի
օգտագործման
համար
Պայմանագրով նախատեսված տարեկան Տոկոսի հաշվարկումը և այդ
գումարի նկատմամբ սկսվում է հաշվարկվել և կիրառվել տարեկան 24
տոկոս տոկոսադրույքը`կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար,
ժամկետանց Վարկային գծի նկատմամբ կիրառվում է նաև տույժ՝
ժամկետանց գումարի 0,1 տոկոսի չափով` կետանցի յուրաքանչյուր
օրվա
համար,
իսկ
5
աշխատանքային
օր
ժամկետանց
պարտավորության առկայության դեպքում` նաև տուգանք՝ ժամկետանց
վարկի 2.0% չափով:
ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ հաշվարկվում և կիրառվում
է 0,3% տոկոսադրույքը` յուրաքանչյուր ուշացված օրացուցային օրվա
համար, իսկ 5 աշխատանքային օր ժամկետանց պարտավորության
առկայության դեպքում` նաև տուգանք` ժամկետանց տոկոսագումարի
5.0 % չափով
Տույժ կամ տուգանք չի կիրառվում:

Մինչև 10 աշխատանքային օր` փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի
ստացման օրվանից: Ուսումնասիրության ընթացքից ելնելով վերոնշյալ
ժամկետը կարող է երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի,
քան ևս 10 աշխատանքային օր:

20 օր, եթե այլ բան նախատեսված չէ իրավասու մարմնի կայացրած
որոշմամբ:

500 000 ՀՀ դրամ
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ուսումնասիրման
վճար*
* վարկավորման պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման վճարը ենթակա
է վճարման հաճախորդի կողմից, վերջինիս նախաձեռնությամբ և ցանկությամբ ներկայացված
վերանայման հայտի բավարարման դեպքում` Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման
կողմից այդ հայտի հիման վրա կատարված վերլուծության եզրակացության հիմքով: Ընդ որում,
որպես կանոն վարկավորման պայմանների վերանայման այլ դեպքերում սույն սակագինը
ենթակա է գանձման Մեծ վարկային կոմիտեի որոշմամբ:

