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Էջ 1/6

Խմբագրություն 5
Ուժի մեջէ` 10.04.2015թ.-ից

ՖԱԿՏՈՐԻՆԳԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Հաստատվել է`
Տնօրինության 30.03.2015թ.
թիվ 06/33/15 որոշմամբ
Տնօրինության նախագահգլխավոր տնօրեն`
Արտակ Հանեսյան

1. ՏԵՂԱԿԱՆ ՖԱԿՏՈՐԻՆԳԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
#

Ծառայություն

Պայման

Ֆակտորինգի հայտի ուսումնասիրության
1

վճար /գանձվում է հաստատման դեպքում/

15,000 ՀՀ դրամ

1.1

- Պայմանների վերանայման դիմումի

10,000 ՀՀ դրամ/եթե այլ բան

ուսումնասիրության վճար*

սահմանված չէ պայմանագրով/

Ֆակտորինգային ֆինանսավորման գումարի
(առանց
2.

զիջված

պահանջով

դրամական

պարտավորությունների կատարումից հետո
Հաճախորդին

տրամադրվող

սկսած 12%

գումարի)

նկատմամաբ տարեկան տոկոսադրույք
Ֆակտորինգ Տրամադրման միանվագ վճար, %
3.

զիջված գումարից)

0,6 – 3,0%

Ֆինանսավորման ժամկետ (ֆինանսավորման
4.

տրամադրման և զիջված պահանջով

120 օր

պարտավորությունների կատարման օրերի
միջև ընկած առավելագույն ժամկետ)
Ֆակտորինգային ֆինանսավորման գումարի
5.

հարաբերակցությունը
գումարին

զիջվող

(առանց

դրամական
կատարումից

զիջված

պահանջի
պահանջով

պարտավորությունների
հետո

տրամադրվող գումարի)

Հաճախորդին

առավելագույնը 90%
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Ապահովվածության տեսակը

Էջ 2/6

գրավ, երաշխավորություն, երաշխիք

6.

կամ առանց լրացուցիչ ապահովության
միջոցների
Հաճախորդի

7.

հաշվի

Ամերիաբանկում

առկայությունը

և

Ֆինանսավորման

Պարտադիր

գումարների շրջանառությունը այդ հաշվով
8.

Հաճախորդի գործունեության պատմությունը

ՀՀ պետ. ռեգիստրում գրանցվելուց
հետո` առնվազն 1 տարի:

9.

Զիջված պահանջով հաշվարկներ

Անկանխիկ վճարում` տարաժամկետ
վճարման հնարավորությամբ

Պարտապանի կետանցի տույժ

0.25%

10.

* Պայմանների վերանայման դիմումի ուսումնասիրության վճարը ենթակա է
գանձման

Հաճախորդի

վերանայման

դիմումի

կամ

Պարտապանի՝

բավարարման

Բանկում

դեպքում`

գործող

Բանկի

հաշիվներից,

համապատասխան

ստորաբաժանման կողմից այդ դիմումի հիման վրա կատարված վերլուծության
եզրակացության/տեղեկանքի հիմքով/սույն սակագնի իմաստով պայմանների վերանայում չեն
համարվում կնքված Դրամական պահանջի զիջման հայտի պայմանների փոփոխությունները, եթե այլ
բան չի սահմանվում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ/:

2. ՏԵՂԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՆ ՖԱԿՏՈՐԻՆԳԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
#

Ծառայություն

Պայման

1.

Ֆակտորինգի հայտի ուսումնասիրության

անվճար

վճար /գանձվում է հաստատման դեպքում/
1.1

-Պայմանների վերանայման դիմումի

10,000 ՀՀ դրամ/եթե այլ բան սահմանված

ուսումնասիրության վճար*

չէ պայմանագրով/

Ֆակտորինգային ֆինանսավորման տարեկան
2.

տոկոսադրույք

սկսած 14%,

/հաշվարկվում է ֆինանսավորումը

սակայն ոչ պակաս քան 20.000 ՀՀ դրամ

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

11CB.9 PL 72-09

Էջ 3/6

Խմբագրություն 5
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ՖԱԿՏՈՐԻՆԳԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

տրամադրելու օրվանից` ֆինանսավորման
համար հաստատված օրերի համար,
բայց ոչ ավել քան 120 օրը ներառյալ` տարին
ընդունելով 365 օր/
Ֆինանսավորվող
3.

գործարքի նվազագույն գումար

1.000.000 ՀՀ դրամ

Ֆինանսավորման տրամադրման
4.

առավելագույն ժամկետ

մինչև 120 օր ներառյալ

/ֆինանսավորման տրամադրման և զիջված
պահանջով

պարտավորությունների

կատարման օրերի միջև ընկած առավելագույն
ժամանակահատված/
Պարտապանը պետք է ընդգրկված լինի
5.

Պարտադիր պայման

Բանկի կողմից հաստատված
ընկերությունների ցանկում
Առանց ռեգրեսի /առանց հետպահանջի

6.

Ֆակտորինգի տեսակը

իրավունքի/

Հաճախորդի հաշվի առկայությունը
7.

Ամերիաբանկում և Ֆինանսավորման

Պարտադիր

գումարների շրջանառությունը այդ հաշվով

* Պայմանների վերանայման դիմումի ուսումնասիրության վճարը ենթակա է
գանձման

Հաճախորդի

վերանայման

դիմումի

կամ

Պարտապանի`

բավարարման

Բանկում

դեպքում`

գործող

Բանկի

հաշիվներից,

համապատասխան

ստորաբաժանման կողմից այդ դիմումի հիման վրա Կատարված վերլուծության
եզրակացության/տեղեկանքի հիմքով /սույն սակագնի իմաստով պայմանների վերանայում չեն
համարվում կնքված Դրամական պահանջի զիջման հայտի պայմանների փոփոխությունները, եթե այլ
բան չի սահմանվում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ/:
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Էջ 4/6

Խմբագրություն 5
Ուժի մեջէ` 10.04.2015թ.-ից

3. ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՖԱԿՏՈՐԻՆԳԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
#
1.

1.1.

2.

Ծառայություն
Ֆակտորինգի հայտի ուսումնասիրության
վճար /գանձվում է հաստատման
դեպքում/
Պայմանների վերանայման դիմումի
ուսումնասիրության վճար*
Ֆակտորինգային ֆինանսավորման
գումարի հարաբերակցությունը զիջվող
պահանջի գումարին (առանց զիջված
պահանջով դրամական
պարտավորությունների կատարումից
հետո Հաճախորդին տրամադրվող
գումարի)

3.

Ֆինանսավորման տարեկան
տոկոսադրույք

4..

Ամբողջական ֆակտորինգի
տրամադրման միանվագ վճար
/առանց ռեգրեսի/

5.

Ֆակտորինգի սպասարկում
Այդ թվում
- 5.1Դեբիտորական պարտքի
հավաքագրման գծով
միջնորդավճար
-

6.

7.

5.2 Հաշիվ-ապրանքագրի
ստուգման/մշակման գծով
սպասարկման միջնորդավճար

Ֆինանսավորման ժամկետ
(ֆինանսավորման տրամադրման և
զիջված պահանջով
պարտավորությունների կատարման
օրերի միջև ընկած առավելագույն
ժամկետ)
Ապահովվածության տեսակը

Պայման/Սակագին
30,000 ՀՀ դրամ
10,000 ՀՀ դրամ/եթե այլ բան սահմանված չէ
պայմանագրով/

մինչև 85%
Հաշիվ ապրանքագրի գումարի

սկսած 12%

Հաշիվ ապրանքագրի գումարի
մինչև 1.5%

Հաշիվ ապրանքագրի գումարի
մինչև 0.5%
նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ

5000 ՀՀ դրամ

մինչև 180 օր

գրավ, երաշխավորություն, երաշխիք կամ
առանց լրացուցիչ ապահովության
միջոցների
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8.

Հաճախորդի հաշվի առկայությունը
Ամերիաբանկում և Ֆինանսավորման
գումարների շրջանառությունը այդ
հաշվով
Հաճախորդի գործունեության
պատմությունը

9.

Էջ 5/6

Խմբագրություն 5
Ուժի մեջէ` 10.04.2015թ.-ից

Պարտադիր
ՀՀ պետ. ռեգիստրում գրանցվելուց հետո`
առնվազն 1 տարի:

10.

Զիջված պահանջով հաշվարկներ

Անկանխիկ վճարում` տարաժամկետ
վճարման հնարավորությամբ

11.

Պարտապանի կետանցի տույժ

0.25%

*Գործընկեր բանկերի միջնորդավճարը ներառյալ

* Պայմանների վերանայման դիմումի ուսումնասիրության վճարը ենթակա է գանձման
Հաճախորդի կամ Պարտապանի՝ Բանկում գործող հաշիվներից, վերանայման
դիմումի բավարարման դեպքում` Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման
կողմից

այդ

դիմումի

հիման

վրա

կատարված

վերլուծության

եզրակացության/տեղեկանքի հիմքով/սույն սակագնի իմաստով պայմանների վերանայում չեն
համարվում կնքված Դրամական պահանջի զիջման հայտի պայմանների փոփոխությունները, եթե այլ
բան չի սահմանվում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ/:

4. ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՖԱԿՏՈՐԻՆԳԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
#

Ծառայություն

1.

Ֆակտորինգի հայտի
ուսումնասիրության վճար /գանձվում

Պայման/Սակագին

30,000 ՀՀ դրամ

է հաստատման դեպքում/
-Պայմանների վերանայման գծով
1.1.

դիմումի ուսումնասիրության վճար*

10,000 ՀՀ դրամ/եթե այլ բան սահմանված չէ
պայմանագրով/

2.

Ամբողջական ֆակտորինգի

Հաշիվ ապրանքագրի գումարի

տրամադրման միանվագ վճար

մինչև 1.5%

/առանց ռեգրեսի/
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ՖԱԿՏՈՐԻՆԳԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

3.

Էջ 6/6

Ֆակտորինգի սպասարկման
Այդ թվում
-

Հաշիվ ապրանքագրի գումարի

3.1Դեբիտորական

պարտքի

հավաքագրման

գծով

մինչև 0.5%,
նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ

միջնորդավճար
-

3.2

Հաշիվ-ապրանքագրի

ստուգման/մշակման

գծով

5000 ՀՀ դրամ

ճար
Ֆինանսավորման ժամկետ
5.

(ֆինանսավորման տրամադրման և
զիջված պահանջով

մինչև 180 օր

պարտավորությունների կատարման
օրերի միջև ընկած առավելագույն
ժամկետ)
Ֆինանսական խորհրդատվական
6.

ծառայությունների վճար

7.

Ապահովվածության տեսակը

պայմանագրային
գրավ, երաշխավորություն, երաշխիք կամ
առանց լրացուցիչ ապահովության

8.

9.

Պարտապանի հաշվի առկայությունը
Ամերիաբանկում

Պարտադիր

Պարտապանի գործունեության

ՀՀ պետ. ռեգիստրում գրանցվելուց հետո`

պատմությունը

առնվազն 1 տարի:

* Պայմանների վերանայման դիմումի ուսումնասիրության վճարը ենթակա է
գանձման

Հաճախորդի

վերանայման

դիմումի

կամ

Պարտապանի՝

բավարարման

Բանկում

դեպքում`

գործող

Բանկի

հաշիվներից,

համապատասխան

ստորաբաժանման կողմից այդ դիմումի հիման վրա կատարված վերլուծության
եզրակացության/տեղեկանքի հիմքով/սույն սակագնի իմաստով պայմանների վերանայում չեն
համարվում կնքված Դրամական պահանջի զիջման հայտի պայմանների փոփոխությունները, եթե այլ
բան չի սահմանվում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ/:

