Յունիբանկ ԲԲԸ «Privé» մ/ճ

ք. Երևան, Հյուսիսային պող. 5/1
հեռ. (+374 43) 004 395
(+374 43) 004 314
էլ.հասցե prive@unibank.am
«Privé Club» ծառայությունների փաթեթի սպասարկման սակագներ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար
Ծառայություն
Սակագին
Նկարագրություն
Հաճախորդների սպասարկում
Ծառայությունների փաթեթով
1.1.
Օրացուցային եռամսյակի համար Ծառայությունների փաթեթի սպասարկման վճար
1.1.1.
Օրացուցային
եռամսյակի
ընթացքում
Անվճար
Միջին օրական մնացորդ – յուրաքանչյուր գործառնական օրվա ավարտին հաշվին
հաճախորդի բոլոր հաշիվների միջին
առկա դրական համախառն մնացորդը բաժանած փաստացի օրերի քանակին:
օրական մնացորդը առնվազն 100.000 ԱՄՆ
Միջին օրական մնացորդի մեջ ներառվում են նաև Բանկի կողմից թողարկված
դոլար կամ համարժեք այլ արժույթի
պարտատոմսերի արժեքը դրամական արտահայտությամբ:
դեպքում
Անկանխիկ գործարքներ – օրացուցային եռամսյակի ընթացքում քարտով կատարված
1.1.2.
բոլոր անկանխիկ գործարքների հանրագումարը:
Օրացուցային
եռամսյակի
ընթացքում
Անվճար
Անհրաժեշտության դեպքում Միջին օրական մնացորդի/Անկանխիկ գործարքների
հաճախորդի
քարտային
հաշիվներով
հաշվարկի ժամանակ Բանկը կարող է կատարել վերահաշվարկ արտարժութային
նվազագույնը
50,000
ԱՄՆ
դոլարին
գործարքների մասով` համարժեք դրամ հաշվարկելով համաձայն ՀՀ ԿԲ փոխարժեքի:
համարժեք շրջանառության առկայության
դեպքում
1.1.3.
Օրացուցային
եռամսյակի
ընթացքում
60.000 ՀՀ դրամ
Նշված սակագինը չի կիրառվում այն եռամսյակի վրա, որի ընթացքում հաճախորդը
նշված սակագնի 1.1.1 կամ 1.1.2 կետերի
ձեռք է բերել «Privé Club» ծառայությունների փաթեթը: Միջնորդավճարի գանձումը
պահանջներին
չհամապատասխանելու
իրականացվում է հաջորդ օրացուցային եռամսյակից:
դեպքում
Եթե հաճախորդի հետ դադարեցվում են գործարար հարաբերությունները առաջին
եռամսյակում, երբ նա ձեռք է բերել սպասարկման փաթեթը, ապա նրանից գանձվում է
միջնորդավճար ամբողջ օրացուցային եռամսյակի համար
2. Դեբետային քարտի տրամադրում և սպասարկում / ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո / «Privé Club» ծառայությունների փաթեթի շրջանակներում
2.1.
Քարտի տրամադրում և սպասարկում
Քարտի տեսակը: դեբետային քարտ VISA Infinite
2.2.
Քարտային հաշիվների արժույթ
ՀՀ դրամ
Բանկը թողարկում է`
ԱՄՆ դոլար
•
մեկ արժույթով քարտ, հաճախորդի ցանկությամբ.
Եվրո
•
բազմարժութային քարտ` 3 արժույթներով
Վճարումների իրականացման կարգ`
•
գործարքի արժույթի և համապտասխան արժույթով հաշվին գումարի
առկայության դեպքում գումարը ելքագրվում է գործարքի արժույթով
•
գործարքի արժույթով հաշվի բացակայության դեպքում կամ տվյալ արժույթով
հաշվին գումարի անբավարարության դեպքում գումարը ելքագրվում է հետևյյալ
1.

հաջորդականությամբ` AMD հաշվից, հետո USD հաշվից, այնուհետև նոր միայն
EUR հաշվից
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.7.1.

2.7.2.

2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.9.
2.9.1.

2.9.2.
2.9.3.
2.10.

2.11.
2.11.1.

Քարտի տարեկան սպասարկում
հիմնական քարտ:
կից քարտ:

Անվճար
Անվճար

Հիմնական կամ կից քարտի թողարկում
Անվճար
Հիմնական
կամ
կից
քարտի
100.000 ՀՀ դրամ
վերաթողարկում
Քարտային հաշվի մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք
0,0%
Քարտային հաշիվներ / ՀՀ դրամ, ԱՄՆ
դոլար, Եվրո /
Քարտային հաշիվներից կանխիկացումներ
Կանխիկի
տրամադրում
Յունիբանկի
բանկոմատներում
1%
Կանխիկի տրամադրում ՀՀ տարածքում
գործող այլ բանկի բանկոմատներում

ՀՀ բանկեր – 1%,
/բացառությամբ` ՎՏԲ
Հայաստան, ԷյչԷսԲիՍի
Հայաստան, Հայբիզնեսբանկ–
1,3%/
Քարտային հաշիվներին կանխիկի մուտքագրում
Քարտային
հաշիվներին
անկանխիկ
Անվճար
եղանակով մուտքագրում
Քարտային
հաշիվներին
կանխիկ
Անվճար
եղանակով մուտքագրում
Անկանխիկ քարտային գործարքներ
Քարտային
հաշիվներից
անկանխիկ
Չի իրականացվում
փոխանցումներ, Online banking, Mobile
Banking համակարգով, ինչպես նաև այլ
բանկի բանկոմատներով
1%
Բանկի բանկոմատի միջոցով քարտային
հաշիվից փոխանցում բանկի այլ քարտի
Անկանխիկ առցանաց կամ ապրանքի
Անվճար
դիմաց վճարումներ
Փոխարկում
Քարտով
անխանխիկ
վճարումներ
Բանկում գործող
իրականացնելու դեպքում
փոխարժեքով
Բանկի քարտապաններին տրամադրվող այլ ծառայություններ
Բանկոմատի միջոցով քարտային մնացորդի
Անվճար
վերաներյալ հարցում

Բանկային քարտերը թողարկվում են 3 տարի ժամկետով
Որպես կից քարտ թողարկվում են VISA Infinite դասի քարտեր
Կից քարտերի քանակն անսահմանափակ է
Վերաթողարկման միջնորդավճարը գանձվում է ցանկացած պատճառով քարտը
վերաթողարկելու դեպքում
Հաշվեգրված տոկոսագումարներից գանձվում է ՀՀ Եկամտային հարկի մասին
օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկի դրույքաչափը
Միջնորդավճարը գանձվում է հաշվից ելքագրման ժամանակ:
ՀՀ-ում գործող բանկոմատները գումար կանխիկացնելիս վճարում են ՀՀ դրամ :
Օրական կանխիկացման սահամանաչափը 20.000.000 ՀՀ դրամ է:
Այն բանկի բանկոմատով գործարքների իրականացման դեպքում կարող են կիրառվել
այլ սահմանաչափեր և միջնորդավճարներ:

Հաշվի համալրումը կատարվում է հաշվի արժույթով:
Հաշվի համալրումը կատարվում է հաշվի արժույթով:

Օրական 20.000.000 ՀՀ դրամ

Տվյալ պահին բանկում գործող արտարժույթի գնման/վաճառքի փոխարժեքով
Օրվա ընթացքում հնարավոր են փոխարժեքի պարբերաբար փոփոխություններ
Այլ բանկի կողմից կարող են կիրառվել լրացուցիչ միջնորդավճարներ

2.11.2.
2.11.3.

SMS հաղորդագրությունների ուղարկում
Գործարքների
կատարման
մասին
տեղեկատվության
տրամադրում
էլեկտրոնային փոստի միջոցով
Հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքների և
տեղեկանքների տրամադրում

Անվճար
Անվճար

30.000 ՀՀ դրամ -ՀՀ տարածքից Տրամադրվող տեղեկանքներ`
դուրս փոստային
•
Հաշիվների մնացորդի վերաբերյալ
ծառայության միջոցով
•
Հաշիվների շրջանառության վերաբերյալ
ուղարկելու դեպքում
•
Հաշիվների բացման վերաբերյալ
•
Հաշիվների փակման վերաբերյալ
Մնացած դեպքերում –
Անվճար
3.
Ժամկետային բանկային ավանդներ: Ծառայությունը մատուցվում է «Privé Club» ծառայությունների փաթեթի շրջանակներում սպասարկվող հաճախորդներին`
համաձայն Պրիվե մ/ճ-ում գործող ավանդատեսակների:
4.
Հաշիվների բացում: Հաշվարկա-դրամարկղային գործառույթների իրականացում
4.1.
Հաշիվների բացում
Անվճար
Հաշիվների արժույթներ` AMD, USD, EUR, RUB, CHF, GBP
4.2
Հաշվի տարեկան սպասարկում
Անվճար
4.3.
Հաշվից փոխանցումների իրականացում
Բանկը թղթային եղանակով և հեռակառավարման համակարգերով վճարման հանձնարարականները ընդունում և փոխանցում է համաձայն ստորև սահմանված ժամանակացույցի`
Ընդունում
Փոխանցում
Ընդունում
Փոխանցում
2.11.4.

Մինչև ժամը
15:30

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
4.10.

Ներքին գործարքներ: նույն բանկային օրը
Ժամը 15:30-ից հետո
Հաջորդ բանկային օրը
Միջազգային շտապ փոխանցում : նույն բանկային օրը
Միջազգային ստանդարտ փոխանցում: ոչ ուշ քան հաջորդ
բանկային օրը
Ներքին
փոխանցումներ
բանկի
Անվճար
հաճախորդների
միջև
ցանկացած
արժույթով
Միջբանկային
փոխանցումներ
բանկի
Անվճար
հաճախորդների միջև ՀՀ դրամով
0,3%
Միջազգային
փոխանցումներ
2 բանկային օրվա ընթացքում` շտապ
min 15.000 ՀՀ դրամ ,
արտարժույթվ` RUB, USD, EUR, CHF, GBP
max 150.000 ՀՀ դրամ
0,5%
1 բանկային օրվա ընթացքում
min 30.000 ՀՀ դրամ,
max 300.000 ՀՀ դրամ
Հաճախորդի գրավոր դիմումի համաձայն
ՀՀ դրամով փոխանցումներ:
փոխանցման պայմանների փոփոխում
50.000 ՀՀ դրամ
Այլ արժույթով:
100.000 ՀՀ դրամ
Հաճախորդի գրավոր դիմումի համաձայն ՀՀ
Անվճար
Փոխանցումները պարտադիր պետք է պարունակեն գործարքի ամսաթիվ, արժույթ,
դրամով
փոխանցման
պայմանների
գումար թվերով և տառերով, հերթական համար, հաճախորդի անվանում և
փոփոխում կամ չեղարկում
հաշվեհամար
Հաճախորդի գրավոր դիմումի համաձայն
100.000 ՀՀ դրամ ավելացրած
փոխանցման ետ կանչում
թղթակցային բանկի ծախսերը
Հաճախորդի գրավոր դիմումի համաձայն
100.000 ՀՀ դրամ ավելացրած

4.11.
4.11.1.
4.11.2

4.12.

փոխանցման
վերաբերյալ
հարցման թղթակցային բանկի ծախսերը
ուղարկում
Հաշվին մուտքագրում
Անկանխիկ եղանակով հաշվին գումարի
Անվճար
մուտքագրում
Կանխիկ եղանակով հաշիվներին գումարի մուտքագրում
ՀՀ դրամով
Անվճար
Այլ արժույթով
Անվճար
Հաշվից կանխիկի տրամադրում
Կանխիկ մուտքագրված գումարի դեպքում
Անվճար
Անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից
•
20.000.000
ՀՀ
դրամ
կամ
1%
համարժեք արտարժույթ
•
20.000.000
ՀՀ
դրամը
կամ
համարժեք
արտարժույթը
սակագինը սահմանվում է
գերազանցելու դեպքում
անհատական հիմունքներով,
բայց ոչ պակաս քան 1%
Բանկում գործող
փոխարժեքով
Անվճար

4.13.

Փոխարկում

4.14.

Հնամաշ և վնասված թղթադրամների
փոխանակում
Հնամաշ և վնասված թղթադրամների
5% min 5.000 ՀՀ դրամ
փոխանակում` արտարժույթ
Գումարի ստուգում և փաթեթավորում
ոչ ռեզիդենտ
0,5% min 1.000 ՀՀ դրամ
Չեկային գրքույկի տրամադրում
Անվճար
Հաշվի տեղեկանքների, քաղվածքների պատրաստում և տրամադրում
Էլեկտրոնային ձևով պահվող փաստաթղթի 30.000 ՀՀ դրամ -ՀՀ տարածքից
տրամադրում
դուրս փոստային
ծառայության միջոցով
ուղարկելու դեպքում
Թղթային
տարբերակով
պահվող
Մնացած դեպքերում –
փաստաթղթի տրամադրում
անվճար
Ժամկետային ավանդային և այլ հաշվների

4.15.
4.16.
4.17.

4.18
4.19.
4.20.

վերաբերյալ
տեղեկանքի
և
տեղեկատվության տրամադրում
SMS-տեղեկացում
Էլ-փոստի միջոցով տեղեկացում
Բանկի կողմից լիազորագրի տրամադրում
Նորտարապես հաստատված լիազորագրի
տրամադրում
Բանկի կողմից լիազորագրի տրամադրում
լիազորված անձի ներկայությամբ

Անվճար
Անվճար
Անվճար
Անվճար

Խոշոր գումարի ելքագրման դեպքում հաճախորդը պարտավոր է առնվազն 1 օր առաջ
կատարել գումարի պատվեր

«Privé Club» ծառայությունների փաթեթի շրջանակներում հաճախորդին կարող է
տրամադրվել արտոնյալ փոխարժեք
ՀՀ դրամ

Տեղեկանքի տրամադրման դիմումը անհրաժեշտ է ներկայացնել Բանկ առնվազն
նախորդ բանկային օրվա ընթացքում

4.21.

Հաշվի փակում

4.22.

Քարտային հաշվի մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք
0,0%
Բանկային հաշիվներ / ՀՀ դրամ, ԱՄՆ
Հաշվեգրված տոկոսագումարներից գանձվում է ՀՀ Եկամտային հարկի մասին
դոլար, Եվրո, Շվեցարական ֆրանկ /
օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկի դրույքաչափը
«Online - Banking» , «Mobile – Banking » համակարգի տեղադրում, ուսուցանում, սպասարկում
«Online - Banking» , «Mobile – Banking»
Անվճար
համակարգում նախնական գրանցում
Անվտանգության բանալու տրամադրում
12 500 ՀՀ դրամ
/secret key/
Անվտանգությունն ապահովող նոր կամ լրացուցիչ (կորստի, փչանալու դեպքում) բանալի /secret key/ տրամադրում
Ոչ ռեզիդենտ
20.000 ՀՀ դրամ
Անհատական պահատուփի օգտագործման սակագներ
1-30 օր
10.000 ՀՀ դրամ
Անհատական պահատուփ (110x220x480 մմ )
31-180 օր
20.000 ՀՀ դրամ
181-365 օր
30.000 ՀՀ դրամ
1-30 օր
20.000 ՀՀ դրամ
Անհատական պահատուփ (200x450x480 մմ )
31-180 օր
30.000 ՀՀ դրամ
181-365 օր
45.000 ՀՀ դրամ
Լրացուցիչ ծառայություններ
Անհատական
մենեջերի
Անվճար
«Privé Club» ծառայությունների փաթեթի շրջանակներում հաճախորդին կարող է
խորհրդատվություն
բանկի
կողմից
տրամադրվել հավելյալ ծառայություններ` համաձայն հաճախորդի և տվյալ
առաջարկվող
ծառայությունների
ծառայությունը մատուցող 3-րդ կազմակերպության միջև կնքված համաձայնագրի:
վերաբերյալ
«Privé Club» ծառայությունների փաթեթի շրջանակներում կնքված համաձայանգրի
հիման վրա:
Բանկի
քարտապանների
շուրջօրյան
Անվճար
Լրացուցիչ ծառայությունները մատուցվում են 3-րդ անձանց կողմից և Բանկը
սպասարկում
պատասխանատվություն չի կրում մատուցվող ծառայությունների որակի և դրանցից
Արտերկրում բժկական ծախսերի մասնակի
Անվճար
բխող հետևանքների համար:
կամ ամբողջական փոխհատուցում
Նշված ծառայությունների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը տեղադրված
Ճանապարհորդության ընթացքում քարտով
Անվճար
է` https://prive.unibank.am/ կայքում:
կատարված գնումների ապահովագրություն

5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7.
7.1

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

Քարտապանների
ճամփորդության
ամբողջական ապահովագրություն
VISA Infinite կոնսիերժ
Իրավաբանական
և
հարկային
ծառայությունների
վերաբերյալ
խորհրդատվություն
Զեղչերի և առավելությունների ծրագրերից
օգտվելու հնարավորություն

Անվճար

Անվճար
Անվճար
Անվճար

Անվճար

Բանկն իրավասու է միակողմանիորեն փակելու հաճախորդի բանկային
հաշվեհամարը, եթե հաճախորդը չի ապահովել Բանկի սակագներով սահմանված
սպասարկման վճարները և չնվազող մնացորդը և/կամ 3 ամսից ավելի գործարքներ չի
իրականացրել:

7.9.

Օդանավակայաններում մուտք Lounge Key
սրահներ

Առաջին 6 այցն անվճար է,
իսկ հետագայում մեկ այցի
վճարը կազմում է 27 ԱՄՆ
դոլար

7.10.

Իրավաբանական
ծառայությունների
խորհրդատվություն

և

հարկային
վերաբերյալ

Սահմանվում է անհատական
հիմունքներով

3 անվճար մուտքի հնարավորություննը սպառելու դեպքում հաճախորդը պարտավոր է
բանկին փոխհատուցել բոլոր ծախսերը
Բանկը իրավասու է հաճախորդի հաշվին առկա միջոցներից գանձել
Անվճար այցերը հաշվարկվելիս հաշվի են առնվում ինչպես հաճախորդի, այնպես էլ
նրա հյուրերի այցելությունները:.
Բանկը նախապես համաձայնեցնում է հաճախորդի հետ ծառայությունների
մատուցման միջնորդավճարները:

7.11.

Անհատական
խորհրդատվություն
առաջարկվող
վերաբերյալ

մենեջերի
բանկի
կողմից
ծառայությունների

Սահմանվում է անհատական
հիմունքներով

Բանկը նախապես համաձայնեցնում
մատուցման միջնորդավճարները:

1.
2.
3.
4.
5.

է

հաճախորդի

հետ

ծառայությունների

Ընդհանուր դրույթներ
Նշված սակագները կարող են Բանկի կողմից փոփոխվել` հաճախորդին նախապես ծանուցելու պայմանով: Սակագների փոփոխությունները պարբերաբար թարմացվում են
https://prive.unibank.am/ կայքում:
Հաճախորդի հետ գործարարա հարաբերությունների ծավալներից ելնելով, Բանկը կարող է վերանայել սպասարկման սակագները` հաճախորդին տեղյակ պահելուց հետո:
Այն միջնորդավճարները, որոնք ենթակա են ԱԱՀ-ով հարկման, ներառում են նաև ԱԱՀ-ն:
Հաճախորդի և Բանկի միջև կարող է կնքվել ծառայությունների մատուցման միայն մեկ համաձայնագիր:
Այս ցուցակում չընդգրկված այլ գործարքներն իրականացվում են համաձայն Բանկի սակագներին;

