
«Privé Club» ծառայությունների փաթեթի սպասարկման սակագներ ֆիզիկական անձանց համար 

Ծառայություն  Սակագին  

1. Հաշվի բացում ծառայությունների փաթեթով (փաթեթը ներառում է բանկային հաշիվներ, Ինտերնետ-Բանկ համակարգ,  մեկ VISA INFINITE 

վճարային քարտ) 

1.1. Օրացուցային եռամսյակի ընթացքում հաճախորդի բոլոր հաշիվների 

հանրագումարը առնվազն  50,000,000 ՀՀ դրամի դեպքում  

Անվճար 

1.2. Նշված սակագնի 1.1. կետի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում  150 000 ՀՀ դրամ  

2.  VISA INFINITE  դեբետային քարտ / ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո / 

2.1. Քարտի տարեկան սպասարկում  Անվճար 
2.2. Կից քարտի տրամադրում /առավելագույնը 2 հատ/ ԱնվճարԱնվճար 

2.3. Քարտի գործողության ժամկետ  3 տարի3 տարի 
2.4. Քարտի թողարկում  Անվճար 

2.5. Քարտի/կից քարտի  վերաթողարկում ( քարտի կորստի, ժամկետի լրացման 

վնասման, հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի 

դառնալու դեպքում) 

100.000 ՀՀ դրամ 

2.6. Քարտային հաշվի մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք 0% 

2.7. Կանխիկի տրամադրում Յունիբանկի բանկոմատներում    0% 

2.8. Կանխիկի տրամադրում ՀՀ տարածքում գործող այլ բանկի  

բանկոմատներում   3% 

2.9.  Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում   1.3% 

2.10. Ամսական քաղվածքի տրամադրում Անվճար 

2.11. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) 10.000 ՀՀ դրամ  
2.12. Քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնել Անվճար 

2.13. Անկանխիկ գործարքներ առևտրային կետերում Անվճար 

2.14. Կանխիկացման օրական սահմանաչափ 20,000,000 ՀՀ դրամ 

2.15. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում 0.5% 

2.16. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար  36% 

2.17. Օրական գործարքների  քանակ  20 հատ 
2.18. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու 

դեպքում 

125,000 ՀՀ դրամ 

2.19. SMS հաղորդագրությունների ուղարկում  Անվճար 

3. Բանկային հաշվի բացում և սպասարկում 

3.1. Հաշիվների բացման միջնորդավճար  Անվճար 

3.2 Հաշվի տարեկան սպասարկում  Անվճար 

3.3. Հաշվի քաղվածքների տրամադրում Անվճար 
3.4. Ժամկետային ավանդային և այլ հաշվների վերաբերյալ տեղեկանքի և 

տեղեկատվության տրամադրում հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով  

Անվճար 

3.5. Հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքների, կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային 

ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

Անվճար 

4. Swift և միջբանկային փոխանցումներ 

Բանկը թղթային եղանակով և հեռակառավարման համակարգերով վճարման հանձնարարականները ընդունում և փոխանցում է համաձայն ստորև 

սահմանված ժամանակացույցի` 

Ընդունում Փոխանցում Ընդունում Փոխանցում 

Մինչև ժամը 15:30 Նույն բանկային օրը Ժամը 15:30-ից հետո Հաջորդ բանկային օրը 

4.1. Բանկի հաճախորդների միջև ցանկացած արժույթով Անվճար 

4.2. Այլ բանկի հաճախորդների օգտին` միջբանկային  Անվճար 

4.3. Փոխանցումներ արտարժույթվ` RUB, USD, EUR, CHF, GBP /2 բանկային օրվա 0.1% min 7,000 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ 
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ընթացքում / 

4.4. Փոխանցումներ արտարժույթվ` RUB, USD, EUR, CHF, GBP /1 բանկային օրվա 

ընթացքում` շտապ / 

0.125%   min 30,000 ՀՀ դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ 

4.5. Հաճախորդի գրավոր դիմումի համաձայն փոխանցման պայմանների 

փոփոխում կամ չեղարկում ՀՀ դրամով

Անվճար 

4.6. Հաճախորդի գրավոր դիմումի համաձայն փոխանցման պայմանների 

փոփոխում կամ չեղարկում արտարժույթով 

30,000 ՀՀ դրամ 

5. Կանխիկով գործառնություններ 

5.1. Կանխիկով մուտքագրված միջոցների տրամադրում հաշվից /ցանկացած 

արժույթով/ 

Անվճար 

5.2. Կանխիկի տրամադրում հաշվին անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից  0.3%  ՀՀ դրամ 

0.5% այլ արժույթ 
5.3. Հաշվին կանխիկ մուտքագրում / ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար/ Անվճար 

5.4. Հաշվին կանխիկ մուտքագրում / այլ արժույթ/ տվյալ օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով 

5.5. Գումարի ստուգում և փաթեթավորում   0.3% min 1,000  ՀՀ դրամ 
5.6. Հնամաշ և վնասված թղթադրամների փոխանակում` արտարժույթ  3% min 1,000 ՀՀ դրամ  

5.7. Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների 

մնացորդների նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք  

0% 

6. «Բանկ- Հաճախորդ» համակարգի տեղադրում, ուսուցանում, սպասարկում  

6.1. Անվտանգության 1 բանալու տրամադրում /secret key/ Անվճար 
6.2. Անվտանգությունն ապահովող նոր կամ լրացուցիչ (կորստի, փչանալու 

դեպքում) բանալի /secret key/ տրամադրում  

10,000 ՀՀ դրամ  

7. Անհատական պահատուփի օգտագործման սակագներ 

7.1. Փոքր  (110x220x480 մմ ) 1-30 օր 10.000 ՀՀ դրամ 
7.2. Փոքր  (110x220x480 մմ) 31-180 օր 20.000 ՀՀ դրամ 

7.3. Փոքր  (110x220x480 մմ)  181-365 օր 30.000 ՀՀ դրամ 

7.4. Մեծ (200x450x480 մմ ) 1-30 օր 20.000 ՀՀ դրամ 

7.5. Մեծ (200x450x480 մմ ) 31-180 օր 30.000 ՀՀ դրամ 

7.6. Մեծ (200x450x480 մմ ) 181-365 օր 45.000 ՀՀ դրամ 

1. Բանկի կողմից բոլոր տեսակի միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով: 

2. Սահմանված սակագները գործում են նաև «Բանկ-հաճախորդ» համակարգից օգտվող հաճախորդների համար

3. 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: 

4. Այս ցուցակում չընդգրկված այլ գործարքներն իրականացվում են համաձայն Բանկի սակագներին:

5. Արտարժույթի գումարի նկատմամբ տոկոսներով արտահայտված միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` հիմք ընդունելով գանձման օրվա 

դրությամբ Բանկի սահմանած տվյալ արտարժույթի անկանխիկ առքի փոխարժեքը:

6. Բանկային գործառնությունների կատարման հետ կապված փոստային, հեռագրային, հեռախոսային, տելեքսային և ֆաքսիմիլային կապի ծախսերը, 

ինչպես նաև երրորդ բանկի ծախսերը գանձվում են լրացուցիչ:

7. Այն միջնորդավճարները, որոնք ենթակա են ԱԱՀ-ով հարկման, ներառում են նաև ԱԱՀ-ն:

8. Միասնական շահառուի հետ փոխկապակցված անձինք դիտարկվում են որպես մեկ հաճախորդ: 


