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ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ «ԸՆԹԱՑԻԿ» ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՊԼԱՆ
(ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ)
Փաթեթ
Ծառայություն
Հաշվի բացում
(վճարվում/գանձվում է
հաշվի բացման պահին)
Հաշվի ամսական
սպասարկման վճար1

Փաթեթում ներառված
անվճար ծառայություններ

1

Basic

Plus

Special

ՀՀ դրամով ընթացիկ հաշիվ (այսուհետ՝ Հաշիվ) միանվագ` 3,000 ՀՀ դրամ
(Բանկում ժամկետային ավանդ ներդնելու, սոցիալական փաթեթի հաշվի բացման և կենսաթոշակային հաշվի բացման
դեպքում անվճար)
500 ՀՀ դրամ
 ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ռուբլիով
ընթացիկ հաշիվներ2
 ՀՀ դրամով խնայողական հաշիվ4
 MasterCard Standard կամ Visa Classic
հաշվարկային քարտ (օվերդրաֆտի
հնարավորությամբ)

1,500 ՀՀ դրամ
 ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ռուբլիով
ընթացիկ հաշիվներ2
 ՀՀ դրամով խնայողական հաշիվ4
 MasterCard Gold կամ Visa Gold
հաշվարկային քարտ (օվերդրաֆտի
հնարավորությամբ)
 ԻնեկոՕնլայն/Մոբայլ Էլեկտրոնային
համակարգ3

3,500 ՀՀ դրամ
 ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ռուբլիով
ընթացիկ հաշիվներ2
 ՀՀ դրամով խնայողական հաշիվ4
 Visa Platinum հաշվարկային քարտ
(օվերդրաֆտի հնարավորությամբ)
 ԻնեկոՕնլայն/Մոբայլ Էլեկտրոնային
համակարգ3

ԻնեկոՕնլայն/Մոբայլ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, Պարբերական վճարումների հանձնարարականի կամ ԻնեկոՏրանսֆեր ծառայության
շրջանակներում հաշվի սպասարկման համար լրացուցիչ վճար չի գանձվում։
2 Բացվում են հաճախորդի դիմումի համաձայն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հաճախորդը բացի «Ընթացիկ սակագնային պլանի» փաթեթների
շրջանակներում տրամադրվող դրամային արժույթով հիմնական քարտից, պատվիրում է նաև այլ արտարժութային քարտ,երբ հաճախորդը ներդնում է
արտարժութային ժամկետային ավանդ,երբ հաճախորդը դիմում է արտարժութային խնայողական հաշիվ բացելու համար, երբ հաճախորդին տրամադրվում է
արտարժութային վարկ: Այս դեպքերում պարտադիր բացվում է նոր պատվիրվող քարտի արժույթով/նոր ներդրվող ավանդի արժույթով/նոր բացվող
խնայողական հաշվի արժույթով/նոր տրամադրվող վարկի արժութով ընթացիկ հաշիվ:
4 ԱՄՆ դոլարով,եվրոյով,ռուբլիով խնայողական հաշիվները բացվում են անվճար՝ հաճախորդի դիմումի համաձայն:

 ԻնեկոՕնլայն /Մոբայլ Էլեկտրոնային
համակարգ3





Հիփոթեքային վարկի տրամադրման
դեպքում Բանկը կատարում է անշարժ
գույքի գրավադրման, կադաստրային
գրանցման հետ կապված բոլոր
վճարումները5
Արտերկիր մեկնողների աջակցության
ապահովագրություն՝ 15 օր մեկ
տարվա ընթացքում6

 Հիփոթեքային վարկի տրամադրման
դեպքում Բանկը կատարում է անշարժ
գույքի գրավադրման, կադաստրային
գրանցման հետ կապված բոլոր
վճարումները5
 Տարեկան 2 անվճար մուտքի
հնարավորություն
օդանավակայանների բարձրակարգ
սպասասրահներ7
 Գնումների ապահովագրություն8
 Ուղեբեռի և թռիչքի ուշացման
ապահովագրություն
 Բանկի վիրտուալ անհատական
մենեջերի ծառայություն

3

ԻնեկոՕնլայն համակարգով հաշվի՝ անվտանգության սարքով սպասարկման դեպքում գանձվում է 10,000 ՀՀ դրամ հաշվի սպասարկման միանվագ վճար:
Վճարը կիրառվում է յուրաքանչյուր առանձին սարքի տրամադրման համար: Այն դեպքում, եթե ֆիզիկական անձը գրանցված է որպես իրավաբանական
անձի/ ԱՁ անունից անվտանգության սարքով ԻնեկոՕնլայն էլեկտրոնային համակարգի օգտագործող ապա միևնույն անվտանգության սարքը կարող է
օգտագործել նաև իր հաշիվներով կատարվող գործարքների հաստատման համար: Այս դեպքում անվտանգության սարքով հաշվի սպասարկման միանվագ
վճար լրացուցիչ չի կիրառվում: Անվտանգության սարքի վնասման կամ կորստի դեպքում Բանկն իրավունք ունի Հաճախորդից գանձել տուգանք 10,000 ՀՀ
դրամի չափով:
5 Բանկը կատարում է անշարժ գույքի գրավադրման, կադաստրային գրանցման հետ կապված բոլոր վճարումները, եթե հաճախորդը հիփոթեքային վարկի
դիմում ներկայացնելիս նվազագույնը 6 ամիս միացած է փաթեթին և յուրաքանչյուր ամիս իր՝ Բանկում գործող հաշիվներին ապահովում է կանոնավոր մուտքեր
նվազագույնը հանրագումարային 300,000 ՀՀ դրամի կամ համարժեք արտարժույթի չափով, ընդ որում հիփոթեքային վարկի դիմում ներկայացնելիս
հաճախորդը չպետք է ունենա Բանկի հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ։ Լրացուցիչ գրավադրվելիք գույքի/գույքերի առկայության դեպքում, Բանկը
չի կատարում լրացուցիչ գույքի/գույքերի գրավադրման հետ կապված վճարումները:
6

Յուրաքանչյուր տարի կնքվում է հաճախորդի դիմումի համաձայն:
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Օդանավակայանների բարձրակարգ սպասարկման սրահներ յուրաքանչյուր լրացուցիչ այցելուի 1 այցի համար կգանձվի սակագին՝ 32 ԱՄՆ դոլարին
համարժեք ՀՀ դրամի չափով գումար: Հաճախորդի՝ տվյալ օրացուցային տարում չօգտագործված անվճար մուտքերի հնարավորությունը չի փոխանցվում
հաջորդ տարի։
8

Ապահովագրությունը գործում է, եթե ապահովագրական դեպքի ծագման ժամանակ հաճախորդը հանդիսանում է քարտապան և գնման ընդհանուր ծախսի
100%-ը վճարված է VISA Platinum քարտով:

Հաշվի դրական մնացորդի
նկատմամբ հաշվարկվող
տարեկան տոկոսադրույք
Կանխիկ գումարի
մուտքագրում հաշիվներին

0%
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո9-անվճար*
ՌԴ Ռուբլի- ժամկետային ավանդ ներդնելու և վարկի մարման նպատակով մուտքագրվող գումարների համար սակագինը
0 ՀՀ դրամ է, մնացած դեպքերի համար` պայմանագրային
* 50,000 ՀՀ դրամ գումարը չգերազանցող ՀՀ դրամով գործարքների համար կիրառելի է սույն փաստաթղթով սահմանված
«Կանխիկով դրամարկղային գործառնության սակագինը»։
Մեկ օրացույցային ամսվա ընթացքում մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ (համարժեք
արտարժույթ)՝ անվճար




Կանխիկ գումարի
ելքագրում հաշիվներից10
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Մեկ օրացույցային ամսվա ընթացքում
մինչև 5,000,000 ՀՀ դրամ (համարժեք
արտարժույթ)՝ անվճար

Վերոնշյալ սահմանաչափը գերազանցող գումարի կանխիկացման համար`
ՀՀ դրամ՝ 0.2%, բայց ոչ պակաս քան 500 ՀՀ դրամ*
ՌԴ ռուբլի՝ 0.35%, բայց ոչ պակաս քան 1,500 ՀՀ դրամ*
ԱՄՆ դոլար, Եվրո՝ 0.5%, բայց ոչ պակաս քան 2,000 ՀՀ դրամ*
* Սակագինը չի կիրառվում հետևյալ դեպքերում՝
- Նախորդ օրացուցային և ընթացիկ տարվա ընթացքում կանխիկով մուտքագրված (բացառությամբ քարտային հաշիվներին)
գումարների կանխիկացման դեպքում, եթե գումարը կանխիկացվում է այն արժույթով, որով մուտքագրվել է,
- Հեռակառավարման համակարգերի միջոցով Ինեկոբանկ ՓԲԸ հաճախորդների կողմից ներկայացված հանձնարարականի
համաձայն իր հաշիվներին մուտքագրված արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով գումարների կանխիկացման
դեպքում,
- Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ի անունից ֆիզիկական անձանց հաշիվներին վճարված գումարների կանխիկացման դեպքում,
-Ավանդի/պարտատոմսի դիմում/պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո ավանդի/պարտատոմսի գումարի վերադարձման
դեպքում
- Բանկի կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների պայմաններով նախատեսված դեպքերում:

500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամների հաշվին մուտքագրման համար կիրառվում է 1% միջնորդավճար:
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Քարտային հաշվից կանխիկ գումարի ելքագրման սակագները սահմանվում են տվյալ վճարային քարտերը կարգավորող փաստաթղթերով:

«Ընթացիկ» սակագնային պլանի շրջանակներում տրամադրվող Հաշվարկային քարտեր
(օվերդրաֆտի հնարավորությամբ)
Փաթեթ

Քարտատեսակ

Basic

Plus

Special

MasterCard Standard
Visa Classic

MasterCard Gold
Visa Gold

Visa Platinum

Գործառնության տեսակ
Քարտային հաշվի արժույթ

ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի տարեկան սպասարկում

անվճար

Կից քարտերի հնարավորություն

11

Կից քարտերի ամսական սպասարկման վճար (ՀՀ
դրամ)

Սույն սակագներով
սահմանված ցանկացած
վճարային քարտ,
բացառությամբ MasterCard
Gold, Visa Gold,Visa
Platinum քարտերի



11

1-ին քարտ
անվճար
2-րդ և հետագա՝
200

Սույն սակագներով
սահմանված ցանկացած
վճարային քարտ,
բացառությամբ Visa Platinum
քարտի




1-ին քարտ անվճար
2-րդ և հետագա՝ 700

Սույն սակագներով
սահմանված ցանկացած
վճարային քարտ




1-ին քարտ անվճար
2-րդ և հետագա՝
1,700

Կից քարտերի համար գործում են նույն սակագները, ինչ հիմնական քարտերի համար՝ բացառությամբ քարտային հաշվի ամսական սպասարկման վճարի։
Հիմնական քարտապանի կողմից կարող է սահմանվել կից քարտից գործարքների կատարման ամսական առավելագույն սահմանաչափ։

Կանխիկի տրամադրում Ինեկոբանկի
կանխիկացման կետերում
Առանց քարտի կիրառման կանխիկի տրամադրում
Ինեկոբանկի դրամարկղերու
Օրացուցային ամսվա ընթացքում կանխիկի
անվճար տրամադրման սահմանաչափ12 ArCa
համակարգի միջոցով հավաստագրում տրամադրող
բանկերի կանխիկացման կետերում
Օրացուցային ամսվա ընթացքում կանխիկի
անվճար տրամադրման սահմանաչափը
գերազանցող կանխիկի տրամադրում ArCa
համակարգի միջոցով հավաստագրում տրամադրող
բանկերի կանխիկացման կետերում
Կանխիկի տրամադրում ArCa համակարգի միջոցով
հավաստագրում չտրամադրող բանկերի
կանխիկացման կետերում և ՀՀ տարածքից դուրս
Քարտից քարտ փոխանցում13

12

0%




ՀՀ դրամ- 0.2%, բայց ոչ պակաս քան 500 ՀՀ դրամ
ՌԴ ռուբլի- 0.35%, բայց ոչ պակաս քան 1,500 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար, Եվրո- 0.5%, բայց ոչ պակաս քան 2,000 ՀՀ դրամ

500,000 ՀՀ դրամ

750,000 ՀՀ դրամ

1,000,000 ՀՀ դրամ

1%

1.5%, բայց ոչ պակաս, քան 1,500 ՀՀ դրամ
0%

Եթե տվյալ օրացուցային ամսվա ընթացքում ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում տրամադրող այլ բանկերի կանխիկացման կետերում հաճախորդի՝
սույն սակագնային պլանի շրջանակներում գործող փաթեթներով տրամադրված հիմնական և դրան կցված բոլոր քարտերով կատարված գործարքների
հանրագումարը գերազանցում է տվյալ փաթեթի համար օրացուցային ամսվա ընթացքում նախատեսված կանխիկի անվճար տրամադրման սահմանաչափը,
ապա վերոնշյալ սահմանաչափը գերազանցող գումարի համար սահմանված կանխիկացման սակագինը գանձվում է հաջորդ ամսվա առաջին 3
աշխատանքային օրերի ընթացքում:
13 ԻնեկոՕնլայն/Մոբայլ համակարգերի «Փոխանցում քարտին» ծառայության միջոցով կատարվող փոխանցումների համար կիրառվում են սույն
փաստաթղթով «Փոխանցում քարտին» ծառայության միջոցով կատարված գործարքների համար սահմանված սակագները, Ինեկոբանկի պաշտոնական
կայքի «Առցանց վճարումներ» համակարգով կատարված գործարքների համար կիրառվում են սույն փաստաթղթով «Առցանց վճարումներ» համակարգի
միջոցով կատարվող գործարքների համար սահմանված սակագները։

Քարտային հաշվից նույն հաճախորդի այլ
բանկային հաշիվներին փոխանցում13 (միայն
ԻնեկոՕնլայն/ԻնեկոՄոբայլ համակարգերով)

0%

Անվճար
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS
հաղորդագրության ուղարկում

Հաճախորդի կողմից այլ հանձնարարական չլինելու դեպքում SMS հաղորդագրությունները
ուղարկվում են 1,000 ՀՀ դրամ/ 2 ԱՄՆ դոլար/ 2Եվրո/125 ռուբլի գումարը գերազանցող
գործարքների համար։

Քարտի հրատապ վերաթողարկում ՀՀ տարածքից
դուրս

-

-

Կանխիկ գումարի շտապ տրամադրում
արտասահմանում

-

-

Համաձայն Visa միջազգային
վճարային համակարգի
կողմից ”Global Customer
Assistance Service (GCAS)”
ծառայության սակագների և
պայմանների
Համաձայն Visa միջազգային
վճարային համակարգի
կողմից ”Global Customer
Assistance Service (GCAS)”
ծառայության սակագների և
պայմանների

Փոխանցումներ ընթացիկ հաշվից
Basic

Փաթեթ

Plus

Special

Ծառայություն
Ներբանկային փոխանցումներ14

Անվճար

Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ դրամով15

Անվճար
Անվճար17

Փոխանցումներ Բյուջե ՀՀ դրամով16
Միջբանկային փոխանցումներ արտարժույթով18
(Թղթային եղանակով ներկայացված հանձնարարական)





ՌԴ ռուբլի՝ 0.1% min 5,000 ՀՀ դրամ, max 40,000 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար-OUR՝ 0.15% min 7,000 ՀՀ դրամ, max 60,000 ՀՀ դրամ
Եվրո և այլ արտարժույթ19-OUR՝ 0.15% min 9000 ՀՀ դրամ, max 60,000 ՀՀ
դրամ

14

ԻնեկոՕնլայն/Մոբայլ համակարգերի «Փոխանցում քարտին» ծառայության միջոցով կատարվող փոխանցումների համար կիրառվում են սույն փաստաթղթով
«Փոխանցում քարտին» ծառայության միջոցով կատարված գործարքների համար սահմանված սակագները, Ինեկոբանկի պաշտոնական կայքի «Առցանց
վճարումներ» համակարգով կատարված գործարքների համար կիրառվում են սույն փաստաթղթով «Առցանց վճարումներ» համակարգի միջոցով կատարվող
գործարքների համար սահմանված սակագները։
15

ԻնեկոՕնլայն/Մոբայլ համակարգերի «Փոխանցում քարտին» ծառայության միջոցով կատարվող գործարքների համար կիրառվում են սույն փաստաթղթով
«Փոխանցում քարտին» ծառայության միջոցով կատարվող գործարքների համար սահմանված սակագները:
16

Բանկի կողմից տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության կտրոն չի տրամադրվում:

17

Բանկի մասնաճյուղերում և կենտրոնական գործառնական ստորաբաժանումում կատարվող փոխանցումների համար, որոնց շահառուն հանդիսանում
է իրավաբանական անձ կամ ԱՁ, գանձվում է միջնորդավճար 1%, նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ։
18

Guaranted OUR տարբերակն ընտրելու դեպքում լրացուցիչ գանձվում է 12,000 ՀՀ դրամ: Սակագինը ներառում է առանց նվազեցումների գումարը
ստացողի հաշվին հասցնելու ծախսերը: JPY` ճապոնական իենով փոխանցումների դեպքում Guaranted OUR տարբերակը կիրառելի չէ. երրորդ բանկերի
ծախսերը, առկայության դեպքում, գանձվում են հաճախորդից՝ լրացուցիչ: BEN տարբերակն ընտրելու դեպքում (փոխանցման ծախսերը շահառուի
հաշվին) փոխանցումների համար կգործի 5000 ՀՀ դրամ սակագինը՝ նշված OUR սակագնի փոխարեն: Վերը նշված տարբերակները չեն տարածվում
ռուբլով փոխանցումների վրա:
19 JPY` ճապոնական իենով փոխանցումների դեպքում սակագինը կազմում է 0.15% նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 60,000 ՀՀ դրամ։

Միջբանկային փոխանցումներ արտարժույթով
(Հեռակառավարման համակարգերով ներկայացված
հանձնարարական)
Միջբանկային «Շտապ» փոխանցումներ
(իրականացվում է միայն արտարժույթով)
Վճարման հանձնարարականի կատարման վերաբերյալ
հարցման ներկայացում, պայմանների փոփոխում կամ
չեղյալացում20

Արտարժույթով միջբանկային փոխանցումների համար թղթային եղանակով
ներկայացված հանձնարարականների սակագների նկատմամբ 20% ցածր
սակագին (այդ թվում Guaranted OUR, BEN տարբերակով փոխանցումների և
«Շտապ» փոխանցումների համար )
5,000 ՀՀ դրամ
(գանձվում է ի հավելումն փոխանցման վճարի)





1,500 ՀՀ դրամ` ՀՀ դրամի դեպքում
6,000 դրամ` ՌԴ ռուբլու դեպքում
30,000 ՀՀ դրամ` ԱՄՆ դոլարի, Եվրոյի և այլ արտարժույթի դեպքում

Դրամարկղային գործառնություններ
Փաթեթ

Basic

Plus

Special

Ծառայություն
ԱՄՆ դոլարի, Եվրոյի, ՌԴ ռուբլու հնամաշ
թղթադրամների և մինչև 1,996 թվականը
թողարկված ԱՄՆ դոլարի թղթադրամների
փոխանակում
Հնամաշ ՀՀ դրամի թղթադրամների փոխանակում
Թղթադրամների հաշվարկ, իսկության ստուգում և
փաթեթավորում

20

5%, եթե բանկը համարում է, որ թղթադրամը փոխանակման ենթակա է
Անվճար
10 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր թղթադրամի համար, սակայն ոչ պակաս, քան 1,000 ՀՀ դրամ

Եթե գործարքը դեռևս չի կատարվել Բանկի կողմից, տվյալ սակագինը չի կիրառվում: Գանձված փոխանցման միջնորդավճարը չի վերադարձվում
հաճախորդին:

500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամների
փոխանակում այլ թղթադրամներով կամ
փոխարկում այլ արժույթի

1%



Կանխիկով դրամարկղային գործառնության
սակագին21

դրամարկղերում 50,000 ՀՀ դրամ գումարը չգերազանցող վարկի մարման և հաշվի
համալրման գործարքների համար ՝ 500 ՀՀ դրամ*
դրամարկղերում 50,000 ՀՀ դրամ գումարը գերազանցող վարկի մարման և հաշվի
համալրման գործարքների համար՝ սակագին չի գանձվում

* Սակագինը չի կիրառվում հետևյալ դեպքերում՝
- արտարժութային վարկերի մարման և հաշիվների համալրման դեպքում,
- միջբանկային և բյուջե փոխանցումների դեպքում,
- վարկի ամբողջական մարման դեպքում,
- վճարային տերմինալների միջոցով առաջարկվող տարբերակներից տարբերվող այլ
տրամաբանությամբ վճարում կատարելու դեպքում:

Հաշիվների քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում
Փաթեթ
Ծառայություն

Basic

Special

Անվճար

Հաշվի ամսական քաղվածքի տրամադրում Բանկում
Հաշվի քաղվածքի տրամադրում փոստով
(ամսական)

Plus

 ՀՀ տարածքում` անվճար
 ՀՀ տարածքից դուրս` 2,000 ՀՀ դրամ + փոստային առաքման ծախսերը22

Հաշվի քաղվածքի տրամադրում էլ. փոստով

անվճար

21

Բանկի մասնաճյուղերում և Կենտրոնական գրասենյակում կոմունալ վճարումներ չեն ընդունվում:

22

Փոստային առաքումն իրականացվում է տեղական օպերատորի միջոցով, եթե հաճախորդի կողմից այլ հանձնարարական առկա չէ:



մինչև 1 տարվա
վաղեմության՝ 1,000 ՀՀ դրամ
 1 տարուց ավել վաղեմության՝
3,000 ՀՀ դրամ

Հաշվի քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում

անվճար

Տեղեկանքների և տեղեկատվության տրամադրում

Basic

Մինչև 3 տարի վաղեմության
Բանկային հաշվի վերաբերյալ և SWIFT հաղորդագրության
պատճենի տրամադրում
Գործարքների մանրամասների (այդ թվում արագ
դրամական փոխանցումների համակարգերով)
վերաբերյալ23Վարկերի և դրանց ապահովությունների վերաբերյալ24

տեղեկանքների

Special

անվճար
3,000 ՀՀ դրամ

անվճար

5,000 ՀՀ դրամ25

անվճար25

Եկամտային հարկի փոխհատուցում ստանալու նպատակով
հիփոթեքային վարկի և հիփոթեքային վարկի ծրագրային
համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկանք
Այլ տիպի և/կամ վաղեմության
տեղեկատվության տրամադրում

Plus

անվճար

և
10,000 ՀՀ դրամ

անվճար

23

10 գործարքից ավել տեղեկատվության համար կիրառվում է «Այլ տիպի» տեղեկանքների համար սահմանված սակագինը:

24

2 և ավելի պայմանագրերի գծով տեղեկատվություն ներառելու դեպքում, կիրառվում է «Այլ տիպի» տեղեկանքների համար սահմանված սակագինը:

25

Համաձայնությունների սակագները կարգավորվում են համաձայն վարկավորման սակագների:

Ընդհանուր դրույթներ բանկային հաշվի «Ընթացիկ» սակագնային պլանի համար
Սույն Սակագները և «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Տնօրինության կողմից հաստատված «Բանկային սպասարկման հիմնական պայմաններ»-ը (այսուհետ՝
Հիմնական պայմաններ) միասին հանդիսանում են Ինեկոբանկ ՓԲԸ բանկային հաշվի ծառայության միասնական տեղեկատվական ամփոփագիր
ֆիզիկական անձանց համար և հանդիսանում «Բանկային ծառայությունների տրամադրման դիմում/պայմանագիր (ֆիզիկական անձ
հաճախորդների համար)» փաստաթղթի անբաժանելի մասը: Օգտագործվող հասկացություններն ունեն նույն իմաստը, ինչ Հիմնական
պայմաններում:
Մինչև 15/05/2021թ «Ընթացիկ սակագնային պլանին» միացած հաճախորդները սպասարկվելու են սույն փաստաթղթով սահմանված «Ընթացիկ
սակագնային պլանի» «Basic» փաթեթի սակագներով և պայմաններով (ներառյալ այն հաճախորդները, ովքեր ունեն ArCa Classic տեսակի քարտ`
տրամադրված «Ընթացիկ սակագնային պլանի» շրջանակներում26), բացառությամբ
«Ընթացիկ սակագնային պլանին» միացած
այն
հաճախորդների, որոնք տվյալ սակագնային պլանի շրջանակներում ունեն Visa Gold/Mastercard Gold քարտեր և այդ քարտերը չեն տրամադրվել
Բանկի կողմից հայտարարված ակցիաների շրջանակներում: Այդպիսի հաճախորդները կսպասարկվեն սույն սակագներով սահմանված «Ընթացիկ
սակագնային պլանի» «Plus» փաթեթի սակագներով:
Հաճախորդի դիմումի համաձայն սույն սակագնային պլանից այլ սակագնային պլանի, կամ նույն սակագնային պլանի մեկ փաթեթից մյուսին
անցում կատարելու դեպքում սույն փաստաթղթով սահմանված ծառայությունների գծով կգործեն տվյալ/նոր սակագնային պլանի/փաթեթի
սակագները: Հաշիվների սպասարկման վճարների համար գանձված գումարները ենթակա չեն վերադարձման/ վերահաշվարկման, ընդ որում
ընթացիկ սակագնային պլանի մեկ փաթեթից մյուսին անցում կատարելու դեպքում այդ ամսվա համար հաշվի սպասարկման վճարը կհաշարկվի
այն փաթեթի սակագնի համաձայն, որին գանձման պահի դրությամբ միացած է հաճախորդը։
Ընթացիկ հաշիվները բացվում են անժամկետ: Հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ մուտքագրվող նվազագույն գումար, ինչպես նաև հաշվի
նվազագույն մնացորդ չի սահմանվում:
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի արժույթներից բացի այլ արժույթներով հաշիվների բացումն ու սպասարկումն իրականացվում է
պայմանագրային սկզբունքով:
3,000,000 (երեք միլիոն) ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող կանխիկի տրամադրումն իրականացվում է նախօրոք ներկայացված
հայտի հիման վրա, որը Բանկին ներկայացվում է առնվազն մեկ օր առաջ` մինչև ժամը 14։45-ը։ Առանց նախնական պատվերի երեք միլիոն ՀՀ
դրամից ավելի գումարների տրամադրումը Բանկի կողմից կարող է մերժվել կամ բավարարվել` նշված գումարը գերազանցող գումարի նկատմամբ
0.5% չափով կանխիկ գումարի ելքագրման լրացուցիչ սակագին գանձելու իրավունքով։
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Տվյալ հաճախորդների ArCa Classic քարտերը սպասարկվելու են «Basic» փաթեթի շրջանակներում տրամադրվող Visa Classic/Mastercard Standard քարտերի
սակագներով և պայմաններով:

Եթե Հաճախորդի կողմից ներկայացված հանձնարարականում այլ ժամկետ նշված չէ, սույն Սակագներով նախատեսված ներբանկային
փոխանցումները փաստացի կատարվում են վճարման հանձնարարականը Բանկի կողմից ընդունելոււ օրը, իսկ միջբանկային փոխանցումները
փաստացի կատարվում են (փոխանցվող գումարը Բանկի կողմից ուղարկվում է միջնորդ կամ շահառուի բանկ)`
վճարման հանձնարարականը Բանկի կողմից ընդունելու օրը, եթե
Թղթային հանձնարարականը ներկայացվել է մինչև 13։00-ն,
Հեռակառավարման համակարգերով հանձնարարականը ներկայացվել է մինչև 14:00-ն:
վճարման հանձնարարականը Բանկի կողմից ընդունելու օրվան հաջորդող գործառնական օրը (բացառություն են կազմում «Շտապ»,
հանձնարարականները, որոնք ընդունվում են մինչև տվյալ գործառնական օրվա ժամը 15։00-ն և կատարվում են նույն գործառնական օրը),
եթե
Թղթային հանձնարարականը ներկայացվել է 13։00-ից հետո,
Հեռակառավարման համակարգով հանձնարարականը ներկայացվել է 14:00-ից հետո:
վճարման հանձնարարականը Բանկի կողմից ընդունելու օրվան հաջորդող գործառնական օրը` միջբանկային փոխանցումների
հանձնարարականը շաբաթ օրը ներկայացնելու դեպքում:
Ընթացիկ հաշվի ամսական սպասարկման վճարը սկսում է հաշվարկվել հաշիվը բացելու հաջորդ օրացույցային ամսվա սկզբից, իսկ գանձումը
սկսում է իրականացվել վճարը հաշվարկելու հաջորդ օրացույցային ամսվա սկզբից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Հաճախորդի և Բանկի միջև
կնքված այլ պայմանագրերով:
Հաշիվների սպասարկման շրջանակներում նախատեսված վճարները 3 ամիս անընդմեջ չվճարելու դեպքում Բանկն իրավասու է սառեցնել
հաճախորդի բոլոր հաշիվները:: Հաշիվների ապասառեցումն իրականացվում է ավտոմատ կերպով, երբ հաշիվների համալրման արդյունքում
ամբողջությամբ մարվում են սակագներով նախատեսված հաշիվների ամսական սպասարկման վճարների մասով կուտակված
պարտավորությունը։
Եթե Հաճախորդի հաշիվներով մեկ օրացույցային տարվա ընթացքում որևէ գործառնություն չի իրականացվել, ապա Բանկն իրավասու է
միակողմանիորեն փակել հաճախորդի հաշիվները, առանց Հաճախորդին նախապես տեղեկացնելու:
Սահմանափակումների բացակայության դեպքում Բանկային հաշիվները փակվում են անվճար:
Այն միջնորդավճարները, որոնք ենթակա են ԱԱՀ-ով հարկման, ներառում են նաև ԱԱՀ-ն:

Ընդհանուր դրույթներ «Ընթացիկ» սակագնային պլանի շրջանակներում տրամադրվող
Հաշվարկային քարտերի համար
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Սույն փաստաթղթով սահմանված վճարային քարտերը տրամադրվում են 5 տարի ժամկետով:
Հաճախորդի դիմումի համաձայն սույն սակագնային պլանից այլ սակագնային պլանի անցում կատարելու դեպքում սույն սակագնային պլանի
շրջանակներում տրամադրված քարտերի համար կգործեն նոր սակագնային պլանի շրջանակներում հասանելի նույնանուն և նույն արժույթով
քարտերի սակագները, եթե հաճախորդը չի ցանկանում փակել քարտը կամ փոխել դրա տեսակը: Ընդ որում քարտերի սպասարկման վճարների
համար գանձված գումարները ենթակա չեն վերադարձման/ վերահաշվարկման:
Սույն սակագնային պլանին միացած հաճախորդները կարող են ձեռք բերել այլ քարտեր (հիմնական կամ կից)՝ վճարելով տվյալ քարտի
սակագներով նախատեսված քարտային հաշվի տարեկան սպասարկման վճարի չափով (առկայության դեպքում):
Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ չի սահմանվում:
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը 0% է:
Քարտով կոմունալ վճարումների իրականացումն անվճար է:
Կանխիկացման կետերում կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակը 10 գործարք է: Մեկ անկանխիկ գործարքի համար
առավելագույն սահմանաչափ, ինչպես նաև անկանխիկ գործարքների օրական առավելագույն սահմանաչափ և քանակ չի սահմանվում:
Կանխիկացման կետերում կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն սահամանաչափն է՝
MasterCard Standard, Visa Classic քարտեր

9.

27

MasterCard Gold, Visa Gold, Visa Platinum
քարտեր

ՀՀ դրամ

1,250,000

2,000,000

ԱՄՆ դոլար, Եվրո

2,500

4,000

ՌԴ ռուբլի

200,000

300,000

Հաճախորդի դիմումի համաձայն կանխիկացման սահմանաչափի մեկանգամյա բարձրացման դեպքում27Error! Bookmark not defined. (գործում
է մինչև տվյալ օրվա 24:00-ն) կիրառվում է 3,000 ՀՀ դրամ սակագին, իսկ պայմանագրի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար
բարձրացման դեպքում27՝ 10,000 ՀՀ դրամ սակագին:

Կանխիկացման սահմանաչափի բարձրացումը իրականացվում է Բանկի համաձայնությամբ։

10. Քարտը տրամադրվում է առավելագույնը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ մարզերում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերի համար նշված
ժամկետին գումարվում է նաև քարտի տեղափոխման ժամանակը: Քարտի շտապ պատվիրման դեպքում լրացուցիչ գանձվում է 3,000 ՀՀ դրամ
սակագին: Շտապ պատվիրման դեպքում քարտը տրամադրվում է 1 բանկային օրվա ընթացքում միայն Բանկի Կենտրոնական գործառնական
ստորաբաժանումում, իսկ Բանկի այլ մասնաճյուղերում նշված ժամկետին գումարվում է նաև քարտի տեղափոխման ժամանակը:
11. Քարտի բլոկավորման և ապաբլոկավորման համար սակագին չի գանձվում:
12. ՀՀ տարածքից դուրս գործող բանկերի բանկոմատների և/կամ POS տերմինալների միջոցով գործարքներ կատարելիս քարտի առգրավման
դեպքում գանձվում է միջնորդավճար՝ համաձայն Վճարային համակարգի և/կամ սպասարկող Բանկի կողմից ներկայացված ծախսերի, բայց ոչ
պակաս քան 10,000 ՀՀ դրամ:
13. Քաղվածքի ձևակերպման ամսաթիվ (Statement date) է համարվում յուրաքանչյուր ամսվա 1-ը:
14. Basic և Plus փաթեթների դեպքում կորցված կամ վնասված քարտի վերաթողարկման դիմում ներկայացնելիս գանձվում է 2,000 ՀՀ դրամ
միանվագ սակագին, եթե այլ բան սահմանված չէ տվյալ քարտի սակագները կարգավորող փաստաթղթերով: Special փաթեթի դեպքում կորցված
կամ վնասված քարտի վերաթողարկման դիմում ներկայացնելիս սակագին չի գանձվում:
15. Նոր պին կոդի տրամադրման համար միջնորդավճար չի գանձվում:
16. Սույն փաստաթղթով սահմանված վճարային քարտերով կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ուղարկման
ծառայությունը ակտիվանում է քարտի պատվիրման պահին հաճախորդի համապատասխան հանձնարարականի հիման վրա։ Հաճախորդը կարող
է նաև ընտրել գումարի չափը, որը գերազանցող գործարքների վերաբերյալ ցանկանում է ստանալ SMS հաղորդագրություն։ Վճարային քարտով
կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ուղարկման ծառայության ակտիվացում/ապաակտիվացում, ինչպես նաև
վերոնշյալ գործարքի գումարի չափի փոփոխություն կարող է իրականացվել քարտի գործողության ժամկետի ամբողջ ընթացքում հաճախորդի
կողմից Բանկի տարածքում/ԻնեկոՕնլայն համակարգում ներկայացված համապատասխան դիմում-հայտի հիման վրա։
17. Basic փաթեթի շրջանակներում տրամադրված հիմնական քարտի վաղաժամկետ փակման դեպքում կիրառվում են հետևյալ սակագները, եթե այլ
բան սահմանված չէ տվյալ քարտի սակագները կարգավորող փաստաթղթերով ՝
 Քարտային հաշիվը բացելուց 365 օրվա ընթացքում 2,000 ՀՀ դրամ
 Քարտային հաշիվը բացելուց 366 և ավելի օրվա ընթացքում՝ անվճար:
18. Plus և Special փաթեթների շրջանակներում տրամադրված հիմնական քարտի վաղաժամկետ փակման դեպքում կիրառվում են հետևյալ
սակագները, եթե այլ բան սահմանված չէ տվյալ քարտի սակագները կարգավորող փաստաթղթերով ՝

Քարտային հաշիվը բացելուց 181 օրվա
ընթացքում

Plus

Special

10,000
ՀՀ
դրամ,բացառությամբ
այն
քարտերի,որոնք պատվիրվել են «Ընթացիկ
սակագնային
պլանի
շրջանակներում»
14/11/2020թ
մինչև
14/05/2021թ

20,000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշիվը բացելուց 182 և ավելի
օրվա ընթացքում

ընթացքում,վերջիններիս համար գանձվում է
2,000 ՀՀ դրամ սակագին
անվճար

Ընթացիկ սակագնային պլանի Basic փաթեթից Plus կամ Special փաթեթին, կամ Plus փաթեթից Special փաթեթին անցում կատարելու դեպքում,
Basic/ Plus փաթեթների շրջանակներում տրամադրված քարտի քարտային հաշվի փակման համար քարտային հաշվի վաղաժամկետ փակման
սակագին չի գանձվում:
19. Եթե հաճախորդը կատարում է քարտատեսակի փոխարինում միևնույն փաթեթի շրջանակներում տրամադրվող այլ քարտատեսակով, ապա
գանձվում է միայն 2,000 ՀՀ դրամ միանվագ վճար:
20. Օդանավակայանների բարձրակարգ սպասարկման սրահներում Priority Pass քարտի օգտագործման դեպքում յուրաքանչյուր այցելուի 1 այցի
համար կգանձվի սակագին՝ 16,000 ՀՀ դրամի չափով28:
21. Այն միջնորդավճարները, որոնք ենթակա են ԱԱՀ-ով հարկման, ներառում են նաև ԱԱՀ-ն:

28 Տվյալ սակագինը սահմանված է միայն Priority Pass քարտեր ունեցող հաճախորդների համար:

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ կայքի միջոցով «Առցանց վճարումներ»-ի իրականացման սակագներ
Ծառայություն

Սակագին29

Հաշվի համալրում



Քարտի համալրում



Ավանդի համալրում


Վարկի մարում




0.5%՝ ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում տրամադրող բանկերի կողմից
թողարկված քարտերի դեպքում
2.5%՝ ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում չտրամադրող բանկերի
կողմից թողարկված Visa և Master տեսակի քարտերի դեպքում
Վարկային գծի դեպքում կիրառվում է սույն փաստաթղթով Քարտի համալրման
համար սահմանված սակագինը
Այլ վարկերի դեպքում`
100 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար` ArCa համակարգի միջոցով
հավաստագրում տրամադրող բանկերի կողմից թողարկված քարտերի դեպքում
2,5%` ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում չտրամադրող բանկերի
կողմից թողարկված Visa և Master տեսակի քարտերի դեպքում

Ընդհանուր դրույթներ «Առցանց վճարումներ» համակարգի միջոցով կատարված
գործարքների համար
1. Ինեկոբանկի պաշտոնական կայքում «Առցանց վճարումներ» կարող են իրականացվել տեղական և միջազգային բանկերի կողմից
թողարկված ArCa, Visa և Master վճարային քարտերով։
2. «Առցանց վճարումներ» համակարգի միջոցով հնարավոր է կատարել հետևյալ գործարքները`

29

Անկախ սույն սակագներով սահմանված վճարներից քարտը թողարկող բանկի կողմից կարող են գանձվել վճարներ՝ համաձայն տվյալ քարտի պայմանների
և սակագների:



3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

հաշվի համալրում՝ հնարավոր է կատարել փոխանցումներ Ինեկոբանկի՝ ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդների ընթացիկ և
խնայողական հաշիվներին,
 քարտի համալրում՝ հնարավոր է կատարել փոխանցումներ Ինեկոբանկի՝ ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդների քարտային
հաշիվներին,
 վարկի մարում՝ հնարավոր է կատարել Ինեկոբանկի կողմից ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդներին տրամադրված վարկերի
մարումներ վարկային պայմանագրի կոդը մուտքագրելու միջոցով,
 ավանդի համալրում՝ հնարավոր է համալրել ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդների կողմից Ինեկոբանկում ներդրված
ավանդները պայմանագրի համարը մուտքագրելու միջոցով:
Մեկ գործարքի առավելագույն գումարը սահմանվում է 500,000 ՀՀ դրամ:
Արտարժութային վճարային քարտով փոխանցում/վճարում կատարելու դեպքում գործարքը տեղի է ունենում ՀՀ դրամով, իսկ փոխարկումը՝
համաձայն քարտը թողարկող բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքի։
Արտարժութային գործարքի դեպքում մուտքագրված գումարը փոխարկվում է համապատասխան արժույթի՝ համաձայն Ինեկոբանկի
կողմից սահմանված փոխարժեքի:
Հաճախորդի կողմից գործարքի իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունները պատշաճ կատարելուց հետո Բանկը գործարքի
գումարը հասանելի է դարձնում ստացողի քարտին կամ վերջինիս բանկային հաշվին կամ գործարքի գումարի չափով համալրում/մարում
է նշված պայմանագրի համարով/վարկային կոդով ավանդը/վարկը առավելագույնը 10 րոպեների ընթացքում:
Տեխնիկական խնդիրների/խափանումների դեպքում Բանկը գործարքի գումարը հասանելի է դարձնում ստացողի քարտին կամ վերջինիս
բանկային հաշվին կամ գործարքի գումարի չափով համալրում/մարում է նշված պայմանագրի համարով/վարկային կոդով ավանդը/վարկը
առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Հաճախորդի կողմից գործարքի իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունները պատշաճ կատարելուց հետո Բանկը հաճախորդին
տրամադրում է գործարքը հավաստող էլեկտրոնային անդորրագիր:
Հաճախորդի կողմից գործարքի իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունները պատշաճ կատարելուց հետո Բանկի կողմից
գործարքի գումարը ստացողի քարտին կամ վերջինիս բանկային հաշվին հասանելի դարձնելու պահից կամ գործարքի գումարի չափով
նշված պայմանագրի համարով/վարկային կոդով ավանդի/վարկի համալրման/մարման պահից Բանկի պարտավորությունները
համարվում են կատարված:
Սույն առցանց վճարումների կատարման համակարգը չի հանդիսանում առևտրի և սպասարկման կետին վճարում կատարելու գործիք և չի
երաշխավորում ենթադրյալ բարիքի ստացումը։ Բանկը պատասխանատվություն չի կրում գործարքի կատարմամբ դրա մասնակիցներին
կամ այլ անձանց պատճառված վնասների համար։
Կատարված գործարքները ենթակա չեն չեղարկման առանց գումարը ստացող անձի համաձայնության։

Ինեկո Oնլայն/Մոբայլ համակարգում «Փոխանցում քարտին» ծառայության սակագներ
Ծառայություն

Սակագին

Փոխանցում Ինեկոբանկի ընթացիկ դրամային հաշիվներից
Ինեկոբանկի կողմից թողարկված վճարային քարտին

0%

ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում տրամադրող այլ
0.5%
բանկերի կողմից թողարկված վճարային քարտին
Փոխանցում Ինեկոբանկի կողմից թողարկված դրամային վճարային քարտերից30
Ինեկոբանկի կողմից թողարկված վճարային քարտին

0%

ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում տրամադրող այլ
բանկերի կողմից թողարկված վճարային քարտին

0.5%

Փոխանցում ԻնեկոՕնլայն/Մոբայլ համակարգում կցված այլ բանկերի կողմից թողարկված վճարային քարտերից31
Ինեկոբանկի կողմից թողարկված վճարային քարտին

0.5%

ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում տրամադրող այլ
բանկերի կողմից թողարկված վճարային քարտին

1%

30

Անկախ սույն փաստաթղթով սահմանված սակագներից լրացուցիչ գանձվում է տվյալ վճարային քարտի պայմաններով և սակագներով սահմանված քարտից
քարտ/քարտային հաշվից նույն հաճախորդի այլ բանկային հաշիվներին փոխանցումների համար սահմանված սակագինը:
31 Անկախ սույն փաստաթղթով սահմանված սակագներից թողարկող բանկի կողմից կարող են սահմանվել այլ վճարներ՝ համաձայն տվյալ քարտի
սպասարկման պայմանների և սակագների։

Ընդհանուր դրույթներ ԻնեկոՕնլայն/մոբայլ համակարգում «Փոխանցում քարտին»
ծառայության միջոցով կատարված գործարքների համար
1.

2.
3.
4.
5.

32

Փոխանցում քարտին ծառայությունը հնարավորություն է տալիս Ինեկոբանկի ընթացիկ դրամային հաշիվներից, Ինեկոբանկի կողմից թողարկված
դրամային վճարային քարտերից, ինչպես նաև ԻնեկոՕնլայն/Մոբայլ համակարգում կցված32 ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում
տրամադրող այլ բանկերի կողմից թողարկված վճարային քարտերից փոխանցումներ կատարել ArCa համակարգի միջոցով հավաստագրում
տրամադրող բանկերի կողմից թողարկված ցանկացած վճարային քարտի: Տվյալ ծառայության միջոցով փոխանցումները իրականացվում են ՀՀ
դրամով:
Փոխանցող և/կամ ստացող քարտի արժույթը ՀՀ դրամից տարբեր լինելու դեպքում փոխարկումը կատարվում է համաձայն
համապատասխանաբար փոխանցող և/կամ ստացող քարտը թողարկող բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքի:
Տվյալ ծառայության միջոցով կատարված փոխանցումների դեպքում փոխանցվող գումարը քարտին հասանելի է դառնում հաշված րոպեների
ընթացքում:
Սույն փաստաթղթով սահմանված միջնորդավճարը գումարվում է գործարքի գումարին և գանձվում անմիջապես գործարքի ժամանակ:
Մեկ գործարքի առավելագույն գումար է սահմանվում 500,000 ՀՀ դրամը:

ԻնեկոՕնլայն/Մոբայլ համակարգում այլ բանկի վճարային քարտի կցման և սպասարկման պայմաններն ու սակագները կարգավորվում են
«ԻնեկոՕնլայն/Մոբայլ համակարգում այլ բանկի վճարային քարտի կցման պայմաններ և սակագներ» փաստաթղթով:

