«ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՌԱՐԿԱՅԱԶՈՒՐԿ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ
և ՎԱՐՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ*

1. ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՍԱԿԱԳԻՆԸ
ՀՀ ԴՐԱՄ

ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
Հաշվի բացում

1.1
1.1.1

իրավաբանական անձանց և ԱՁ համար

անվճար

1.1.2

ֆիզիկական անձանց համար

անվճար

Հաշվի վերաբացում

1.2
1.2.1

իրավաբանական անձանց և ԱՁ համար

անվճար

1.2.2

ֆիզիկական անձանց համար

անվճար

Հաշվի տարեկան սպասարկում

1.3
1.3.1

1,000 (հազար)

իրավաբանական անձանց և ԱՁ համար
ֆիզիկական անձանց համար

1.3.2

1,000 (հազար)

Հաշվի փակում**

1.4
1.4.1

իրավաբանական անձանց և ԱՁ համար

անվճար

1.4.2

ֆիզիկական անձանց համար

անվճար

Հաշվի չնվազող մնացորդ

1.5
1.5.1

իրավաբանական անձանց և ԱՁ համար

1.5.2.

1.6
1.7

ֆիզիկական անձանց համար
Հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվեգրվող տոկոսադրույք

չի սահմանվում
0%

Բացված մետաղական հաշիվներով թույլատրվող գործառնություններն են

1.7.1

Մետաղական հաշվի համալրում

1.7.2

Մետաղական հաշվի ելքագրում

1.7.3

չի սահմանվում

Հաշվից ներբանկային փոխանցումներ

Բանկից անկանխիկ ոսկի
գնելու և այն մետաղական
հաշվին մուտքագրելու
միջոցով
Հաճախորդի կամ այլ
անձի Բանկում կամ այլ
բանկում առկա
մետաղական հաշվից
ոսկու անկանխիկ
փոխանցման միջոցով
Մետաղական հաշվում
առկա անկանխիկ ոսկին
Բանկին վաճառելու
միջոցով
Հաճախորդի կամ այլ
անձի Բանկում կամ այլ
բանկում առկա
մետաղական հաշվին
ոսկու անկանխիկ
փոխանցում կատարելու
միջոցով:
անվճար
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1.7.4

Հաշվից միջբանկային փոխանցումներ***

0.3% min 28,000 ՀՀ դրամ
(յուրաքանչյուր մուտքի և
ելքի համար)

* Սույն սակագնով չկարգավորվող դրույթները կարգավորվում են «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող
ծառայությունների սակագներով։
** Այն հաշիվները, որոնցով մեկ տարի և ավել ժամանակահատվածում գործառնություններ չեն կատարվել և որոնց
մնացորդը չի գերազանցում 1,000 ՀՀ դրամը (կամ համարժեք արտարժույթը), փակվում են Բանկի կողմից` գանձելով
միջնորդավճար հաշվում առկա մնացորդի չափով: Սույն սակագինը չի տարածվում այն հաճախորդների վրա, ովքեր
Բանկում ունեն մեկից ավելի հաշիվներ և այդ հաշիվներից գոնե մեկով նշված ժամանակահատվածում կատարվել են
գործառնություններ:
*** Հաշվից միջբանկային փոխանցումներ իրականացնելուց առաջ հարկավոր է նախապես համաձայնացնել Բանկի
հետ՝ ներկայացնելով ստացող կողմի ռեկվիզիտները։ Բանկը իրավասու է մերժել փոխանցման հայտը, եթե թղթակից
բանկի միջոցով հնարավոր չէ կատարել տվյալ փոխանցումը։

Ուշադրություն:
Մետաղական հաշիվները չեն հատուցվում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:
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