Հարգելի հաճախորդ,
Idram Rocket Visa քարտի նպատակը անհպում, անկանխիկ վճարումների տարածումն ու զարգացումն է մեր
երկրում։ Մենք Իդրամ-ի հետ համատեղ ասում ենք «Ոչ քեշին»:
Համավարակի սրընթաց տարածման օրերին էլ պարզ դարձավ, որ անկանխիկ վճարումների կիրառումն ավելի քան
կենսական է:

Տեղեկացնում ենք, որ Idram Rocket Visa քարտի սակագներում և սպասարկման պայմաններում որոշ
փոփոխություններ են կատարվելու։
➢

Բանկոմատներից կանխիկի տրամադրման համար կգանձվի 1% միջնորդավճար։

Այնուամենայնիվ, հիշեցնում ենք, որ եթե նախընտրում եք որոշ գործարքներ կանխիկով իրականացնել,
բանկոմատներից կանխիկի տրամադրման համար 0% միջնորդավճար է գործում IDBank-ի Visa Gold
քարտով, որն , ի դեպ, գործում է բոլոր ArCa համակարգի անդամ հանդիսացող բանկոմատների
դեպքում։
Քարտը կարող եք ձեռք բերել այս պահին ընդամենը 2,500 դրամ սակագնով՝ 50% զեղչով առաջին տարվա
սպասարկման համար Իդրամ-ով կամ IDBanking.am-ով պատվիրելու դեպքում։
➢

Քարտային հաշվի դրական մնացորդին հաշվարկվող տոկոսադրույքը չի գործելու։

Այնուամենայնիվ, խնայողություն կատարելու համար Դուք կարող եք նաև առանց Բանկ այցելելու հենց Իդրամ
հավելվածից լիովին անվճար բացել խնայողական հաշիվ, որի տարեկան տոկոսային
եկամտաբերությունը ՀՀ դրամով 4% է, ԱՄՆ դոլարով՝ 1%, եվրոյով՝ 0,1%։
Իսկ փոխանցումներն Իդրամ հավելվածով IDBank-ի հաշիվների միջև կատարվում է առանց միջնորդավճարի և
հաշված վայրկյանների ընթացքում։
Ավելին, շուտով քարտապանների համար հասանելի կլինի բոլորովին նոր IDRocket փաթեթը, որին
միանալով կգործեն բազմաթիվ արտոնություններ, մասնավորապես՝
✓

Փաթեթին միանալու դեպքում քարտապաններին կտրամադրվի

✓

եթե քարտային հաշվի բացման օրվանից երեք ամիսների ընթացքում քարտով կատարված վճարային
գործարքները գերազանցեն 600,000 ՀՀ դրամը ։
Կգործի
գնումներից` HoReCa ոլորտում, բենզալցակայաններում և երթուղային տաքսիներում
կատարված վճարումների դեպքում:
՝ USD, EUR, RUR արժույթներով

✓
✓
✓
✓
✓
➢

չափով

անհատական սահմանաչափ
Կպահպանվի 0,5% միջնորդավճարը քարտով Բանկի բանկոմատներից կանխիկի տրամադրման համար
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տոկոսադրույքը կլինի 4%, եթե նախորդ ամիս
տվյալ քարտային հաշվի օրական մնացորդը յուրաքանչյուր օր գերազանցում է 500,000 ՀՀ դրամը ներառյալ
Եվ այլն
Վճար յուրաքանչյուր SMS-ի համար նույնպես չի գանձվի, սակայն մարտի 20-ից ծառայությունը
կգործի 5,000 և ավել ՀՀ դրամ գործարքների համար։

Հետևեք նորություններին և շարունակեք վճարել անհպում, իսկ փոփոխության մանրամասներին ծանոթացեք
ստորև։

․

․
․

➢
➢
➢

․
․

․
✓
✓
✓

․

