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«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից օտարերկրյա արժեթղթերի համար գրանցված 

սեփականատերերին (անվանատերերին) մատուցվող պահառության 

ծառայությունների սակագներ* 

 

 Ծառայության տեսակ Սակագին 

1. Անձնական հաշվի բացում 

1.1. Ֆիզիկական անձի համար Անվճար 

1.2. Իրավաբանական անձի համար Անվճար 

ՌԴ ռուբլով արտահայտված 

բաժնետոմսեր և պարտատոմսեր` 

0.1% տարեկան, գանձվում է 

եռամյակը մեկ` եռամսյակի վերջի 

դրությամբ մնացորդի նկատմամբ, 

min. 2000 ՀՀ դրամ եռամսյակային 

Այլ արժույթով բաժնետոմսեր`  

0.2% տարեկան, գանձվում է 

եռամյակը մեկ` եռամսյակի վերջի 

դրությամբ մնացորդի նկատմամբ, 

min. 3000 ՀՀ դրամ եռամսյակային 

1.3. 
Դեպո հաշվի սպասարկում գնանշվող 

արժեթղթերի համար** 

Այլ արժույթով պարտատոմսեր`  

0.5% տարեկան, գանձվում է 

եռամյակը մեկ` եռամսյակի վերջի 

դրությամբ մնացորդի նկատմամբ, 

min. 3000 ՀՀ դրամ եռամսյակային 

1.4. 
Դեպո հաշվի սպասարկում չգնանշվող 

արժեթղթերի համար** 

Ինքնարժեք + 10%*** 

2. Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին 

2.1. Արժեթղթերի  մուտքագրում հաճախորդի դեպո 

հաշվին 

անվճար 

3. Արժեթղթերի փոխանցում 

3.1. Արժեթղթերի ներպահառուական 

փոխանցումներ 

1000 ՀՀ դրամ 

3.2. Արժեթղթերի միջպահառուական 

փոխանցումներ 

2500 ՀՀ դրամ 

3.3. Արժեթղթերի փոխանցում Բանկի հետ կնքված  

բրոքերային (դիլերային) գործարքի 

անվճար 



 
* Սակագները չեն ներառում այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգերի, բորսաների, դե-

պոզիտարիաների, պահառուների, ռեեստրավարների և այլն) կողմից գանձվող միջնորդավճարները, ինչ-

պես նաև փոստի և հեռահաղորդակցման ծախսերը: 

 

** Եթե տվյալ եռամսյակի ընթացքում դեպո հաշվով ոչ մի գործարք չի կատարվել և հաշվում արժեթղթեր 

չեն հաշվառվել, միջնորդավճար չի գանձվում, իսկ եթե դեպո հաշվով տվյալ եռամսյակի ընթացքում կա-

տարվել է գործարք, սակայն եռամսյակի վերջին օրը հաշվում արժեթղթեր չեն հաշվառվել, Հաճախորդից 

գանձվում է տվյալ տեսակի արժեթղթերի համար նախատեսված նվազագույն միջնորդավճարը: 

Եթե Հաճախորդի արժեթղթերն արտահայտված են այլ արժույթներով, այդ դեպքում արժույթից և շուկայից 

կախված` Բանկի կողմից կարող են սահմանվել առանձին սակագներ:   

 

*** այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգերի, բորսաների, դեպոզիտարիաների, պահա-

ռուների, ռեեստրավարների և այլն) կողմից գանձվող միջնորդավճարներ (առկայության դեպքում) 

 

1. Դեպո հաշվի սպասարկման սակագները գանձվում են մինչև տվյալ եռամսյակին հաջորդող 

ամսվա 25-ը: Պահառության ծառայությունների դիմաց վճարների ուշացման դեպքում Պահառուն 

իրավունք ունի՝ վճարման համար նախատեսված օրվանից 10 օր հետո համապատասխան Սա-

կագները գանձել` վաճառելով Հաճախորդին պատկանող անհրաժեշտ քանակի կամ ծավալի ար-

ժեթղթեր: 

արդյունքում 

4. Արժեթղթերի արգելադրում և գրավադրում 

4.1. Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում 

և/կամ գրավադրում 

2500 ՀՀ դրամ 

4.2. Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրում 

և/կամ գրավադրում 

5000 ՀՀ դրամ 

5. Արժեթղթերի արգելադրման և գրավադրման դադարեցում 

5.1 Արժեթղթերի ներպահառուական 

արգելադրման և/կամ գրավադրման 

դադարեցում 

1000 ՀՀ դրամ 

5.2 Արժեթղթերի միջպահառուական 

արգելադրման և/կամ գրավադրման 

դադարեցում 

2500 ՀՀ դրամ 

6. Քաղվածքների  

և տեղեկանքների տրամադրում 

6.1. Քաղվածքների  

և տեղեկանքների տրամադրում 

Համաձայն բանկային հաշիվների 

համար Բանկում գործող 

սակագների 

7. Գլոբալ (Կորպորատիվ) գործողություններ 

7.1. Գլոբալ (Կորպորատիվ) գործողություն` 

արժեթղթերի տրոհում, կոնսոլիդացիա և այլն 

անվճար 

8. Օժանդակ ծառայություններ 

8.1. Արժեթղթերի դիմաց եկամտի ստացում, 

հաշվարկում, ստացում 

Անվճար 

8.2. Սեփականատերերի շահերի ներկայացում պայմանագրային 

8.3. Լրացուցիչ տեղեկությունների տրամադրում պայմանագրային 

8.4. Այլ ծառայություններ պայմանագրային 


