
                               

 

 

 

 

 

 

ԱԿՐԵԴԻՏԻՎՆԵՐ 

No. Ծառայություն Սակագին 

1.  Ներմուծման ակրեդիտիվ 

Ակրեդիտիվի նախնական ծանուցում 25,000 ՀՀ դրամ 

Ակրեդիտիվի թողարկում ակրեդիտիվի գումարի 0.15%, նվազագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամ 

Ակրեդիտիվի հաստատում երրորդ բանկի կողմից երրորդ բանկի կողմից կիրառվող սակագին 

Հետաձգված վճարում պայմանագրային 

Փոխանցելի մուրհակի ակցեպտավորում պայմանագրային 

Փաստաթղթերի ստուգում 50,000 ՀՀ դրամ 

Ակրեդիտիվի պայմաններում փոփոխություն 25,000 ՀՀ դրամ 

Ակրեդիտիվի հետկանչում (չեղյալ համարում)  

 առանց երրորդ բանկի կողմից հաստատման 50,000 ՀՀ դրամ 

 երրորդ բանկի կողմից հաստատումով Երրորդ բանկի սակագին + 50,000 ՀՀ դրամ 

 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 
 

Հաստատված է նոր խմբագրությամբ՝ 

 

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ Տնօրինության 

22.02.2018թ. թիվ 33-Լ որոշմամբ 

 

Ուժի մեջ է՝ 22.02.2018թ.  

 



«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿե ՓԲԸ-ի կողմից թողարկվող ներմուծման ակրեդիտիվի 

շրջանակներում ֆինանսավորման պայմաններ 

 

No. Պայման Բանկի ռեսուրսներով 

Միջազգային կազմակերպությունների 

և արտասահմանյան գործընկերների  

առևտրի ֆինանսավորման ծրագրերով 

  

Դրամական 

միջոցների 

ապահովվածությամբ 

Այլ գրավի 

ապահովությամբ 

 

1.  Ժամկետը մինչև 36 ամիս  
մինչև 12 ամիս, առանձին դեպքերում` 

մինչև 24 ամիս 

2. 4

. 
Տարեկան տոկոսադրույքը մինչև 2.0%*** 

2-5%` առանց 

միջանկյալ բանկի 

հաստատման 

պայմանագրային՝ 

միջանկյալ բանկի 

հաստատումով 

ԱՄՆ դոլար/եվրո 3.0%- 4.75%* 

3. Արժույթը ԱՄՆ դոլար, Եվրո, այլ ազատ փոխարկելի արժույթ 

4. Տոկոսների վճարման կարգը Միանվագ** 

5. Ապահովության տեսակը 

Դրամական միջոցներ 

(ժամկետային 

ավանդ) 

Անշարժ գույք, հիմնական միջոցներ, Բանկի համար ընդունելի 

երաշխավորություններ 

6. Գրավի ապահովագրության պահանջ - 
Բանկի պահանջով, առնվազն թողարկվող ակրեդիտիվի գումարի  

չափով 

7. 
Ակրեդիտիվի թողարկման  վերաբերյալ  որոշման 

կայացման ժամկետ 

Հաճախորդի կողմից երաշխիքի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը 

ներկայացնելուց և գործարքի մեջ ներգրավված կողմերի վերջնական համաձայնությունը 

ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում 



 

2.  Արտահանման ակրեդիտիվ 

Ակրեդիտիվի ծանուցում, այդ թվում՝ նախնական 25,000 ՀՀ դրամ 

Ակրեդիտիվի հաստատում 
ակրեդիտիվի գումարի 0,15%, 

նվազագույնը` 50.000 ՀՀ դրամ 

Ակրեդիտիվի հաստատում Առևտրի ֆինանսավորման 

ծրագրի շրջանակներում 
ակրեդիտիվի գումարի տարեկան 0.50%, նվազագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամ 

Արտահանման խթանման ֆինանսավորում 

 

Համաձայն Առևտրի ֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող 

վարկերի պայմանների 

 

Փաստաթղթերի ստուգում և ուղարկում 

հաստատված ակրեդիտիվի դեպքում՝ 50,000 ՀՀ դրամ + փոստային 

ծախսեր 

չհաստատված ակրեդիտիվի դեպքում՝ 15,000 ՀՀ դրամ + փոստային 

ծախսեր 

Ակրեդիտիվի փոխանցում ակրեդիտիվի գումարի 0,15%, նվազագույնը` 25.000 ՀՀ դրամ 

 

 Լրացուցիչ պայմաններ 

 ակրեդիտիվի թողարկման միջնորդավճարի գանձումը կատարվում է միանվագ՝ ակրեդիտիվի թողարկման  պահին 

 միջնորդ բանկերի միջնորդավճարները և փոստային ծախսերը գանձվում են լրացուցիչ 

 

*- Ներառում է միայն երրորդ բանկի կողմից գանձվող հաստատման սակագինը, ընդ որում այն դեպքում, եթե  տվյալ սակագինը գերազանցում է միջանկյալ բանկի 

կողմից սահմանված  նվազագույն սակագինը:  

**-Որոշ դեպքերում, ելնելով թողարկվող ակրեդիտիվի գումարից, ժամկետից և/կամ այլ պայմաններից կարող է վճարվել ամսական կամ եռամսյակային կտրվածքով: 

*** Ժամկետային ավանդի գրավադրմամբ: 

 


