
 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ  

Հաստատված է  «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի  
02.02.2023թ. Տնօրինության  

թիվ 08-Լ որոշմամբ  
  
 

ՀՀ ռեզիդենտ ընկերությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի համար 
գրանցված սեփականատերերին (անվանատերերին) մատուցվող պահառության 

ծառայությունների սակագներ * 
  

  Ծառայության տեսակ  Սակագին  
1.  Անձնական հաշվի բացում  

1.1.  Ֆիզիկական անձի համար  Անվճար  
1.2.  Իրավաμանական անձի համար  Անվճար  
1.3.  Դեպո հաշվի սպասարկում  5000 ՀՀ դրամ տարեկան, գանձվում է  

եռամսյակը մեկ անգամ` 1250 ՀՀ դրամ  
2.  Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին  

2.1.  Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո անվճար  
հաշվին  

3.  Արժեթղթերի փոխանցում  
3.1.  Արժեթղթերի ներպահառուական 

փոխանցումներ  
200 ՀՀ դրամ  

3.2.  Արժեթղթերի միջպահառուական 
փոխանցումներ  

1000 ՀՀ դրամ  

3.3.  Արժեթղթերի փոխանցում Բանկի հետ 
կնքված բրոքերային (դիլերային) 

գործարքի արդյունքում  

անվճար  

4.  Արժեթղթերի արգելադրում և գրավադրում  
4.1.  Արժեթղթերի ներպահառուական 

արգելադրում  
և/կամ գրավադրում  

2000 ՀՀ դրամ  

4.2.  Արժեթղթերի միջպահառուական 
արգելադրում և/կամ  
գրավադրում  

5000 ՀՀ դրամ  

4.3.  Առևտրային արգելադրում  1000 ՀՀ դրամ  
4.3.  Առևտրային արգելադրում Բանկի հետ 

կնքված բրոքերային (դիլերային) 
գործարքի արդյունքում  

անվճար  

5.  Արժեթղթերի արգելադրման և գրավադրման դադարեցում  
5.1  Արժեթղթերի ներպահառուական 

արգելադրման և/կամ գրավադրման 
դադարեցում  

500 ՀՀ դրամ  



5.2  Արժեթղթերի միջպահառուական 
արգելադրման և/կամ գրավադրման 

դադարեցում  

1000 ՀՀ դրամ  

5.3  Առևտրային արգելադրման դադարեցում  500 ՀՀ դրամ  
5.4.  Առևտրային արգելադրման դադարեցում 

Բանկի հետ կնքված բրոքերային 
(դիլերային) գործարքի արդյունքում  

անվճար  

6.  Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում  
6.1.  Քաղվածքների   

և տեղեկանքների տրամադրում  
Համաձայն μանկային 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 վերագրանցում  3.000 ՀՀ դրամ  
8.2.  Արժեթղթերի դիմաց եկամտի ստացում, 

հաշվարկում, ստացում  
Անվճար  

8.3.  Սեփականատերերի շահերի 
ներկայացում  

պայմանագրային  

8.4.  Լրացուցիչ տեղեկությունների 
տրամադրում  

պայմանագրային  

  
* ՀԿԴ կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման շրջանակներում 
Բանկի անվանատիրոջ հաշվով կատարված գործառնությունների համար գանձվում 
են «ԲԱՆԿԻ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՄԲ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՌԵԵՍՏՐԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀԱՌՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ 
ՄԱՍԻՆե կանոններով սահմանված սակագները: 
 Այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգերի, բորսաների, 
դեպոզիտարիաների, պահառուների, ռեեստրավարների և այլն) կողմից գանձվող 
միջնորդավճարները, ինչպես նաև Հաճախորդի սպասարկման հետ կապված այլ 
ծախսերը, որոնք ներառված չեն սույն սակագներում, Բանկի կողմից  գանձվում է 
Հաճախորդից` որպես կրած փաստացի ծախսերի փոխհատուցում 


