
ԱՎԱՆԴՆԵՐ
Անհոգ ապագայի համար

Ավանդ դասական

Ավանդ EvocaONLINE

Օգտակար տեղեկատվություն

տոկոսագումարները ժամկետի վերջում վճարմամբ

տոկոսագումարները ժամկետի վերջում վճարմամբ

Ավանդն ընդունվում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից:

Տոկոսագումարների պարբերաբար (ամենամսյա, եռամսյակային,
կիսամյակային, տարեկան) վճարման դեպքում ՀՀ դրամով ավանդների 
համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 
0.5 %-ով պակաս տոկոսադրույք, իսկ ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ 
ռուբլով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի 
տոկոսադրույքներից 0.25 %-ով պակաս տոկոսադրույք:

Տոկոսագումարների պարբերաբար (ամենամսյա, եռամսյակային, 
կիսամյակային, տարեկան) վճարման դեպքում ՀՀ դրամով ավանդ-
ների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույք-
ներից 0.5 %-ով պակաս տոկոսադրույք, իսկ ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և 
ՌԴ ռուբլով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի
տոկոսադրույքներից 0.25 %-ով պակաս տոկոսադրույք:

Համաձայն ՀՀ օրենսդրության՝ վճարվող տոկոսագումարները ենթական են
հարկման 10% դրույքաչափով:

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը կարող եք
գտնել Բանկի ինտերնետային կայքում կամ տեղեկատվական
ամփոփագրերում:

Ներդրեք ավանդ և ավանդի գումարից կախված՝ ստացեք Master-
Card Standard, Visa Classic, Visa Infinite, MasterCard Gold կամ Visa Gold 
վճարային քարտ՝ անվճար, առանց տարեկան սպասարկման վճարի:

Ավանդատուն կարող է իր ներդրած ավանդի 70% չափով ստանալ վարկ 
կամ օվերդրաֆտ՝ իր ժամկետային ավանդի ապահովվածությամբ 
(բացառությամբ ՌԴ ռուբլով ներդրված ավանդների):

Ավանդատուի պահանջով ավանդային պայմանագիրը ժամկետից շուտ 
լուծելու դեպքում Բանկը իրականացնում է ավանդի տոկոսագումարների
վերահաշվարկ հետևյալ դրույքաչափերով՝

Ավանդատուն կարող է համալրել (ավելացնել) իր ավանդի գումարը 
սկսած նվազագույնը 200,000 ՀՀ դրամից, 500 ԱՄՆ դոլարից,
500 Եվրոյից կամ 30,000 ՌԴ ռուբլուց: 
 
Ավելացման հնարավորությամբ ավանդ ներդնելու դեպքում ՀՀ 
դրամով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի 
տոկոսադրույքներից 0.5 %-ով պակաս տոկոսադրույք, իսկ ԱՄՆ 
դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով ավանդների համար սահմանվում 
է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.25 %-ով պակաս 
տոկոսադրույք: 
 
Կատարված բոլոր համալրումների հանրագումարը չի կարող 
գերազանցել ավանդի ներդրման սկզբնական գումարը:

Ավանդատուի պահանջով ավանդային պայմանագիրը ժամկետից 
շուտ լուծելու դեպքում Բանկը իրականացնում էավանդի 
տոկոսագումարների վերահաշվարկ հետևյալ դրույքաչափերով՝

Ավելացման հնարավորությամբ ավանդ ներդնելու դեպքում ՀՀ
դրամով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի 
տոկոսադրույքներից 0.5 %-ով պակաս տոկոսադրույք, իսկ 
ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով ավանդների համար
սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից
0.25 %-ով պակաս տոկոսադրույք: 
 
Տվյալ դեպքում ավանդի համալրումներն իրականացվում են 
բացառապես EvocaTOUCH կամ EvocaONLINE հեռակառավարման 
համակարգերի միջոցով: Ավանդատուն կարող է համալրել 
(ավելացնել) իր ավանդի գումարն առանց համալրվող գումարի
նվազագույն սահմանափակման: Կատարված բոլոր համալրումների
հանրագումարը չի կարող գերազանցել՝

ՀՀ դրամի դեպքում ավանդի ներդրման սկզբնական
գումարի կրկնապատիկը, 
ԱՄՆ դոլարի, Եվրոյի և ՌԴ ռուբլու դեպքում ավանդի ներդրման
սկզբնական գումարը:

Ավանդներն ընդունվում են ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և 
ՌԴ ռուբլով՝ ինչպես կանխիկ, այնպես էլ անկանխիկ եղանակով:
Ավանդի տոկոսագումարների վճարումն իրականացվում է ինչպես
կանխիկ, այնպես էլ անկանխիկ եղանակով: 25,000,000 ՀՀ 
դրամից, 50,000 ԱՄՆ դոլարից, 40,000 Եվրոյից և 3,000,000 ՌԴ 
ռուբլուց ավելի գումար ներդնելու դեպքում սահմանվում են
պայմանագրային տոկոսադրույքներ:
Ավանդի գումարի մասնակի նվազեցում չի թույլատրվում:
Ավանդային պայմանագրի գործողության վերջին 3 ամիսների ընթացքում
ավանդի գումարի համալրում չի թույլատրվում:

Ուզու՞մ եք ավելացնել խնայողությունները:
Մենք կապահովենք Ձեր գումարների կայուն բարձր եկամտաբերությունը:

Ավանդն ընդունվում է ֆիզիկական անձանցից բացառապես
EvocaTOUCH կամ EvocaONLINE հեռակառավարման
համակարգերի միջոցով:

200,000 - 25,000,000
ՀՀ դրամ

100,000 - 25,000,000
ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

500 - 50,000
ԱՄՆ դոլար

200 - 50,000
ԱՄՆ դոլար

ԱՄՆ դոլար

ԱՄՆ դոլար

500 - 40,000
Եվրո

Եվրո

Եվրո

30,000 - 3,000,000 
ՌԴ ռուբլի

30,000 - 3,000,000
ՌԴ ռուբլի

ՌԴ ռուբլի

ՌԴ ռուբլի

6%

6%

0.5%

0.5%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

2%

2%

1%

1%

5%

5%

8%

8%

3%

3%

1.5%

1.5%

6%

6%

9.5%

9.75%

4.5%

2.5%

2.75%

6.5%

6.5%

10%

10.25%

8.5%

8.75%

4%

4.25%

2%

2.25%

5%

5%

5%

5.25%

3%

3.25%

- -

-

10.5%

10.75%

5.5%

5.75%

3.5%

3.75%

-

91-180
օր

181-365
օր

91-180
օր

181-365
օր

366-545
օր

546-730
օր

731-1095
օր

Մինչև 365 օր

Մինչև 365 օր

366-545
օր

546-730
օր

366 - 1095 օր

366 - 1095 օր

731-1095
օր

Ներգրավվող 
գումարների  

սահմանչափեր ըստ
արժույթի

Ներգրավվող գումարների  
սահմանչափեր ըստ

արժույթի

Ավանդի արժույթ

Ավանդի արժույթ

Տարեկան տոկոսադրույք ըստ ժամկետների

Տարեկան տոկոսադրույք ըստ ժամկետների

Տարեկան տոկոսադրույք ըստ ժամկետների

Տարեկան տոկոսադրույք ըստ ժամկետների

1

1

2

2

Ֆիզիկական անձանց կողմից Evocabank-ում ներդրված ավանդների 
հատուցումը երաշխավորված է Ավանդների հատուցումը 
երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:   www.adgf.am

Evocabank-ը վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից:

+374 10 60 55 55www.evocabank.am

4.75%

200 - 40,000
Եվրո


