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Քարտի տեսակ

Քարտի արժույթ

Վարկային սահմանաչափի  նպատակը

ՀՀ ում և արտերկրում սպասարկման և առևտրի ոլորտում գնումների իրականացման համար:

Ովքեր կարող են դիմել

21-65 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր հանդիսանում են բանկի Visa Infinite քարտապան

Վճարման կարգ

Յուրաքանչյուր ամսվա 1-16-ը (եթե տվյալ ամսվա 16-ը հանդիսանում է ոչ աշխատանքային օր, ապա վերջնաժամկետ է 

համարվում նախորդ աշխատանքային օրը)  ընկած ժամանակահատվածում նախորդ ամսվա քաղվածով ձևավորված պարտքը 

ամբողջությամբ մարվելու դեպքում, օգտագործված գումարների նկատմամբ տոկոսներ չի հաշվարկվում: 

Վերը նշված ժամանակահատվածում պարտքը ամբողջությամբ չմարվելու դեպքում, հաշվարկվում են տոկոսներ`  

օգտագործման օրվանից սկսած մինչև պարտքը  ամբողջությամբ  փաստացի մարելու  օրը:

Սահմանաչափի տեսակ

Վերականգնվող

Վարկային սահմանաչափ

Արտոնյալ ժամանակահատված (անտոկոս վարկավորում)

նախատեսվում է

Մարման ժամկետ

Սահմանաչափը տրամադրվում է քարտային հաշվի ներքո տրամադրված քարտի  գործողության ժամկետով, սակայն  ոչ ավել 

քան 36 ամիս

Visa Infinite

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

ՀՀ դրամ

1,000,000 - 10,000,000 

ԱՄՆ դոլար

600 - 6000  

Եվրո

500-5000 

Փաստացի տոկոսադրույք

առավելագույնը 24%

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 

ՀՀ դրամ

16%

ԱՄՆ դոլար

14%

Եվրո

14%

անվճար

Տույժեր

Ամսական նվազագույն վճարը վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ

0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ

0.1% օրական

Քաղվածքի օր

Յուրաքանչյուր ամսվա 1-ը

Վճարման ժամանակահատված

Քաղվածքի օրվանից սկսած  15 օր 

Վճարման վերջնաժամկետ

Յուրաքանչյուր ամսվա 16-ը (եթե տվյալ ամսվա 16-ը հանդիսանում է ոչ աշխատանքային օր, ապա վերջնաժամկետ է 

համարվում նախորդ աշխատանքային օրը)

Քարտի տրամադրում 1 (մեկ) բանկային օրվա ընթացքում*

Քարտի տարեկան սպասարկման վճար

Լրացուցիչ քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

Visa Infinite վարկային քարտ՝ արտոնյալ ժամանակահատվածով

1,000 ՀՀ դրամ

անվճար

100,000 ՀՀ դրամ

Վարկային սահմանաչափի հայտի ուսումնասիրման վճար

անվճար

Գործող վարկային սահմանաչափի ավելացման հայտի ուսումասիրման միջնորդավճար

Քարտի տրամադրում (թողարկում)
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մինչև 5 մլն. ՀՀ դրամ

5 մլն. ՀՀ դրամ և ավել

արտարժույթ

Լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկման վճար

0%

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Կանխիկացման գործարքների օրական թույլատրելի քանակ

10,000

Կանխիկացում***

Բանկի բանկոմատներից, POS տերմինալների միջոցով կամ Բանկի տարածքում՝ քարտային հաշվից

ԱրՔա համակարգի անդամ հանդիսացող ՀՀ բանկերի բանկոմատներից և POS տերմինալների միջոցով

Այլ բանկերի բանկոմատներից և POS-տերմինալների միջոցով

Կանխիկացման օրական առավելագույն սահմանաչափ (գումարային)

1%

1.20%

1.5% min 2500 ՀՀ դրամ

5,000,000

10,000

Քարտից քարտ փոխանցումներ Բանկի վճարային քարտին

Քարտից քարտ փոխանցումներ ԱրՔա  համակարգի  անդամ հանդիսացող այլ  բանկերի վճարային քարտերին

Քարտի գործողության կասեցում

Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

Ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

անվճար

Փսխանցումներ

Կանխիկի մուտքագրում Բանկի վճարային տերմինալներով (միայն ՀՀ դրամով)

անվճար

Բանկի վճարային տերմինալներով կանխիկի մուտքագրման մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ

100 000 ՀՀ դրամ

Կանխիկի մուտքագրում այլ բանկերի բանկոմատներով (ATM CASH-IN)

0.60%

Մեկ օրվա համար

Քարտային հաշվի ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում  1 ամսից ավել  ժամանակահատվածի համար

Գործարքի վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ստացման ակտիվացում

անվճար

Քարտի գործողության ապակասեցում (սխալ PIN ծածկագրի կամ CVV մուտքագրման դեպքում)

1,000 ՀՀ դրամ

Քարտի վերաթողարկում՝ գործողության ժամկետը ավարտվելու դեպքում

անվճար

Քարտի վերաթողարկում կորստի, վնասելու կամ  PIN ծածկագրի կորստի դեպքում

20 % տարեկան

Կանխիկացման գործարքների քանակի կամ սահմանաչափերի  ավելացման միջնորդավճար

70,000 ՀՀ դրամ 

1,5%

2%

անվճար

Գերածախսի գծով տույժեր

Բանկոմատի միջոցով կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն գումարային սահմանաչափ

300,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Կանխիկի մուտքագրման գործարքներ

Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

20

1%

1.20%

30,000 ՀՀ դրամ

անվճար



*- Քարտի պատվիրման հայտը մինչև ժամը 12:00 ներկայացվելու և Քարտը միայն Գլխամասային գրասենյակից ստանալու

պայմանով:

**-Գանձվում է միայն այն դեպքում, երբ բողոքարկման գործընթացի արդյունքում պարզվել է, որ գործարքը կատարվել է

հաճախորդի կողմից կամ հաճախորդի կողմից քարտի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով

***Կանխիկացման սակագները գործում են նաև քարտին կից տրամադրված ցանկացած տեսակի այլ քարտի դեպքում

Քարտի գործողության ամբողջ ընթացքում

Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ**

5.000 ՀՀ դրամ

անվճար

անվճար


