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"ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ն հաճախորդներին մատուցում է ներդրումային և ոչ հիմնական
ծառայությունների հետևյալ տեսակները.
1. Ներդրումային ծառայությունների մատուցում
1.1. Հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման
հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում,
1.2. Բանկի կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով
գործարքների կատարում,
1.3. Բանկի հաշվին և Բանկի անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում:

2. Ոչ հիմնական ծառայությունների մատուցում
2.1. Արժեթղթերի պահառություն
Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններ մատուցող ստորաբաժանում է
համարվում

Բանկի

Կենտրոն"

"Դիլինգ

վարչությունը:

Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունները մատուցվում են "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ
-ի և հաճախորդի միջև կնքված Ներդրումային ծառայությունների մատուցման/ՀՀ պետական
(Գանձապետական) պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման և հետգնման
աճուրդներին

ծառայությունների

մատուցման

և/կամ

Պետական

պարտատոմսերի

պահառության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի պայմաններին համաձայն:
Ծառայությունների մատուցման հայտերը կազմվում են հայերեն լեզվով, և կարող են
ընդունվել ինչպես թղթային ձևով, այնպես էլ` էլեկտրոնային եղանակով: Հաճախորդին
տրամադրվում են հաշվետվություններ կատարված գործառնությունների վերաբերյալ, նաև
տեղեկանք դեպո հաշվի վերաբերյալ գործարքը կատարելուց հետո անհապաղ, սակայն ոչ
ուշ, քան գործարքի կնքման հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտը: Հաշվետվություններն
ու տեղեկանքները տրամադրվում են թղթային կամ էլեկտրոնային ձևով` պայմանագրում
նշված եղանակով:
Ծառայությունների

մատուցման

համար

հաճախորդից

գանձվում

են

միջնորդավճարներ` համաձայն "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ում գործող սակագների:
Բանկի և հաճախորդի միջև տեղեկատվությունը փոխանցվում է

տեղեկատվության

փոխանցման հուսալի միջոցներով:
Գործարքի կնքման վայր կարող է լինել ինչպես բորսայական, այնպես էլ`
արտաբորսայական շուկան:
Արժեթղթերում ներդրումներ կատարելով` ներդրողներն առնչվում են մի շարք
ռիսկերի հետ, որոնք տարբեր տարբեր տեսակի արժեթղթերի համար տարբեր են:
"ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ն արժեթղթերի շուկայում գործարքներ կատարում է
պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերով և բաժնետոմսերով:

Արժեթղթերին բնորոշ հիմնական ռիսկերից են`


Շուկայական ռիսկը



Վարկային ռիսկը



Իրացվելիության ռիսկը



Այլ ռիսկերը
Շուկայական ռիսկը ներառում է արտարժութային, գնային և տոկոսադրույքների

տատանման ռիսկերը:
Արտարժութային

ռիսկը

ենթադրում

է

արտարժույթների

փոխարժեքների

տատանումից հնարավոր կորուստներ:
Վարկային ռիսկն այն ռիսկն է, որը կարող է առաջանալ արժեթուղթ թողակող անձի
կողմից պարտավորությունները լրիվ կամ մասնակի չկատարելու հետևանքով:
Իրացվելիության ռիսկը ենթադրում է շուկայի ոչ իրացվելի լինելու հետևանքով
արժեթղթերի առքվաճառքի գործարքների իրականացման անհնարինություն կամ ոչ
օպտիմալ պայմաններով իրականացում:
Տոկոսադրույքի

ռիսկը

շուկայում

•ործող

տոկոսադրույքների

փոփոխության

հետևանքով առաջացող ռիսկն է:
Գնաճային ռիսկը գնաճային ճնշման ազդեցության հետևանքով առաջացող ռիսկն է,
որի արդյունքում արժեթղթերում ներդրումներից ստացված եկամտի գնողունակությունն
ընկնում է:
Ռիսկի այս տեսակները այն հիմնական ռիսկերն են, որոնք կարող են առաջանալ
արժեթղթղերում

ներդրումներ

կատարելիս:

Հնարավոր

այլ

ռիսկերի

վերաբերյալ

տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ:
"ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ"

ԲԲԸ-ն

չի

ապահովագրում

ներդրողին

շուկայում

գների

անբարենպաստ տատանումներից:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`

հաճախորդի

կողմից

ներկայացված

հայտերի

պայմաններին

համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում արժեթղթերում ներդրման հետ
կապված

ՌԻՍԿԸ

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ

ԿՐՈՒՄ

Է

հաճախորդի

ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ:
վնասները,

"ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ"
եթե

դրանք

չեն

ԲԲԸ-ն

ՉԻ

պատճառվել

"ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:
Արժեթղթերում ներդրումները երաշխավորված չեն ավանդների հատուցումը
երաշխավորող հիմնադրամի միջոցներով: Բացառությամբ բանկերի կողմից թողարկված
պարտատոմսերի, որոնք ձեռք են բերվել ֆիզիկական անձանց կողմիցª համաձայն

<<Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին>> ՀՀ
օրենքի:

Ներդրումային

և

ոչ

հիմնական

համաձայն "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ"

ԲԲԸ-ՈՒՄ

ծառայությունները
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ

մատուցվում

ԵՎ

ՈՉ

են

ՀԻՄՆԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԻ և Բանկի և հաճախորդի միջև կնքված
Ներդրումային
ծառայությունների
մատուցման/ՀՀ
պետական
(Գանձապետական)
պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման և հետգնման աճուրդներին ծառայությունների
մատուցման և/կամ

Պետական պարտատոմսերի պահառության ծառայությունների

մատուցման պայմանագրերի պայմանների , որտեղ ներառված են սպառողի կողմից
գործարքների իրականացման պատվերների և հանձնարարականների ընդունման և
կատարման ընթացակարգերը,

սպառողի կողմից վճարումներ կատարելու պայմանները,

եղանակներն ու ժամկետները, կնքված պայմանագրերի ժամկետները և դադարեցման
դեպքում սպառողի միջոցների վերադարձման կարգը:
Ներդրումային

և

ոչ

համաձայն "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ"

հիմնական
ԲԲԸ-ում

ծառայությունները
գործող

սակագների

մատուցվում
և

են`

դրույքաչափերի:

Տեղեկատվության փոխանցման հուսալի միջոցներ են`
CBANet. DealingCenterArmEconomBank/ArmEconom/CBANet,
E-mail.dealing@aeb.am

Հեռ. +(374 10)51 09 09
Ֆաքս. +(374 10)56 36 97
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ
Լրիվ անվանումը` <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
բաժնետիրական ընկերություն
Գտնվելու վայրը` ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1
Հեռ` (374-10)510910, Ֆաքս` (374-10)538904,
Էլ. հասցե` bank@aeb.am,
Պետական գրանցումը` 26 օգոստոսի 91թ., գրանցման համարը` 0156,
Լիցենզիա`Բանկայիյն գործունեության լիցենզիա թիվ 1,
Լիցենզիան տրամադրվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
Հասցե` ՀՀ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 6,
Հեռ` (374-10) 583841,Ֆաքս` (374-10)523852,
Էլ հասցե`mcba@cba.am

ԲԱՆԿ>>

բաց

Շահերի բախման կանխարգելմանն ուղղված քաղաքականություն
Արժեթղթերի

շուկայում

գործարքներ

իրականացնելիս

Բանկը

գործում

է

անկողմնակալության, շիտակության, ճշտապահության և հաճախորդների արժեթղթերով և
դրամական միջոցներով իրականացված բոլոր գործարքների վերաբերյալ վերջիններիս
պարտադիր տեղեկացման սկզբունքներով: Հաճախորդների պատվերները կատարելիս
Բանկը գործում է ելնելով բացառապես հաճախորդի շահերի պաշտպանությունից: Շահերի
բախման

կանխարգելմանն

են

ուղղված

Բանկի

կողմից

իրականացվող

հետևյալ

միջոցառումները.
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ý»ñ¹ñáÕÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éíáõÙ ´³ÝÏÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ Ó»éù
µ»ñ»É/í³×³é»É ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ³é³çÝ³ÛÇÝ ¨/Ï³Ù »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ (Ï³ñ·³íáñíáÕ
Ü²ê¸²ø ú¾Ø¾øê ²ðØºÜÆ²» ´´À Ï³Ù ãÏ³ñ·³íáñíáÕ), ´³ÝÏáõÙ Ñ³×³Ëáñ¹Ç Ñ³ßíÇÝ
³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ·³ÝÓíáÕ ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, »Ã» ³ÛÉ µ³Ý
Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ å³ÛÙ³Ý³·ñáí:
 ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÁ (Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÁ) ÝáõÛÝ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ
Ó»éùµ»ñÙ³Ý/ í³×³éùÇ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ·Ýáí Ð³Ûï »Ý Ý»ñÏ³Û³óñ»É, ¨ Ñ³ÛïÁ µ³í³ñ³ñí»É ¿
Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý, ³å³ µ³í³ñ³ñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (Ý»ñ¹ñáÕÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ñ³ÛïáõÙ ÝßíáõÙ ¿ Ñ³ÛïÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÁ)ª
³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ í³Õ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ÛïÇÝ:
 ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÁ (Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÁ) ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÝáõÛÝ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý/ í³×³éùÇ Ñ³Ûï »Ý Ý»ñÏ³Û³óñ»É ÙÇ¨ÝáõÛÝ ·Ýáí, ¨ Ñ³ÛïÁ
µ³í³ñ³ñí»É ¿ Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý, ³å³ ´³ÝÏÁ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ûï»ñÁ
Ñ³Ù³Ù³ëÝáñ»Ý:
 ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ´³ÝÏÁ ¨ Ý»ñ¹ñáÕÁ ÝáõÛÝ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý /
í³×³éùÇ Ñ³Ûï »Ý Ý»ñÏ³Û³óñ»É ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¨ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ·Ýáí, ¨ Ñ³ÛïÁ µ³í³ñ³ñí»É ¿
Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý, ³å³ ´³ÝÏÝ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ µ³í³ñ³ñí³Í ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ Ý»ñ¹ñáÕÇ Ñ³ÛïÁ:
 î³ñµ»ñ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇó ÝáõÛÝ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ·Ýáí ³éùÇ ¨/Ï³Ù
í³×³éùÇ Ñ³Ûï»ñÇ ëï³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ´³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ûï»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ù»Ï
Ñ³ÛïÇ ï»ëùáí ¨ ·áñÍ³ñùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³Ûï»ñÁ ¨ë µ³í³ñ³ñí³Í »Ý
Ñ³Ù³ñíáõÙ Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
 ºÃ» ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý Ñ³Ý¹Çå³Ï³ó Ñ³Ûï»ñ, ³å³ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ï³ï³ñÙ³Ý ·Ýáí Ñ³Ûï»ñÇ
¹»åùáõÙ ´³ÝÏÁ ·áñÍ³ñùÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ï³ñ·³íáñíáÕ ßáõÏ³ÛÇó ¹áõñë Ý³Ë³å»ë ³Û¹
Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇÝ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ,
áñáÝóáí ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÏÝùáõÙÁ å³ñï³¹Çñ ¿ Ï³ñ·³íáñí³Í ßáõÏ³ÛáõÙ:

Մատուցվող ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Իրավաբանական անձանց համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը
1. Բանկի կողմից մատուցվող ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններից օգտվելու
համար բանկ են ներկայանում տնօրենը (ղեկավարը), գլխավոր հաշվապահը (առկայության
դեպքում), ինչպես նաև ստորագրության իրավունքով օժտվող անձինք` իրենց հետ ունենալով
ձեռնարկության կլոր կնիքը և հետևյալ փաստաթղթերը.
1.1 անձը հաստատող փաստաթուղթը,
1.2 իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականը (բնօրինակ և 1
պատճեն),
1.3 կանոնադրությունը (բնօրինակ և 1 պատճեն` կարված և կնքված "Իսկականի հետ
ճիշտ է" մակագրությամբ),
1.4 հարկային կոդ (բնօրինակ և 1 պատճեն),
1.5 տնօրենի (ղեկավարի), գլխավոր հաշվապահի (առկայության դեպքում), ինչպես
նաև ստորագրության իրավունքով օժտվող այլ անձանց պաշտոնի ստանձման
հրամաններից քաղվածքները կամ հաստատված պատճենները, տնօրենի դեպքում
նաև իրավասու մարմնի կողմից նշանակման որոշման /արձանագրության/ պատճենը:
Հրամանի պատճենները չեն պահանջվում, եթե նշված անձինք գրանցված են
ներկայացվող պետական գրանցման վկայականում: Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական
անձանց դեպքում` տնօրենի (ղեկավարի), գլխավոր հաշվապահի (առկայության
դեպքում), ինչպես նաև ստորագրության իրավունքով օժտվող այլ անձանց պաշտոնի
ստանձնումը հավաստող համապատասխան փաստաթուղթ,
1.6 Լուծարվող (անվճարունակության գործընթացում գտնվող) իրավաբանական անձի
հաշիվ բացելու դեպքում լուծարային (անվճարունակության գործով) կառավարիչը
ներկայացնում է լուծարման (անվճարունակության) վերաբերյալ համապատասխան
իրավասու մարմնի որոշումը:

Ֆիզիկական անձանց (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերի) համար անհրաժեշտ
փաստաթղթերի ցանկը
3. Ֆիզիկական անձը (անհատ ձեռնարկատերը) ծառայություններից օգտվելու համար բանկ է
ներկայանում` իր հետ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը`
3.1 անձը հաստատող փաստաթուղթ,
3.2 սոցիալական քարտ (ՀՀ քաղաքացիների համար),
3.3 անհատ ձեռնարկատիրոջ վկայականը /բնօրինակը և պատճենը/ և կնիքը
/առկայության դեպքում/ (պահանջվում է միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից),
3.4 հարկային կոդ (բնօրինակ և 1 պատճեն) (պահանջվում է միայն անհատ

ձեռնարկատիրոջից),
3.5 լուծարվող (անվճարունակության գործընթացում գտնվող) անհատ
ձեռնարկատիրոջ հաշիվ բացելու դեպքում բանկ ներկայացող լուծարային
(անվճարունակության գործով) կառավարիչը ներկայացնում է նաև լուծարման և իր
նշանակման վերաբերյալ համապատասխան իրավասու մարմնի որոշումը:
3.6 հաշվի (հաշիվների) միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում`
լիազորագիր` վավերացված նոտարի կողմից:

