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Ծառայության անվանումը

1. Բրոքերային հաշվի սպասարկում
1.1 Հաշվի բացում
1.2. Հաշվի սպասարկում
1.3. Հաշվի փակում
1.4. Նվազագույն սկզբնական ներդրում
1.4.1․ ՀՀ ռեզիդենտների դեպքում
1.4.2․ ՀՀ ոչ ռեզիդենտների դեպքում
2. Բաժնետոմսերով, պարտատոմսերով և դեպոզիտար
ստացականներով գործարքների իրականացում
2.1. Միջազգային շուկա
2.1.1. Բաժնետոմսեր և դեպոզիտար ստացականներ
2.1.2.Պարտատոմսեր
2.2. ՀՀ շուկա
3. Արժութային փոխարկում
4. Պահառուական ծառայություններ
4.1. Հաշվի բացում
4.2. Հաշվի փակում
4.3. Արժեթղթերի մուտքագրում դեպո հաշվին
4.4. Արժեթղթերի ելքագրում դեպո հաշվից
4.5. Արժեթղթերի ներպահառուական փոխանցում
4.6. Տեղեկանքների տրամադրում
4.7. Մինչև 1 տարի վաղեմությամբ քաղվածքների
տրամադրում
4.8. Հաշվի սպասարկում (տարեկան)**
4.9. Արժեթղթերի միջպահառուական փոխանցում
4.10. 1 տարի և ավել վաղեմությամբ քաղվածքների
տրամադրում
4.11. Ամսական 1-ից ավելի անգամ տեղեկանքի
տրամադրում
5. Դրամական միջոցների ելքագրում/Արժեթղթերի
փոխանցում
5.1. ՀՀ դրամով

5.2. Արտարժույթով

6. Հավատարմագրային կառավարում
7. Այլ ծառայություններ

Սակագինը*

Անվճար

Չի կիրառվում
50,000 ԱՄՆ դոլար (համարժեք այլ արժույթ կամ արժեթղթեր)

0.03 ԱՄՆ դոլար յուրաքանչյուր արժեթղթի համար, նվազագունը 2 ԱՄՆ
դոլար***
0.35% գործարքի ծավալից, նվազագունը 80 ԱՄՆ դոլար
0.1% գործարքի ծավալից, նվազագունը 2 ԱՄՆ դոլար
Հաշվարկման համար հիմք է հանդիսանում տվյալ պահին գործող
փոխարժեքը

Անվճար

0.35%, նվազագունը 12 ԱՄՆ դոլար
0.5% գործարքի ծավալից, նվազագունը 150 ԱՄՆ դոլար
20 ԱՄՆ դոլար, ԱԱՀ-ն ներառված չէ
Յուրաքան֊չյուրը՝ 10 ԱՄՆ դոլար, ԱԱՀ-ն ներառված չէ

Անվճար
Դրամական միջոցները (արժեթղթերը) հաշվին մինչև 3 ամիս պահելու
դեպքում՝ 2.5%, նվազագունը 100 ԱՄՆ դոլար
Դրամական միջոցները (արժեթղթերը) հաշվին 3-6 ամիս պահելու
դեպքում՝ 0.2%, նվազագունը 100 ԱՄՆ դոլար
Դրամական միջոցները (արժեթղթերը) հաշվին 6 ամսից ավել պահելու
դեպքում՝ 0%
Պայմանագրային
Պայմանագրային

* Եթե գործարքը և սակագինը բազային արժույթով (USD, EUR, GBP) են, ապա գումարը գանձվում է սակագնին համարժեք ՀՀ դրամով, ՀՀ
ԿԲ փոխարժեքով: Եթե գործարքը ոչ բազային արժույթով է և ոչ ռուսական ռուբլով, ապա գումարը միջազգային փոխարժեքով
փոխարկվում է ԱՄՆ դոլարի, այնուհետև գանձվում է սակագնին համարժեք գումար ՀՀ դրամով, ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով։
Սակագները չեն ներառում Բրոքերի գործընկերների/ֆինանսական հաստատությունների միջնորդավճարները, բացառությամբ
միջազգային շուկաներում արժեթղթերի առք ու վաճառքի գործարքների: Հաճախորդի կողմից միևնույն գործարքի շրջանակներում մի
քանի ծառայություններից օգտվելու դեպքում Բրոքերն իրավունք ունի օպտիմալացնել ծախսերը հօգուտ Հաճախորդի: Սակագները
գանձվում են ՀՀ դրամով գործարքի իրականացման պահին ՀՀ ԿԲ-ի կողմից հաշվարկային փոխարժեքով:

** Միջնորդավճարը գանձվում է ամսական: Զրոյական մնացորդով հաշիվների նկատմամբ նվազագույն միջնորդավճար չի կիրառվում:
*** Ներկայացված է ԱՄՆ շուկայում գործող սակագինը: Գործարքի կնքման վայրից կախված՝ կիրառվելու են համապատասխան
հարթակների սակագները: Բրոքերը, Հաճախորդի համապատասխան հարցման դեպքում, ներկայացնում է անհրաժեշտ
տեղեկատվություն տվյալ հարթակներում գործող միջնորդավճարների վերաբերյալ` հեռախոսային խոսակցության կամ էլեկտրոնային
փոստի միջոցով:

«ԻՆՔՈՐ» ՓԲԸ-ի գործունեությունը վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից (լիցենզիայի համար՝ 0005, տրվ․ 27/06/2008 թ.)

