Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի կողմից Ռուսաստանի «Ազգային
Հաշվարկային Դեպոզիտարիա» ՈԲՎԿ ԲԸ միջնորդությամբ մատուցվող
ծառայությունների սակագները1
1. Արժեթղթերի պահառության ծառայություն
Ծառայությունը
1.1. Պահառության և/կամ արժեթղթերի
իրավունքների հաշվառման
ծառայությունների վճարը՝ պետական,
մունիցիպալ և կորպորատիվ պարտատոմսերի
համար
1.2.
Արժեթղթերի
պահառության
և/կամ
իրավունքների
հաշվառման
արժեթղթերի
ծառայությունների վճարը Ռուսական դեպոզիտար
ստացականների,
բաժնետոմսերի
և
ներդրումային փայերի համար՝ բացառությամբ
շուկայական գին չունոցող արժեթղթերի

Ծավալը2 (շուկայական արժեք3)

Ամսական վճար

մինչև 5մլրդ ռուբլի

2,875 բազիսային կետ

մինչև 5մլրդ ռուբլի

1,4375 բազիսային կետ

2. Արժեթղթերի պահմանման ծառայության դիմաց ամսական վճարման ենթակա գումարի
հաշվարկման բանաձև

Միջին օրական ծավալ × հաշվետու ամսվա օրերի քանակ
× սակագին × բազիսային միավոր

Բազիսային միավոր = 0.01%

3. Այլ պահառուական ծառայություններ
Ծառայությունը
2.1. Արժեթղթերի փոխանցում
2.2. Արժեթղթերի փոխանցում դրամական միջոցների փոխանցման
վերահսկմամբ /ռուբլով/ (DvP)
2.3. Արժեթղթերի փոխանցում արտարժույթով դրամական
միջոցների փոխանցման վերահսկմամբ
/արտարժույթով/ (DvP)

Սակագին (ՌԴ ռուբլի4)
100
200

750

1

Այն դեպքում, եթե ծառայությունների հաշվարկային ամսվա արժեքը ավելի քիչ է Դեպոզիտարիայի ծառայությունների սահմանված
նվազագույն վճարը, ապա գանձվում է Դեպոզիտարիայի ծառայությունների ամենամսյա նվազագույն վճարը 3750 ռուբլու չափով:

2

Նշված ծառայություններից տարբեր, ինչպես նաև նշված սահմանաչափերը գերազանցող ծավալներով գործառնություններ գրանցելու
վերաբերյալ լրացուցիչ պարզաբանումների համար անհրաժեշտ է զանգահարել Կենտրոնական Դեպոզիտարիա
+374 10 54 33 21, ներք. 126 հեռախոսահամարով:
3

Արժեթղթերի պահառության և/կամ արժեթղթերի իրավունքների հաշվառման ծառայությունների
ամսական վճարի մեծությունը՝
շուկայական գին չունեցող բաժնետոմսերի, ներդրումային և դեպոզիտար ստացականների համար կազմում է 375 ռուբլի դեպո հաշվին
արժեթղթերի մեկ թողարկման համար, սակայն ոչ պակաս 3750 ռուբլուց (մեկ հաշվետիրոջ համար) և ոչ ավել 18750 ռուբլուց
4

Սակագները նշված են ռուբլով, քանի որ դրանք մատուցվում են Ռուսաստանի ՙԱզգային Հաշվարկային Դեպոզիտարիա՚ ՈԲՎԿ ԲԸ
միջոցով: Ծառայությունների դիմաց վճարումը կատարվում է ծառայության մատուցման օրվա համար ՀՀ կենտրոնական բանկի
կողմից ռուբլու նկատմամբ սահմանված ՀՀ դրամի հաշվարկային փոխարժեքով արտահայտված գումարով:

2.4. Արժեթղթերի փոխանցում քլիրինգի արդյունքում
2.5. Արժեթղթերի հանումը պահառությունից՝ արտացոլված
ռուբլով արժեթղթեր, ներդրումային փայեր, ԱՊՀ երկրների
կենտրոնական դեպոզիտարիաներում հաշվառված գործիքներ
2.6. Պահառության և/կամ բաժնետոմսերի/ներդրումային փայերի
իրավունքների հաշվառման ընդունում, երբ հանձնարարականը
տրվել է ներդրումային փայերի սեփականատերերի ռեեստրում
վերագրանցման ամսաթվից հետո

125

687,5

112,5

4. Հաշվետերը պարտավոր է ամբողջ ծավալով փոխհատուցել այն ծախսերը, որոնք առկա չեն սույն
սակագներում, սակայն Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան փաստացի կրել է նշված
ծառայությունների մատուցման ժամանակ:

