
Հաստատվել է 15.09.2021
"ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ" ՓԲԸ-ի միանձնյա տնօրեն

Գործադիր տնօրենի ժ/պ փոխարինող Անի Սարիբեկյանի որոշմամբ

Ռեզիդենտ Ոչ ռեզիդենտ
Հաշվի բացում** անվճար 100 ԱՄՆ դոլար կամ այլ 

համարժեք արժույթ 
Հաշվի բացման/համալրման 
ամսաթիվը

Հաշվի սպասարկում անվճար անվճար
Հաշվից արժեթղթերի փոխանցում 50 ԱՄՆ դոլար կամ այլ 

համարժեք արժույթ 
50 ԱՄՆ դոլար կամ այլ 
համարժեք արժույթ 

Փոխանցման ամսաթիվ

Հաշվետվություններ,հաստատումներ, 
քաղվածքներ

անվճար անվճար

Հաշվի փակում անվճար անվճար

Պատվերների իրականացում Անվճար* Նվազագույն Անվճար* Նվազագույն
Բաժնետոմսեր, ETFs, ETNs Պատվերների գումարի 0.25%-

ը
Պատվերների գումարի 0.25%-
ը

Հաշվարկման օրը

Պարտատոմսեր Պատվերների գումարի 0.1%-ը Պատվերների գումարի 0.25%-
ը

Հաշվարկման օրը

Օպցիոններ,ֆորվարդ և ֆյուչերս 1.5 ԱՄՆ դոլար կամ այլ 
համարժեք արժույթ 
յուրաքանչյուր գործարքի 
համար

1.5 ԱՄՆ դոլար կամ այլ 
համարժեք արժույթ 
յուրաքանչյուր գործարքի 
համար

Հաշվարկման օրը

Սվոփ Գործարքի ծավալի 0.05% Գործարքի ծավալի 0.05% Հաշվարկման օրը
Ռեպո*** Օրական գործարքի գումարի

- 0% (AMD)
-0.0015% (USD, EUR, RUB)

Օրական գործարքի գումարի
- 0% (AMD)
-0.0015% (USD, EUR, RUB)

Հաշվարկման օրը

Արտարժույթի փոխարկում Պատվերի գումարի 0.1%-1% Պատվերի գումարի 0.1%-1% Հաշվարկման օրը

Պատվերների իրականացում Անվճար* Նվազագույնը Անվճար* Նվազագույնը

Սակագներ
Ներդրումային ծառայություններ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար

Ծառայության անվանումը
Վճար*

Վերջնաժամկետ

Բրոքերային ծառայություններ

Ընդհանուր վճարներ

Ներքին շուկա Արտասահմանյան շուկա Վերջնաժամկետ
ֆոնդային բորսայում

Արտաբորսայում
Ներքին շուկա Արտասահմանյան շուկա Վճար

2,500 AMD/
5 USD/
4 EUR/

350 RUB

2,500 AMD/
5 USD/
4 EUR/

350 RUB
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Բաժնետոմսեր, ETFs, ETNs Պատվերների գումարի 0.25%-
ը

Պատվերների գումարի 0.25%-
1%-ը

Հաշվարկման օրը

Պարտատոմսեր Պատվերների գումարի 0.15%-
ը

Պատվերների գումարի 0.1%-
1%-ը

Հաշվարկման օրը

Options, Forwards Պայմանագրային Պայմանագրային Հաշվարկման օրը
Սվոփ Պայմանագրային Պայմանագրային Ժամկետի ավարտի 

օրը
Ռեպո*** Օրական գործարքի գումարի

- 0% (AMD)
-0.0015% (USD, EUR, RUB)

Օրական գործարքի գումարի
- 0% (AMD)
-0.0015% (USD, EUR, RUB)

Հաշվարկման օրը

Արտարժույթի փոխարկում Պատվերների գումարի 0.1%-
1%-ը

Պատվերների գումարի 0.1%-
1%-ը

Հաշվարկման օրը

Առևտրային տերմինալ Անհասանելի

տևողություն<= 1 օր տևողություն>1 օր
AMD 0% տարեկան ԿԲ վերաֆինանսավորման 

տոկոսադրույք+2%
Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին 
օրը

RUB 0% տարեկան RUONIA+1.5% Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին 
օրը

USD 0% տարեկան LIBOR+1.5% Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին 
օրը

EUR 0% տարեկան EUROBOR+1.5% Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին 
օրը

Ծառայության անվանումը Վճար* Վերջնաժամկետ
Փաթեթի կառավարում**** 1% Յուրաքանչյուր եռամսյակի 

վերջին օրը
Հաջողված գործարքի միջնորդավճար Յուրաքանչյուր եռամսյակի 

վերջին օրը
Կապիտալի շահույթ<= 10% 10%

10%<Կապիտալի շահույթ<=20% 25%
20%<Կապիտալի շահույթ<=50% 40%

Կապիտալի շահույթ>50% 50%

Վճար* Վերջնաժամկետ
Փոխառության տրամադրում

2,500 AMD/
5 USD/

4 EUR/
350 RUB

2,500 AMD/
5 USD/

4 EUR/
350 RUB

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարում***

Արժույթ
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Հաշվարկման օրը
Հանձնման-ընդունման ակտ

Հանձնման-ընդունման ակտ

Հանձնման-ընդունման ակտ

Ծառայության անվանումը Վճար* Հաշվարկման օրը
Ազդագրի/ժամկետային թերթի կազմում

Փաստաթղթերի ամբողջական 
պատրաստում

սկսած 1,500,000 ՀՀ դրամից 
կամ այլ համարժեք արժույթ

Հանձնման-ընդունման ակտ

Ուղեցույց մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ 
կամ համարժեք այլ 
արտարժույթ

Հանձնման-ընդունման ակտ

Հաջողված գործարքի միջնորդավճար մինչեւ 5% ծավալի Հանձնման-ընդունման ակտ

Ցուցակման(ներքին շուկա) սկսած 500,000 ՀՀ դրամից Հանձնման-ընդունման ակտ

Ցուցակման(միջազգային շուկա) սկսած 1,000,000 ՀՀ դրամից Հանձնման-ընդունման ակտ

Շուկայի ստեղծում Պայմանագրային Հանձնման-ընդունման ակտ

Ծառայության անվանում Վճար* Հաշվարկման օրը
Հաշվի օպերատորի փոփոխության 
հետևանքով ռեեստրի վարման 
պայմանագրի վերակնքում 

6,000 ՀՀ դրամ կամ այլ 
համարժեք արժույթ

Օրինակ:Եթե 



100 ԱՄՆ դոլարի ներդրման արդյունքում կապիտալի շահույթը տարեկան 35% կամ 35 դոլար է, ապա կառավարման և հաջողված գործարքի   վճարները հաշվարկվում են հետևյալ կերպ.
Կառավարման վճար: $100*1%=$1
Եկամուտ: $100*10%*10%+$100*10%*25%+$100*15%*40%=$1+$2.5+$6=$9.5 or 27.14% ($9.5/$35)

Ծառայության անվանում Վճար*

ՀԿԴ Հաշվի օպերատորի ծառայություններ

Համաձայն ՀԿԴ սակագնային 

Հետազոտական 



և ֆինանսական վերլուծություն և արժեթղթերի 
գործարքների հետ կապված այլ ընդհանուր ներդրումային 

կնե ի մ

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Տեղաբաշխում

Խորհրդատվություն

Ներդրումային խորհրդատվություն

Խորհրդատվություն ընկերություններին կապիտալի կառուցվածքի, 
կորպորատիվ ռազմավարության, վերակազմակերպման վերաբերյալ
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Պորտֆելի փոխանցում 6,000 ՀՀ դրամ կամ այլ 
համարժեք արժույթ

ՀԿԴ այլ ծառայությոններ ՀԿԴ սակագին+50%

Ծառայության անվանում Վճար* Վերջնաժամկետ
Հատուկ ծառայություններ(լրացուցիչ 
ծառ

․

կարող են հասանելի լինլ ըստ 
հաճախորդի պահանջի)

Պայմանագրային

Հատուկ նշումներ

**** <<Լենդմարկ Կապիտալ>> ՓԲԸ կողմից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառայությունների մատուցման դիմաց Հիմանդրից գանձվող պարգևավճարի հաշվարկման կարգ

Պարգևավճարը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրվա և/կամ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի դադարեցման օրվա դրությամբ,հետևյալ 

Որտեղ՝

F –    Պարգևավճարն է,
AV – Կառավարմանը հանձնված Ակտիվների համախառն շուկայական արժեքն է՝հաշվետու ժամանակաշրջանի i-րդ օրվա վերջում*   (ՀՀ դրամով** );
D –   Հաշվետու ժամանակաշրջանի օրերի քանակը;
P –   Տարեկան տոկոսադրույքի 1/4 մասը. 

Այլ ծառայություններ

** Հաշվի բացման վճարը միանվագ վճար է, որը վճարվում է Հաճախորդի կողմից, որը դառնում է "Լենդմարկ Կապիտալ" ՓԲԸ-ի հաճախորդ ' անկախ մատուցվող ծառայություններից:
***Ներդրումների նվազագույն գումարը կազմում է 50,000 ԱՄՆ դոլար կամ այլ համարժեք արտարժույթ կամ արժեթուղթ

* (1) Վճարները չեն ներառում ԱԱՀ
  (2)Վճարները չեն ներառում միջնորդավճարները, սպասարկող և միջնորդ բանկերի կողմից սահմանված վճարները:
  (3) «Լենդմարկ Կապիտալ»-ի հաճախորդների դրամական միջոցները պատշաճ կերպով կառավարելու համար բացված բանկային հաշիվները պահող բանկերից ստացված տոկոսների 
արդյունքում կուտակված եկամուտը, ինչպես նաև այդ հաշիվների պահպանման հետ կապված բոլոր ծախսերը պատկանում են

  

Բրոքերային ծառայությունների և Արժեթղթերի Փաթեթի կառավարման ծառայությունների դիմաց նշված միջնորդավճարի չափը կարող է բանակցությունների առարկա լինել 
հաճախորդների հետ, որոնց տարեկան շրջանառությունը գերազանցում է 1 մլն ԱՄՆ դոլարը կամ համարժեք դրամը ՀՀ դրամով կամ այլ արժույթով: Յուրաքանչյուր  դեպքում 
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"ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ" ՓԲԸ-ի միանձնյա տնօրեն

Գործադիր տնօրենի ժ/պ փոխարինող Անի Սարիբեկյանի որոշմամբ

* Առաջին անգամ հաշվետու ժամանակաշրջանի առաջին օրը համընկնում է արժեթղթերի կառավարման մասին համաձայնագրին համապատասխան կատարված ակտիվների սկզբնական 
հաշվարկի ամսաթվի հետ:
** Արտարժույթով արտահայտված ակտիվները փոխվում են Հայաստանի Կենտրոնական բանկի կողմից համապատասխան ամսաթվի դրությամբ հրապարակված արժութային շուկաների 
միջին փոխարժեքով:
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