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2020 թ.-ի Դրամական միջոցների 
կառավարման ոլորտում լավագույն 
ծառայություններ մատուցող բանկ

2019 թ.-ի Դրամական միջոցների 
կառավարման լավագույն 
Բանկը Հայաստանում

2018 թ.-ի Դրամական միջոցների 
կառավարման լավագույն 
Բանկը Հայաստանում

2020 թ.-ի Դրամական միջոցների 
կառավարման լավագույն 
Բանկը Հայաստանում

2019 թ.-ի Դրամական միջոցների 
կառավարման ոլորտում լավագույն 
ծառայություններ մատուցող բանկ 

ՄՈՒՏՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՇԽԱՐՀԻ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԿԵՏԻՑ՝ 
ՄԵԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Տեխնոլոգիական, օրենսդրական 
և տնտեսական միջավայրի փոփոխություններին 
համապատասխանելը ինքնին բարդ գործընթաց 
է, և, ահա, այդ նկատառումով HSBCnet-ը 
տրամադրում է հզոր և պարզ առցանց 
գործիքներ, որոնք կօգնեն Ձեզ կ–առավարել 
նույնիսկ ամենաբարդ բանկային կարիքները։ 

HSBCnet-ը հնարավորություն է տալիս 
կառավարելու Ձեզ անհրաժեշտ բոլոր բիզնես 
ծառայությունները մեկ համակարգի միջոցով 
և հստակ պատկեր է տրամադրում Ձեր բոլոր 
բանկային հաշիվների վերաբերյալ երբ 
և որտեղից կցանկանաք։ 

Ըստ հեղինակավոր «Euromoney» ամսագրի 

Պարզ և արագ

HSBCnet-ը հնարավորություն է տալիս 
կառավարել դրամական հոսքերը տարատեսակ 
հաշվետվությունների օգնությամբ և թույլ է տալիս 
մուտք գործել Ձեր հաշիվներ ցանկացած պահի 
և վայրից՝ իրական ժամանակում տեսնելով Ձեր 
հաշիվների վերաբերյալ տեղեկություններ։  

HSBCnet -ի միջոցով Դուք կարող եք 
դիտարկել Ձեր հաշվով գործարքներն իրական 
ժամանակում՝ օրվա ցանկացած պահի, ինչպես 
նաև տեսնել HSBCnet պորտֆելում ներառված 
բոլոր գլոբալ հաշիվների մնացորդներն ու 
քաղվածքները, ներառյալ HSBC-ում և նախապես 
ընտրված այլ բանկերում սպասարկվող երրորդ 
կողմերի հաշիվներ։

Հաշիվներ համախմբելն ու տեղեկացված 
կանխատեսումներ կատարելն առավել 
դյուրին են դառնում HSBCnet–ի ստանդարտ 
հաշվետվությունների լայն շրջանակի շնորհիվ, 
որոնց միջոցով Դուք կարող եք կազմել 
անհատականացված հաշվետվություններ 
ցանկացած պահի Ձեզ անհրաժեշտ 
տեղեկությունները ստանալու համար։ 
Դուք նույնիսկ կարող եք պատվիրել 
հաշվետվությունների պարբերական 
առաքում՝ ուղիղ դեպի ձեր մուտքային 
հաղորդագրությունների բաժին։ 
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Նախագծված է Ձեզ համար

HSBCnet-ը ճկուն համակարգ է, 
որը թույլ է տալիս օգտվել HSBC-ի 
գլոբալ բանկային լուծումներից, 
մասնավորապես՝ 

 d Ընտրել Ձեր բիզնեսին և շուկային հարմար 
գործիքակազմ և ֆունկցիոնալություն

 d Իրական ժամանակում տեղեկանալ շուկայի 
մասին տեղեկություններին և ստանալ 
ծանուցումներ

 d Կազմել անհատականացված 
հաշվետվություններ և պարբերաբար 
ստանալ դրանք ուղիղ ձեր մուտքային 
հաղորդագրությունների բաժնում

 d Վերահսկել տեղեկատվության 
հասանելիությունը և վճարումներ կատարելու 
լիազորությունները Ձեր թիմի անդամների 
շրջանակում

 d Փոխանցումներ կատարելիս Դուք կարող 
եք ստեղծել մինչև երեք աստիճան 
վավերացման մակարդակներ՝ կախված Ձեր 
կազմակերպության կարիքներից՝ ստանալով 
ավելի մեծ պաշտպանվածություն սխալներից 
և ներքին զեղծարարության փորձերից

Պաշտպանե՛ք Ձեր բիզնեսը 
կիբերհանցագործություններից

Ձեր ինտերնետային բանկային համակարգի 
անվատանգությունը մեզ համար 
առաջնային է, այդ իսկ պատճառով 
HSBCnet համակարգը նախագծվել է՝ հաշվի 
առնելով ժամանակակից անվտանգության 
տեխնոլոգիաները՝ ներառյալ մուտքի հսկման 
կարգավորումները, ենթակառուցվածքների 
ապահովությունը և ընթացակարգերի 
պարբերական վերանայումները։

7
Պաշտպանե՛ք Ձեր բիզնեսը 
կիբերհանցագործություններից6 Նախագծված է Ձեզ համար



ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Անվտանգություն

HSBCnet-ի ճկուն գործիքակազմի միջոցով 
Ձեր օնլայն գործունեությունը կդառնա առավել 
արդյունավետ և ապահով։ 

Անկախ Ձեր կազմակերպության մասշտաբից՝ 
համակարգը կարող է ադապտացվել Ձեր իսկ 
անհատական կարիքներին համապատասխան։ 

Համակարգի հասանելիության 
կարգավորումների միջոցով Դուք կարող եք 
բարձրացնել Ձեր ներքին գործընթացների ու 
գործառնությունների արդյունավետությունը, 
իսկ համակարգի ադմինիստրատորների 
միջոցով կարող եք նաև փոփոխել յուրաքանչյուր 
աշխատակցի լիազորություններն ու 
իրավասությունները և հետևել նրանց կողմից 
համակարգի օգտագործման մանրամասներին։ 

Նոր օգտատերեր ավելացնելու նպատակով 
ադմինիստրատորները պետք է հետևեն քայլ 
առ քայլ գրանցման ընթացակարգերին, որը 
բավականին պարզ գործընթաց է։ Դուք կարող եք 
հատուկ իրավասություններ և լիազորություններ 
սահմանել նոր օգտատերերի համար կամ 
կրկնօրինակել դրանք այլ օգտատերերից։

8 Անվտանգություն

Ֆայլերի ներբեռնում

Մեծ ծավալների փոխանցումների համար 
ընտրե՛ք «Ֆայլերի ներբեռնում» գործիքը, 
որի միջոցով Դուք կարող եք միանգամից 
ուղարկել Ձեր վճարման ենթակա ֆայլերը 
HSBC-ին առանց տեղեկություններն առցանց 
լրացնելու անհրաժեշտության։ Վճարման 
հանձնարարականի պատրաստումից հետո 
այն ենթակա է հաստատման Ձեր կողմից 
նշանակված հաստատողների կողմից։ 
«Ֆայլերի ներբեռնում» գործիքը թույլ է տալիս 
Ձեր համակարգչից կամ համակարգից 
տվյալներ փոխանցել Բանկին՝ տվյալների 
մշակման և փոխանցումների կատարման 
համար։ Ֆայլերին և հաշվետվություններին 
հասանելիություն ստանալու համար Ձեր 
համակարգի ադմինիստրատորը պետք է 
որոշակի իրավասություններ տրամադրի։ 

Ներբեռնված ֆայլերը կատարման փուլերով 
անցնելիս կենթարկվեն են նաև մի շարք 
սխալների ստուգման և վավերացման 
ընթացակարգերի, ինչից հետո Դուք կստանաք 
հաստատման վերաբերյալ ծանուցումներ 
և կկարողանաք ներբեռնել ամփոփիչ 
հաշվետվություններ ֆայլերի առաջընթացին 
հետևելու նպատակով։ 

Դրամական հոսքերի կառավարում

Դրամական հոսքերի կառավարման 
տեսանկյունից շատ կարևոր են վճարումների և 
հավաքագրումների անվտանգ գործընթացները։ 

HSBCnet համակարգի գործիքակազմը կօգնի 
խնայել Ձեր ժամանակն ու գումարները՝ 
դարձնելով գործընթացներն առավել 
արդյունավետ, ինչպես նաև ապահովելով 
ճկունության ու կառավարման առավել բարձր 
մակարդակ։

 d Ստեղծե՛ք տեղական և միջազգային 
փոխանցումների բազմաթիվ տեսակներ

 d Ստեղծե՛ք մեկանգամյա վճարման 
հանձնարարագրեր՝ մինչև 45 օր ժամկետում 
կատարման համար

 d Օգտագործե՛ք փոխանցման ձևանմուշներ՝ 
կրկնվող փոխանցումներն ավելի 
արդյունավետ կառավարելու նպատակով

 d Վճարման հանձնարարականի 
հաստատումից հետո Դուք կարող եք իրական 
ժամանակում ստանալ թարմացումներ և 
բոլոր փուլերի ընթացքում հետևել վճարման 
կարգավիճակին, ինչպես նաև վճարումների 
կատարմանը զուգահեռ ծանուցումներ 
ուղարկել շահառուներին և այլ երրորդ 
կողմերի։
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Իրացվելիության կառավարում

«HSBC իրացվելի միջոցների պորտալ»-ն 
անվտանգ, առցանց գործիք է, որը թույլ է տալիս 
HSBCnet-ի միջոցով կառավարել ձեր իրացվելի 
միջոցների պահուստները։ 

24/7 ռեժիմով հասանելի այս գործիքը 
դյուրըմբռնվող և հեշտությամբ օգտագործելի 
է և պահանջում է նվազագույն ուսուցում։ Դուք 
կարող եք իրական ժամանակում տեսնել Ձեր 
հաշիվների վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ 
ներառյալ մնացորդներն և գործարքների 
պատմությունը։  

Հիմնական էջում Դուք կարող եք տեսնել 
վերջին 15 օրերի ընթացքում տեղի ունեցած 
բոլոր գործարքների պատմությունը՝ կցված 
իրավաբանական անձանց, հաշիվների և 
ֆոնդերի համար։
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HSBCnet ՄՈԲԱՅԼ 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ
HSBCnet մոբայլ հավելվածի միջոցով Դուք 
կարող եք մուտք գործել HSBCnet անմիջապես 
Ձեր բջջային հեռախոսից։ Հավելվածի միջոցով 
կարող եք առավել պարզ և արագ մուտք գործել 
համակարգ, քան ուղղակի բջջային հեռախոսի 
զննարկչով և ստանալ հասանելիություն Ձեզ 
լիազորված հաշիվներին և ծառայություններին 
ցանկացած վայրից և ցանկացած պահի։

HSBCnet մոբայլ հավելվածի միջոցով 
Դուք կարող եք՝
 d Տեսնել հաշվի մնացորդներն ու հաշվով 

գործարքները 

 d Կատարել փոխանցումներ, վճարումներ և 
հաշիվների միջև ներքին փոխանցումներ՝ 
գործող փոխանցման շահառուներին  

 d Հաստատել վճարումներ և հաշիվների միջև 
ներքին փոխանցումներ

 d Հետևել փոխանցումների կարգավիճակին 
ցանկացած փուլում

 d Հաստատել միջազգային փոխանցումներ

 d Ստանալ հաստատման ուղարկված 
փոխանցումների ծանուցումներ «Իմ 
ծանուցումները» բաժնում:

HSBCnet մոբայլ հավելվածը թույլ է տալիս 
օգտվել կենսաչափական նույնականացման մի 
շարք հնարավորություններից, ներառյալ մուտք 
գործել հպմամբ «Touch ID» և դեմքի ճանաչմամբ 
«Face ID»՝ iOS օպերացիոն համակարգով 
աշխատող սարքավորումների և մատնահետքի 
ճանաչմամբ «Fingerprint ID» Android օպերացիոն 
համակարգով աշխատող սարքավորումների 
համար, որոնց շնորհիվ կարող եք պարզ, արագ 
և անվտանգ հասանելիություն ձեռք բերել Ձեր 
հաշիվներին և մնացորդներին։
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Ի՞նչ է անհրաժեշտ մուտք 
գործելու համար
 d Համադրելի iOS կամ Android սարք

 – Touch ID՝ հասանելի է iPhone X կամ ավելի նոր 
մոդելների համարշ

 – Face ID` հասանելի է iPhone X կամ ավելի նոր 
մոդելների համար

 – Android Fingerprint ID` հասանելի է Android 
OS 8.1-ով կամ ավելի բարձր օպերացիոն 
համակարգով աշխատող սարքավորումների 
համար

 d HSBCnet մոբայլ հավելվածի թարմացված 
տարբերակ՝ ներբեռնված համապատասխան 
բջջային հավելվածների հարթակներից

Պարզապես հետևե՛ք ստորև նշված 
քայլերին HSBCnet մոբայլ հավելվածում 
կենսաչափական նույնականացումն 
ակտիվացնելիս՝

 d Սարքի կարգավորումներ։ Վստա՛հ 
եղեք, որ Ձեր iOS կամ Android սարքի 
կարգավորումներում ակտիվացրել եք 
կենսաչափական նույնականացման 
հնարավորությունը

 d Մուտք։ Բացե՛ք HSBCnet մոբայլ հավելվածը 
և մուտքագրե՛ք Ձեր օգտագործողի 
անունը, որից հետո նաև մուտքագրե՛ք 
անվտանգության սարքով գեներացված կոդը 

 d Միացում։ HSBCnet մոբայլ հավելված մուտք 
գործելուն պես Դուք կարող եք միացնել 
կենսաչափական նույնականացման 
հնարավորությունը հավելվածի 
կարգավորումներ բաժնից և հետևել 
հետագա ցուցումներին։ Ծառայությունն 
ակտիվացնելու համար Դուք պետք է նաև 
ընդունեք համապատասխան պայմանները։

 d Վավերացում։ Օգտագործե՛ք Ձեր սարքի 
կենսաչափական նույնականացման 
հնարավորությունը կարգավորումն 
ավարտելու նպատակով։
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ԲՋՋԱՅԻՆ ՍԱՐՔԻ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ 
ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ / SOFT TOKEN
Բջջային սարքի վավերացման դեպքում վստահելի 
սարքը՝ օգտատիրոջ բջջային հեռախոսը, 
կիրառվում է որպես բազմաֆունկցիոնալ 
վավերացման միջոց օգտատիրոջ HSBCnet 
համակարգ մուտք գործելու համար։ Ի 
տարբերություն անվտանգության սարքի՝ 
բջջային հեռախոսի միջոցով վավերացումը 
հանդիսանում է ավելի մատչելի, պարզ, ճկուն և 
վստահելի այլընտրանք։ 

Ե՞րբ է պետք օգտագործել 
բջջային սարքով վավերացումը՝
 d HSBCnet.com ինտերնետային կայք մուտք 

գործելիս

 d Երկակի վավերացում բարձր ռիսկայնությամբ 
գործառնությունների ժամանակ

 d Գործարքի վավերացում փոխանցման 
հանձնարարական պատրաստելիս
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Բջջային սարքի օգտագործմամբ 
վավերացում / Soft token



Բջջային սարքի վավերացում 
կիրառելու տարբերակներ
 d Մեկանգամյա գաղտնաբառ

 d Push հաղորդագրություն

Պահանջներ

Ներբեռնե՛ք HSBCnet բջջային հավելվածն 
օգտագործողի բջջային սարք։

Բացառություններ
 d Բանկերի՝ իրար միջև փոխանցումներ

 d Փոխանցումներ երրորդ կողմ հանդիսացող 
իրավաբանական անձանց անունից
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Բջջային սարքի օգտագործմամբ 

վավերացում / Soft token

HSBCnet ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ

Պարզեցրե՛ք Ձեր վճարումները

Մենք գիտենք, որ Դուք կարևորում եք Ձեր 
ժամանակն ու ցանկանում եք Ձեր վճարումները 
կատարել արագ և պարզ։ HSBCnet-ի 
պարզեցված բաժիններն և կարգավորումները 
Ձեզ թույլ կտան տեսնել միայն Ձեզ անհրաժեշտ 
տեղեկությունները և կօգնեն ավելի արդյունավետ 
կազմակերպել աշխատանքը։ 

Վճարումներ կատարելու նոր էջի պարզ և 
կռահելի կառուցվածքի, ինչպես նաև ավելի 
արագ ընթացակարգերի շնորհիվ Դուք 
կնվազեցնեք տվյալների լրացման ընթացքում 
թույլ տված սխալների ռիսկերը։ Նոր էջում 
Դուք կգտնեք՝

 d Վճարումներ կատարելու պարզեցված էջ, 
որն ավտոմատ կերպով ադապտացվում 
է օգտագործողի գործողություններին՝ 
արդյունքում ցուցադրելով միայն 
տվյալ առաջադրանքին վերաբերող 
տեղեկություններ

 d Էջերի համարակալում, որոնք ցույց են տալիս 
վճարման հանձնարարականի ստեղծման որ 
փուլում եք գտնվում  

 d Վճարման հանձնարարականի արագ 
հաստատում՝ էջի ներքևում տեղադրված 
«Հաստատել» կոճակի միջոցով, որը միայն 
կակտիվանա բոլոր պարտադիր դաշտերը 
լրացված և ստուգված լինելուց հետո

 d Մուտքագրված տեղեկությունները ստուգելու 
հնարավորություն, որն իրական ժամանակում 
Ձեզ կտեղեկացնի սխալ լրացված դաշտերի 
մասին՝ օգնելով խուսափել վճարման 
հանձնարարականների փոփոխման հետ 
կապված ծախսերից

 d Փնտրելու հնարավորություն, որը կօգնի 
հեշտությամբ գտնել որոշակի հաշիվներ՝ 
մուտքագրելով միայն անունը կամ 
հաշվեհամարը 

 d Հնարավորություն դիտելու հաշիվների 
հասանելի մնացորդները մեկ բաժնում 
առանց էջերի միջև տեղափոխվելու 
անհրաժեշտության։
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HSBCnet TRACK PAYMENTS 
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ
Մենք շարունակաբար կատարելագործում 
ենք մեր տեխնոլոգիաները Ձեր ֆինանսական 
գոծառնությունների արդյունավետությունը 
բարձրացնելու նպատակով։  

Track Payments-ը Ձեզ ավելի մեծ տեսանելիության 
հնարավորություն է ընձեռում և թույլ է տալիս 
հետևել և կառավարել Ձեր վճարումները։ 

Դուք կարող եք ֆիլտրել և կառավարել Ձեր 
փոխանցումները տարատեսակ չափանիշներով, 
ինչպիսիք են արժույթը, ստացող երկիրը, 
գումարի չափը և այլն։

Track Payments-ի միջոցով դուք 
կարող եք՝
 d Կատարել գործարքների որոնում ըստ 

իրենց կարգավիճակի և առանձնացնել 
բոլոր լրացուցիչ գործողություննւերի կարիք 
ունեցող փոխանցումները

 d Օգտագործել Track Payments-ը և՛ բջջային, 
և՛ համակարգչային տարբերակներով

 d Մի քանի անկնթարթում որոնել և ֆիլտրել 
Ձեզ անհրաժեշտ գործարքները

 d Օգտվել SWIFT gpi (Global Payments 
Innovation) տեխնոլոգիայից ընդհուպ մինչև 
ստացող Բանկ Ձեր փոխանցումներին 
հետևելու համար։
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ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Հայաստանի HSBCnet ծառայությունների համար սահմանված են հետևյալ սակագները.

HSBCnet ծառայության միանվագ գանձումներ

HSBCnet համակարգի տեղադրում և ուսուցում 
(ներառյալ 5 անվտանգության սարք) 30,000 ՀՀ դրամ1* (միանվագ)

Լրացուցիչ անվտանգության սարք2 8,000 ՀՀ դրամ* յուրաքանչյուր սարքի համար

Լրացուցիչ այց հաճախորդին 5,000 ՀՀ դրամ* (միանվագ)

1 Արտարժույթային հաշվից գանձման դեպքում փոխանակումն իրականացվում 
է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գործարքին նախորդող/ընթացիկ օրվա համար 
հրապարակված արտարժույթի միջին փոխարժեքը (կախված գործարքի/գործառնության ժամից), 
եթե այլ բան նախատեսված չէ Բանկի և Հաճախորդի միջև:

* Ներառյալ ԱԱՀ:

HSBCnet համակարգի միջոցով էլեկտրոնային բանկային ծառայությունների մատուցում 

Սպասարկման ամսական վճար 7,000 ՀՀ դրամ1

Եթե HSBCnet համակարգի միջոցով 
կատարվում է ամսական անկանխիկ ելքային 
գործարքների առնվազն 75%-ը

Անվճար
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ՀՀ դրամով վճարման հանձնարարականի փոփոխում կամ չեղարկում

Բանկի կողմից ստացված, բայց չկատարված Անվճար

Բանկի կողմից ստացված և կատարված 3,000 ՀՀ դրամ

Արտարժույթով վճարման հանձնարարականի փոփոխում կամ չեղարկում

Բանկի կողմից ստացված, բայց չկատարված Անվճար

Բանկի կողմից ստացված և կատարված 9,000 ՀՀ դրամ
1 Սպասարկման ամսական վճարը կկիրառվի այն դեպքում, եթե հաճախորդն օգտվում է 
համակարգից միայն դիտարկման համար, և/կամ եթե HSBCnet համակարգի միջոցով կատարվում 
է ամսական անկանխիկ ելքային գործարքների 75%-ից պակաս:

HSBCnet համակարգի միջոցով ներկայացված գործարքների ընդհանուր ծավալը հաշվարկելիս 
հաշվի են առնվում HSBCnet համակարգին կցված բոլոր հաշիվները` ներառյալ հաճախորդի հետ 
կապված անձանց հաշիվները:

HSBCnet համակարգի միջոցով ներկայացվող ՀՀ դրամով տեղական վճարման հանձնարարականների 
նկատմամբ 5000 ՀՀ դրամ միջնորդավճար չի կիրառվի:

Սպասարկման ամսական վճարները (եթե կիրառելի են) եռամսյակը մեկ անգամ` օրացուցային 
եռամսյակին հաջորդող ամսվա ընթացքում, ավտոմատ կերպով կգանձվեն դրամային հաշվից, իսկ 
արտարժութային բանկային հաշվի դեպքում Բանկին իրավունք է վերապահվում գանձվելիք գումարի 
չափով արտարժույթը ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գործարքին նախորդող/ընթացիկ օրվա 
համար հրապարակված արտարժույթի միջին փոխարժեքով (կախված գործարքի/գործառնության 
ժամից), եթե այլ բան նախատեսված չէ Բանկի և Հաճախորդի միջև փոխանակել ՀՀ դրամի և գանձել:
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բխող ֆինանսական կազմակերպության և սպառողի պատասխանատվության սահմանները և մուտքի 
վերահսկման ընթացակարգերը ներկայացված են համանուն տեղեկատվական ամփոփագրում, ինչպես 
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Իրավաբանական անձանց մատուցվող ծառայությունների տրամադրման հիմնական պայմաններին 
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