
 
 

 
Արագ փոխանցումների համակարգերով փոխանցումներ  
Տեղեկատվական ամփոփագիր1

Օգոստոսի 11, 2017 

 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ում (այսուհետ՝ Բանկ) առանց հաշվի բացման արագ փոխանցումներ կարող են 
կատարել ֆիզիկական անձինք՝ հետևյալ համակարգերով. 
 

 Կոնվերս Տրանսֆեր (Converse Transfer) 
 MoneyGram 
 Unistream 
 Best 

 
Նախքան փոխանցման իրականացումը հաճախորդին տրամադրվում է տեղեկատվություն փոխանցման 
միջնորդավճարի, փոխանցման հասցեների, սպասարկման ժամերի և հանգստյան օրերի մասին: 
 
Փոխանցման միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով և հաշվարկվում են՝ ըստ այդ պահին Բանկում 
գործող վաճառքի փոխարժեքի: 
 
Բանկը հաճախորդին տրամադրում է յուրաքանչյուր մատուցված ծառայության կատարման վերաբերյալ 
«Կանխիկ մուտքի» անդորրագիր և ուղարկման բլանկի օրինակ: 
 
Բանկը փոխանցումների ընդունումը և վճարումը կատարում է հետևյալ արժույթներով. 
 

 ՀՀ դրամ 
 ԱՄՆ դոլար 
 Եվրո 
 ՌԴ ռուբլի 

 
Կոնվերս Տրանսֆեր (Converse Transfer) 

Կոնվերս Տրանսֆեր համակարգով կարելի է իրականացնել արագ դրամական փոխանցումներ Հայաստանի 
Հանրապետության և ԼՂՀ տարածքում: 
 

Փոխանցվող գումարի արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի 

Փոխանցման տեսակ Անհասցե  

Փոխանցման առավելագույն սահմանաչափեր 
6,000,000 ՀՀ դրամ 
15,000 ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո 
500,000 ՌԴ ռուբլի 

Միջնորդավճար Փոխանցվող գումարի 1%  

Գաղտնագրի նիշերի քանակ 9 

Փոխանցման տևողություն 6 - 8 րոպե 

 
 

  

                                                           
Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխվել:  
Հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք այցելել Բանկի https://www.conversebank.am ինտերնետային կայք, Բանկի 
Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման գրասենյակ/ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել հետևյալ 
հեռախոսահամարով՝ (+374 10) 511 211 

https://www.conversebank.am/�


 
 

 
MoneyGram 

MoneyGram համակարգով կարելի է իրականացնել արագ դրամական փոխանցումներ թվով 197 երկրներում: 
 

Փոխանցվող գումարի արժույթ ԱՄՆ դոլար 

Փոխանցման տեսակ Անհասցե  

Փոխանցման նվազագույն միջնորդավճար 12 ԱՄՆ դոլար 

Փոխանցման առավելագույն միջնորդավճար 300 ԱՄՆ դոլար 

Մեկ փոխանցման առավելագույն գումար 9,999 ԱՄՆ դոլար 

Միջնորդավճար Փոխանցվող գումարի 5 - 10% (կախված գումարի 
չափից և փոխանցման ուղղությունից)  

Սահմանափակումներ 

 Նույն փոխանցողը մեկ գործառնական օրվա 
ընթացքում կարող է կատարել փոխանցումներ 
մինչև 20 000 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով: 

 9100 ԱՄՆ դոլար և ավելի գումար փոխանցելու 
դեպքում հարկավոր է MoneyGram համակարգի 
ծառայությունների կենտրոն թույլտվությունը 
փոխանցումը կատարելու համար: 

Գաղտնագրի նիշերի քանակ 8 նիշ 

Փոխանցման տևողություն 6 - 8 րոպե 

Այլ պայմաններ 

 Ուղարկված փոխանցումը MoneyGram 
համակարգում կարող է վճարվել 90 օրվա 
ընթացքում, ընդ որում, առաջին 45 օրերի 
ընթացքում այն հասանելի է վճարման համար, իսկ 
հաջորդ 45 օրերի ընթացքում փոխանցումը 
վճարելու համար հարկավոր է MoneyGram 
համակարգի ծառայությունների կենտրոնի 
թուլտվությունը:  

 90 օրից հետո փոխանցման վճարումը դառնում է 
անհասանելի և փոխանցողը պետք է դիմի Բանկին 
փոխանցումը հետ ստանալու համար: Այս դեպքում 
միջնորդավճարը հետ չի վերադարձվում: 

 
Համակարգի պաշտոնական կայք - www.moneygram.com 
 
  

http://www.moneygram.com/�


 
 

 
Unistream 

Unistream համակարգով կարելի է իրականացնել արագ դրամական փոխանցումներ դեպի Ռուսաստանի 
Դաշնություն, ԱՊՀ երկրներ և Վրաստան, Եվրոպա, Ասիա, ինչպես նաև աշխարհի այլ կետեր: 
 

Փոխանցվող գումարի արժույթ ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի 

Փոխանցման առավելագույն գումար 900,000 ՌԴ ռուբլու համարժեք գումար 

Միջնորդավճար Փոխանցվող գումարի 1 - 1.5% 

Փոխանցման տեսակ Անհասցե  

Գաղտնագրի նիշերի քանակ 12 նիշ 

Փոխանցման տևողություն 2 - 5 րոպե 

 
Համակարգի պաշտոնական կայք - www.unistream.ru 
 

Best 

Best համակարգով կարելի է իրականացնել արագ դրամական փոխանցումներ դեպի Ռուսաստանի 
Դաշնություն, ԱՊՀ որոշ երկրներ, Վրաստան: 
 

Փոխանցվող գումարի արժույթը ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի 

Փոխանցման տեսակ Անհասցե 

Փոխանցման նվազագույն գումար 1,000 ՌԴ ռուբլի 
30 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 

Փոխանցման առավելագույն գումար 590,000 ՌԴ ռուբլի 
10,000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 

Միջնորդավճար Փոխանցվող գումարի 1 - 1.5%  

Այլ պայմաններ  ուղարկող հաճախորդ տեղեկացում փոխանցման 
վճարման մասին հեռախոսային 
հաղորդագրության միջոցով 

 ստացող հաճախորդի տեղեկացում փոխանցման 
մասին հեռախոսային հաղորդագրության միջոցով 

Գաղտնագրի նիշերի քանակ 7 

Փոխանցման տևողություն 5 - 7 րոպե 

 
Համակարգի պաշտոնական կայք – https://bestmt.ru/ 
 

  

http://www.unistream.ru/�
https://bestmt.ru/�


 
 

 
Ընդհանուր պայմաններ 

Փոխանցման համար պահանջվող փաստաթղթեր  Անձը հաստատող փաստաթուղթ 
 Լրացուցիչ նույնականացման փաստաթուղթ 

(հանրային ծառայությունների համարանիշ 
սոցիալական քարտ)/անհրաժեշտության դեպքում 

Փոխանցման իրականացման համար անհրաժեշտ 
տեղեկատվություն 

 Փոխանցման ուղղություն, մասնավորապես 
վայրի անվանում 

 Ստացողի անուն – ազգանուն 
 Այլ՝ անհրաժեշտության դեպքում 

Փոխանցումը ստանալու պայմաններ  Անձը հաստատող փաստաթուղթ 
 Փոխանցման գաղտնագիր 

 
Փոխանցման չեղյալացում և գումարի վերադարձ 

Փոխանցումը կարող է չեղյալացվել փոխանցողի գրավոր դիմումի հիման վրա: 

Փոխանցման նույն օրը չեղյալացման դեպքում վերադարձվում է փոխանցվող գումարը և միջնորդավճարը, իսկ 
հետագա օրերին վերադարձվում է միայն փոխանցվող գումարը: 

Միջնորդավճարը վերադարձվում է նաև այն դեպքում, երբ փոխանցումը հնարավոր չէ իրականացնել 
համակարգի հետ կապված խնդիրների պատճառով 
 
Փոխանցման տվյալների փոփոխում 

Փոխանցման տվյալների փոփոխում կարելի է իրականացնել, քանի դեռ փոխանցումը վճարված չէ: 
Հնարավոր է փոփոխել ստացողի անուն – ազգանուն – հայրանունը, որոշ դեպքերում՝ նաև փոխանցման 
հասցեն: 
Փոփոխումը կատարվում է փոխանցողի գրավոր դիմումի հիման վրա: 
 
Ծանուցում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի վերաբերյալ 

Տեղեկացնում ենք, որ «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «Կոնվերս 
Բանկ» ՓԲԸ կողմից Ձեզ մատուցվող ծառայությունների հետ կապված տաuը միլիոն ՀՀ դրամը կամ դրան 
համարժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու 
տարաձայնությունները կարող են լուծվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով: 
Բանկի և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված համաձայնագրի համաձայն՝ 
Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն 
այն գույքային պահանջների մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ 
դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ 
հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը: 
Հասցե` ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող., 15 «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ 
Էլ. փոստ՝ info@fsm.am 
Հեռախոս` (+37460) 70-11-11 
Ֆաքս` (+37410) 58-24-21 

 
 
 
 
 


