
 
 

 
 
Առանց գրավի ապահովման չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտեր 
Տեղեկատվական ամփոփագիր1

Թարմացվել է 11.07.2018թ. 
 

 
Վարկային քարտը տրամադրվում է «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) կողմից ֆիզիկական անձանց 
(այսուհետ՝ Հաճախորդ): 

Վարկը տրամադրվում է Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման գրասենյակում և 
մասնաճյուղերում Arca Classic կամ Visa Electron քարտի միջոցով, որը հետագայում այլ նպատակների համար 
չի կարող օգտագործվել: Քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոնները ներկայացված են կայքում: 

Քարտի վարկային սահմանաչափը կարող է օգտագործվել տրամադրման պահից սկսած 1 ամսվա ընթացքում: 

Մարումը սկսվում է սահմանաչափի օգտագործման վերջնաժամկետի ավարտից հետո՝ հաճախորդի կողմից 
վերջինիս հետ կնքված պայմանագրում նշված մարման նախընտրելի մոտակա օրվանից: 

Քարտի արժույթը ԱՄՆ դոլար 
Եվրո 

Վարկային սահմանաչափը 

Նվազագույնը՝ 
300,000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար/ եվրո 
 
Առավելագույնը՝ 
զուտ աշխատավարձի կամ միջին ամսական 
եկամուտների (ձեռնարկատիրական 
գործունեությունից, թոշակներից, վարձակալությունից 
և այլ փաստաթղթային հիմնավորած եկամուտների) 
եռապատիկը՝ կախված Հաճախորդի 
վարկունակությունից: 

Վարկի ժամկետը 18 ամիս 

Քարտի պատրաստման և տրամադրման 
ժամկետը Առավելագույնը 5 աշխատանքային օր 

Տարեկան պարզ տոկոսադրույքը՝ ըստ արժույթի 
ԱՄՆ դոլար - 16% 
Եվրո - 14% 

Քարտային հաշվի սպասարկան վճար 3,000 ՀՀ դրամ միանվագ 

Կանխիկացման վճար 

Բանկի կանխիկացման կետերում և 
բանկոմատներում՝ 3% 
 
Այլ բանկերի կանխիկացման կետերում և 
բանկոմատներում՝ 4% 

Քարտից քարտ փոխանցման միջնորդավճար 3% 

Գործարքներ առևտրային կետերում 0 ՀՀ դրամ 

 

  

                                                           
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://conversebank.am/u_files/file/Debit%20Cards/Cards%20rules.pdf�
https://www.conversebank.am/�


 
 

 
Մարման հաճախականությունը և եղանակը 

Մարումը սկսվում է օգտագործման ժամկետի ավարտից մեկ ամիս հետո հետևյալ եղականով՝ 

 «Անուիտետային» (հավասարաչափ ամսական մարում), որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր 
գումարը և կուտակված տոկոսները: 

 
Տոկոսագումարների հաշվարկման օրինակ 

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: 
Տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ:  
 
Հետևյալ պայմաններով վարկի դեպքում՝ 

Վարկի գումար 1,500 ԱՄՆ դոլար 

Անվանական տոկոսադրույք 16% 

Մարման ժամկետ 18 ամիս 

Մարման տեսակ անուիտետային 

 
Մարումների հետ կապված գումարները կկազմեն՝ 

Ամսական մարում (մայր գումար + տոկոսագումար) 94.28 

Ընդհանուր տոկոսագումար 197.12 

Մարումների հանրագումար 1,697.12 

 

Տույժեր և տուգանքներ 

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն 
Բանկին վճարում է տույժ` 0.13% ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար: 
 
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ սահմանված չեն: 
 

Ուշադրություն 

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների 
վրա: 
Վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել Բանկի կողմից: 

Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները ժամանակին չկատարելու 
դեպքում այդ մասին տեղեկատվությունը կտրամադրվի ՀՀ Կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստր և 
«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Րեփորթինգ» ՓԲԸ-ին: Վատ վարկային պատմություն ունենալը հետագայում 
խոչընդոտում է օգտվել Բանկի կողմից տրամադրվող ֆինանսական գործիքներից: 
 
Վարկային պարտավորությունները պայմանագրով սահմանված կարգով չկատարելու դեպքում 
պարտավորությունները կարող են մարվել Հաճախորդի այլ գույքի հաշվին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: 

 
 



 
 

 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը 

1 Վարկային դիմում 

2 Անձը հաստատող փաստաթղթի և Հանրային ծառայությունների համարանիշի բնօրինակը և 
պատճենը, կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 

3 Անձնագրում հաշվառման վայրի վերաբերյալ տեղեկատվության բացակայության դեպքում 
պարտադիր է տեղեկանք հաշվառման վայրից 

4 

Տեղեկանք  աշխատավայրից, որի տրամադրման ժամկետը չպետք է գերազանցի 20 
օրացուցային օրը: Վարկառուից  կարող է պահանջվել նաև վերջինիս գործատուի կողմից 
Վարկառուի համար ներկայացվող, վերջինիս հասանելի տարեկան անհատական 
հաշվետվության պատճենը 

5 Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության 

 
Հաճախորդի՝ անհատ ձեռներեց լինելու դեպքում 
 

1 Վկայական 

2 ՀՎՀՀ  

3 Այլ եկամուտները հիմնավորող փաստաթղթեր 

4 Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության 

 
Վարկը տրամադրելու դրական որոշման և մերժման գործոնները 

Բանկը հակված է տրամադրել վարկը, եթե՝  

 Վարկառուն չունի ժամկետանց և/կամ դասակարգված պարտավորություններ: 
 Վարկառուն գնահատման արդյունքում ճանաչվում է վարկունակ: 

Վարկառուի՝ վերոնշյալ պայմաններից ցանկացածին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել վարկի 
տրամադրման մերժմանը: 
 
Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը տևում է առավելագույնը 7 բանկային օր,  
Հաճախորդի իրազեկումը իրականացվում է 1 բանկային օրում: 
 
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` 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 
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