Հետևեք մեր ստորև շարադրված բոլոր քայլերին

Հարգելի Հաճախորդ,
ՀԾ
Ինտերնետ-Բանկ
համակարգի
միջոցով
ավանդային
հաշիվներով
էլեկտրոնային
գործառնություններ /ավանդի ներդրում, համալրումներ, դադարեցում, ժամկետի երկարաձգում,
տոկոսների հաշվարկ և այլն/ կատարելիս ստացվող, ուղարկվող, օգտագործվող Էլեկտրոնային
փաստաթղթերը, որոնք վավերացվում են Էլեկտրոնային թվային ստորագրության միջոցով, համարվում են
համապատասխան թղթային փաստաթղթերին համարժեք՝ առաջացնելով Պայմանագրով ամրագրված
համապատասխան իրավունքներ և պարտավորություններ:
Ձեր կողմից իրականացված ցանկացած գործողություն Բանկի կողմից մշակվում, գրանցվում է
էլեկտրոնային գրանցամատյանում (լոգավորվում են), պահպանվում են Բանկի կողմից ՀՀ նորմատիվիրավական և Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված ժամանակահատվածում: Ձեր կողմից
համակարգում իրականացված ցանկացած գործողության, այդ թվում գործարքի վերաբերյալ
համապատասխան տեղեկատվությունը ցանկացած պահի հասանելի կլինի Ձեզ:

Համակարգը ապահովում է տեղեկատվության ամբողջականության և իսկության վերահսկումը
գաղտնագրման և ԷԹՍ-ի կիրառմամբ, բավարար է այն երրորդ անձանց անթույլատրելի օգտագործումից
պաշտպանելու, ինչպես նաև Էլեկտրոնային փաստաթղթի իսկությունը հաստատելու և դրա վրա
Էլեկտրոնային թվային ստորագրության դրած անձին նույնականացնելու համար:
Ծանոթանալով Ավանդի ներդրման ուղեցույցին /այսուհետ՝ «Ուղեցույց»/ և ավանդի բացման հայտի
հաստատումով Դուք Բանկին, ավանդային պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, տալիս եք
անվերապահ իրավունք իրականացնելու ավանդի ներդրման կապակցությամբ Ուղեցույցի պահանջներին
համապատասխան Ձեր կողմից ուղարկված կարգադրությունների հետ կապված գործողությունները :

1

Սեղմեք Հայտեր

2

Սեղմեք Ավանդի բացման հայտ տարբերակը

3

Ավանդի բացման հայտ տարբերակը բացելուց հետո անհրաժեշտ կլինի Հաշիվ տողում նշել այն բանկային հաշվի
համարը, որից պետք է կատարվի ավանդի ներգրավում

1
2

3

4

Ավանդատեսակ տողի վրա նշում կատարելուց հետո բացվում է նոր պատուհան հետևյալ տեսքով, որով համակարգը
ավտոմատ կառաջարկի Ձեր ընտրած հաշվեհամարին համապատասխանող արժույթով գործող առցանց ավանդների
ցանկը տվյալ պահին գործող պայմաններով, որից հետո Դուք կընտրեք Ձեզ համար նախընտրելի տարբերակը և
Կատարել տալով կլրացնեք համապատասխան հայտը:

4

5

Համապատասխան ավանդատեսակը ընտրելուց հետո անհրաժեշտ է լրացնել Ներդրվող գումար տողը` նշում
կատարելով ներդրվող գումարի չափի վերաբերյալ:
Նպատակ տողում պետք է նշել Ավանդի ներգրավում արտահայտությունը:
Ուշադրություն!
* 5 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթի գումարը գերազանցելու դեպքում պարտադիր պետք է լրացնել նաև Ավանդի բացման
հայտին կից ներկայացված <Հայտարարագիր ֆինանսական միջոցների ծագման աղբյուրի վերաբերյալ> ձևը:

5

6

Ծանոթացեք Ավանդի բացման պայմաններ կոճակի ներքո առկա փաստաթղթերին՝ Ձեր կողմից ընտրված
ավանդատեսակի համապատասխան տեղեկատվական ամփոփագրին, որտեղ զետեղված են ներդրվող ավանդի բոլոր
էական պայմանները, Ավանդային պայմանագրի օրինակելի ձևին և Ավանդների հատուցման երաշխավորման
պայմանների և կարգի մասին Ծանուցմանը:

7

Ծանոթանալուց հետո ավանդի բացման պայմանների հետ համաձայն լինելու դեպքում կատարեք նշում Համաձայն եմ
պայմաններին դաշտում, որը հավասարազոր է պայմանագրի թղթային տարբերակի ստորագրմանը:
Ավանդատուն Համաձայնություն տալով պայմաններին հավաստում է, որ էլեկտրոնային եղականով ստացել է համապատասխան
ավանդին վերաբերվող տեղեկատվական ամփոփագիրը, ծանոթացել է Բանկի կողմից ավանդների ընդունման պայմաններին,
ընդունում է դրանք և պարտավորվում կատարել դրանցով նախատեսված պահանջները:
Համաձայնություն տալով պայմաններին տալիս եք անվերապահ համաձայնություն Բանկին իրականացնել ներկայացված ավանդի
բացման /համալրման, դադարեցման, երկարաձգման և այլն/ հայտ հանձնարարականով նախատեսված գործողությունները:
Նշումը չկատարելու դեպքում ավանդի ներդրման Ձեր հետագա գործողությունները հասանելի չեն լինի:

7

8

Վերը նշված գործողությունները կատարելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել Հիշել և Ստորագրել կոճակը, որից հետո
հայտն ավտոմատ կուղարկվի Բանկ:

8

9

Բանկը Ձեր ուղարկված հայտը կմերժի հետևյալ դեպքերում՝
 Գումարի բացակայության դեպքում
 Ավանդի բացման հայտին կից ներկայացված Հայտարարագիր ֆինանսական միջոցների ծագման աղբյուրի
վերաբերյալ ձևը չլրացնելու դեպքում
Հայտը Բանկում մշակվելուց հետո ՀԾ գործառնական օր ծրագրում կձևավորվի Ավանդային պայմանագիր
անվանումով ֆունկցիոնալ պատուհան, որի գծով կատարվող բոլոր հետագա գործողությունների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը /ավանդի ներգրավում, տոկոսների հաշվարկ, ավանդի մարում, տոկոսների վճարում և
այլն/ հասանելի կլինի Ձեզ:
Համակարգի
միջոցով
Բանկին
ուղարկված
համարվում են ստորագրված Ձեր կողմից:

9

բոլոր

հաղորդագրությունները

և

փաստաթղթերը
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ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Եթե Հայտը Բանկ է ուղարկվել (ստորագրվել՝ Հիշել և ստորագրել կոճակի/կոճակների սեղմումով)
Երևանի ժամանակով (GMT+4) ժամը 16:00-ից հետո, ապա Ավանդը ներդրված է համարվում դրան հաջորդող
աշխատանքային օրը, ինչը հավաստվում է ավանդային հաշվի քաղվածքով, անկախ այն հանգամանքից,
թե Հայտում ինչ ամսաթիվ է նշված:
Ձեր ավանդի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարող եք տեսնել մուտք գործելով համակարգի Գլխավոր բաժնի
Ավանդներ էջը:
Ցանկության դեպքում մեկօրյա ժամկետում Ձեր փոստային հասցեին Բանկի կողմից կուղարկվի վերջինիս
կողմից կնքված և ստորագրության ֆաքսիմիլային վերարտադրությամբ ստորագրված ավանդի պայմանագրի
էլեկտրոնային տարբերակը Հ Ծ Ինտերնետ բանկ համակարգով ազատ ֆորմատի հաղորդագրություն ուղարկելուց
կամ անմիջապես Բանկ գրավոր դիմում ներկայացնելուց հետո :
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ԱՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄՆԵՐ
Ավանդի ներդրումից հետո համաձայն ներդրված ավանդի պայմանների կարող եք կատարել նաև ավանդի
համալրումներ:
Գլխավոր բաժնի Ավանդներ էջում արտացոլված ավանդների համալրումը, եթե տվյալ ավանդատեսակի համար
նման հնարավորություն սահմանված է, իրականացվում է համալրման ենթակա ավանդի վրայից Համալրել
կարգադրությունը տալու միջոցով:

12

Համալրել կարգադրությունը տալիս կբացվի ստորև ներկայացված փաստաթուղթը, որի Հաշիվ և Գումար տողերը
լրացնելուց հետո Հիշել և ստորագրել գործողության միջոցով այն կուղարկվի բանկ:
Համալրումը բանկում մշակվելուց հետո և հաստատվելուց հետո այն կարտացոլվի տվյալ ավանդի քաղվածքում:
Ավանդի գումարի համալրման վերաբերյալ Ձեր կողմից ներկայացված նախընտրելի եղանակով և հասցեներին
/SMS, էլեկտրոնային փոստ և այլն/ կստանաք ծանուցում, որում կնշվի համալրվող ավանդի պայմանագրի համարը,
համալրման գումարի և ավանդի վերջնական մնացորդի չափը:
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Ձեր կողմից ներդրված ավանդների ժամկետների երկարաձգման կամ վաղաժամկետ դադարեցման/ մասնակի
կամ ամբողջական/ ցանկության դեպքում կարող եք Փոստարկղի Նոր նամակ էջի բացումից հետո ուղարկել
ազատ ոճի համապատասխան գրություն:

Բանկի գործառնական ժամի ավարտից հետո ստացված հաղորդագրությունները ի կատարման են ընդունվում
հաջորդ աշխատանքային օրը: Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք կցել նաև այլ ֆայլ:

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար այցելեք՝ www.conversebank.am

