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Քարտային հաշվից արագ փոխանցման 

համակարգով գումարի տրամադրման դիմում 

Ամսաթիվ 
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թյուն 1 
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Արտերկրում քարտի կորստի դեպքում քարտային հաշվից արագ փոխանցման 
համակարգով գումարի տրամադրման դիմում 

  Արտերկրում քարտը կորցնելու և քարտից օգտվելու հնարավորություն 
չունելանու դեպքում, Քարտապանը կարող է Բանկի կողմից սահմանված 
էլեկտրոնային դիմումի  ստորագրված (չի պահանջվում, եթե դիմումը ներկայացվել 
է Բանկում գրանցված էլեկտրոնային հասցեից) և անձը հաստատող փաստաթղթի 
սկանավորված տարբերակները ներկայացնել Բանկի post@conversebank.am 
հասցեին իր քարտային հաշվից գումար ստանալու համար:  
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Արտերկրում քարտի կորստի դեպքում քարտային հաշվից արագ փոխանցման 
համակարգով գումարի տրամադրման դիմում 

  Արտերկրում քարտը կորցնելու և քարտից օգտվելու հնարավորություն 
չունելանու դեպքում, Քարտապանը կարող է Բանկի կողմից սահմանված 
էլեկտրոնային դիմումի  ստորագրված (չի պահանջվում, եթե դիմումը ներկայացվել 
է Բանկում գրանցված էլեկտրոնային հասցեից) և անձը հաստատող փաստաթղթի 
սկանավորված տարբերակները ներկայացնել Բանկի post@conversebank.am 
հասցեին իր քարտային հաշվից գումար ստանալու համար:  
 

 
 

§Կոնվերս Բանկ¦ ՓԲԸ 
Գործադիր տնօրեն՝ 

պարոն Տ. Դավթյանին 

ԴԻՄՈՒՄ 

Խնդրում եմ իմ          քարտային հաշվից 
ելքագրել      գումարը, անհրաժեշտության դեպքում գումարը 
փոխարկել  §Կոնվերս Բանկ¦ ՓԲԸ տվյալ արժույթի վաճառքի փոխարժեքով և 
փոխանցել       արագ փոխանցման համակարգի միջոցով  
    : 

Խնդրում եմ արագ փոխանցման համակարգով կատարված փոխանցման 
կոդը ուղարկել իմ     բջջային հեռախոսահամարին կամ իմ  
    էլ փոստի հասցեով: 

Սույն դիմումը հանդիսանում է իմ կողմից §Կոնվերս Բանկ¦  ՓԲԸ-ին տրված 
վճարման հանձնարարկան, որի կատարման կապակցությամբ պատրաստ եմ կրել 
բոլոր ռիսկերը և պարտավորվում եմ Բանկին որևէ պահանջ հետագայում 
չներկայացնել:    

Տեղյակ եմ ծառայության համար նախատեսված Բանկի սակագներին: 

Կցում եմ՝ անձը հաստատող փաստաթղթի սկանավորված տարբերակը: 

Դիմող`  

Ամսաթիվ 

Ստորագրություն 
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