
 
 

 
 
 

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի և վարկային քարտերի տրամադրման ակցիա 
Տեղեկատվական ամփոփագիր 

Ակցիան գործում է 2017թ. մայիսի 2-ից 2018թ. հունվարի 31-ը ներառյալ 

 
Ակցիայի պայմանները  գործում  են բոլոր ՀՀ ռեզիդենտ և/կամ ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ 
հաճախորդների համար, ովքեր իրենց և/կամ իրենց հետ փոխկապակցված անձանց1 գործող 
վարկերը այլ ֆինանսական կազմակերպություններից կտեղափոխեն «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ2

Վարկերի տեսակներ 

 

Բնակելի, ոչ բնակելի նշանակության անշարժ 
գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման, 
կառուցապատման, անշարժ գույքի 
գրավադրմամբ այլ վարկեր/վարկային քարտեր 

Արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո 

Ապահովվածություն 

Անշարժ գույքի գրավադրում 
 
Որպես լրացուցիչ ապահովում կարող է 
պահանջվել նաև Բանկի համար ընդունելի 
ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց 
երաշխավորություն 

Եթե տեղափոխվող վարկերը մեկից ավելին են և/կամ ունեն տարբեր նպատակներ, կամ 
տրամադրվող վարկի գումարը գերազանցում է տեղափոխվող պարտավորության չափը, ապա 
հաճախորդի ցանկությամբ վարկերը կարող են միավորվել մեկ վարկում 
 
 
Ակցիայի շրջանակներում Բանկի կողմից վարկավորված հաճախորդներին առաջարկվում է 
հաշվարկային քարտ ՝ հետևյալ պայմաններով. 

Քարտի անվանում ԱրՔա Կլասիկ 

Քարտի տեսակ Հաշվարկային քարտ 

Արժույթ ՀՀ դրամ 

Վարկային սահմանաչափի գործողության 
ժամկետ 12 ամիս 

Վարկային սահմանաչափի տեսակ Վերականգնվող, առանց արտոնյալ ժամկետի 

Վարկային սահմանաչափի մեծություն 

 Բանկի կողմից տրամադրված վարկը չի 
գերազանցում 5 մլն ՀՀ դրամը/համարժեք 
արտարժույթը` 500,000 ՀՀ դրամ 

 Բանկի կողմից տրամադրված վարկը 
գերազանցում է 5 մլն ՀՀ դրամը/համարժեք 
արտարժույթը` 1,000,000 ՀՀ դրամ 

Տարեկան տոկոսադրույք 0% 

 

                                                           
1 Ծնող, ամուսին, երեխա, քույր, եղբայր 
2 Նոր տրամադրվելիք վարկի/վարկային քարտի գումարը կարող է գերազանցել այլ բանկում կամ ֆինանսական 
կազմակերպությունում առկա պարտավորության չափը 



 
 

 
 
 

Պատրաստման և տրամադրման ժամկետ Առավելագույնը 5 աշխատանքային օր 
Քարտն ակտիվանում է 1 օրվա ընթացքում 

Սպասարկման վճար 0 ՀՀ դրամ 

 
Քարտի այլ պայմանները՝ համաձայն համապատասխան ծառայության պայմանների: 

Սահմանափակումներ 

Հաճախորդը հաշվարկային քարտի համար կարող է դիմել Ակցիայի գործողության ընթացքում 

Գրավով ապահովված վարկ/վարկայի ն քարտի վերջնաժամկետից շուտ մարելու դեպքում 
առաջնահերթության կարգով մարվում է hաշվարկային քարտի գծով առկա պարտավորությունների 
գումարը, իսկ  գրավի առարկան մնում է Բանկում գրավադրված` մինչև հաշվարկային քարտով 
ստանձնած վարկային պարտավորությունների ամբողջական մարումը 

Քարտերը կարող են օգտագործվել բացառապես Էլմարկետ ՍՊԸ, Արայ ՍՊԸ, Էս Կահույք ՍՊԸ, 
Կոալա ՍՊԸ, Մեկ Պլյուս Մեկ ՍՊԸ, Էնջըլս Հոմ ՍՊԸ, Գուգարտ Կահույք ՍՊԸ 
կազմակերպությունների վաճառակետերում տեղադրված՝ Բանկի POS-տերմինալներով գնում(ներ) 
կատարելու նպատակով 

 
Այլ պայմանները՝ համաձայն համապատասխան ծառայության պայմանների: 
 
 
Կապ Բանկի հետ 
Հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք՝ 

 այցելել Բանկի https://www.conversebank.am ինտերնետային կայք 
 այցելել Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման գրասենյակ կամ 

ցանկացած մասնաճյուղ 
 զանգահարել (+374 10) 511 211 հեռախոսահամարով 
 Viber ՝ +374 95 511 211 
 Skype ՝ conversebank-callcenter 

https://www.conversebank.am/�

