
 
 
«Converse4Women» ՓՄՁ ֆինանսավորման և բանկային ծառայությունների փաթեթ 
Տեղեկատվական ամփոփագիր 
 

Ակցիան գործում է 2019թ. ապրիլի 22-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ 
 
Ակցիայի (այսուհետ՝ Ակցիա) շրջանակներում «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Բանկ) գործարար կանանց 
(այսուհետ՝ Հաճախորդ) տրամադրում է ՓՄՁ ֆինանսավորման և բանկային ծառայությունների փաթեթ 
(այսուհետ՝ Փաթեթ) հետևյալ պայմաններով. 
 

Վարկի նվազագույն գումար 500,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ 

Ակցիայի շրջանակներում 
տրամադրված վարկ/եր/ի 
մնացորդ/ներ/ի /հանրա/գումար՝ 
մեկ վարկառուի անունով 

Առավելագույնը՝ 50 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ 

Ժամկետ 
Սկսնակ բիզնեսի համար Գործող բիզնեսի համար 

5 տարի 5 տարի 7 տարի 

Նպատակ 
Շրջանառու միջոցների համալրում, հիմնական 

միջոցների ձեռքբերում,  կրեդիտորական պարտքի 
մարում 

Հիմնական միջոցների 
ձեռքբերում, 

կրեդիտորական պարտքի 
մարում 

Տոկոսադրույքներն 
ըստ արժույթների և 
ժամկետների 

ՀՀ դրամ - 

Առաջին 1 տարին` սկսած 
11.5%-ից (ֆիքսված), 
այնուհետև՝ սկսած 

(ԿԲԼՏ*+5.25)%-ից (լողացող) 

Առաջին 1 տարին` սկսած 
11.75%-ից (ֆիքսված), 

այնուհետև՝ սկսած 
(ԿԲԼՏ+5.5)%-ից (լողացող) 

ԱՄՆ 
դոլար 

Առաջին 1 տարին` սկսած 
12%-ից (ֆիքսված), 
այնուհետև՝ սկսած 

(ԿԲԼՏ+9.5)%-ից 
(լողացող) 

Առաջին 1 տարին` սկսած 
8.5%-ից (ֆիքսված), 
այնուհետև՝ սկսած 

(ԿԲԼՏ+6.0)%-ից (լողացող) 

Առաջին 1 տարին` սկսած 
8.75%-ից (ֆիքսված), 
այնուհետև՝ սկսած 
(ԿԲԼՏ+6.25)%-ից 

(լողացող) 

Եվրո 

Առաջին 1 տարին` սկսած 
10%-ից (ֆիքսված), 
այնուհետև՝ սկսած 
(ԿԲԼՏ+10.3)%-ից 

(լողացող) 

Առաջին 1 տարին` սկսած 
6.75%-ից (ֆիքսված), 
այնուհետև՝ սկսած 

(ԿԲԼՏ+7.05)%-ից (լողացող) 

Առաջին 1 տարին` սկսած 
7.0%-ից (ֆիքսված), 
այնուհետև՝ սկսած 

(ԿԲԼՏ+6.8)%-ից (լողացող) 

Վարկի տրամադրման միանվագ 
վճար 

Վարկի գումարի 1%, 
նվազագույնը՝ 25,000 ՀՀ 

դրամ 

Վարկի գումարի 0.5%, 
նվազագույնը՝ 25,000 ՀՀ 

դրամ 

Վարկի գումարի 1%,  
նվազագույնը՝ 25,000 ՀՀ 

դրամ 

Վարկային հայտի 
ուսումնասիրության վճար 

0 ՀՀ դրամ 

 
* ԿԲԼՏ - «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Լողացող Տոկոսադրույք: Սահմանվում է Բանկի կողմից տարեկան երկու անգամ՝ հիմք 
ընդունելով հիմնական ցուցանիշները, իսկ վերջիններիս անհասանելիության դեպքում՝ երկրորդային ցուցանիշները: 
Փոփոխման դեպքում գործող պայմանագրերի անվանական տոկոսադրույքը փոփոխվում է ոչ շուտ, քան վարկառուին 
այդ մասին տեղեկացնելուց մեկ ամիս հետո:  
Հիմնական ցուցանիշներ. ՀՀ դրամի դեպքում՝ ՀՀ պետական 180-օրյա զեղչատոկոսային պարտատոմսերի 
եկամտաբերության կորի տոկոսադրույքը, որը հրապարակվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից https://www.cba.am 
ինտերնետային կայքում; ԱՄՆ դոլարի կամ եվրոյի դեպքում՝ համապատասխանաբար "ԱՄՆ դոլար 6-ամսյա ICE LIBOR" 
և "Եվրո 6-ամսյա ICE LIBOR" բենչմարկները, որոնք հրապարակվում են Intercontinental Exchange (ICE) 
(Ինտերկոնտինենտալ Էքսչենջ (ICE)) կազմակերպության կողմից https://www.theice.com ինտերնետային կայքում:  
Երկրորդային ցուցանիշներ. ՀՀ դրամի դեպքում՝ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանվող վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը; 
ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ ԱՄՆ Ֆեդերալ Ռեզերվ բանկի կողմից սահմանված Federal funds-ի տոկոսադրույքը կամ 
միջակայքի վերին շեմը; եվրոյի դեպքում՝ Եվրոպական կենտրոնական բանկի Marginal lending facility-ի տոկոսադրույքը: 
Ընդ որում՝ հիմնական ցուցանիշների հասանելիության անհնարինության և երկրորդային ցուցանիշների կիրառման 
դեպքում երկրորդային ցուցանիշների հիման վրա սահմանված ԿԲԼՏ-ներով ֆինանսավորումների անվանական 
տոկոսադրույքները սահմանվում են այնպես, որ ֆինանսավորման տոկոսադրույքի հաստատուն բաղադրիչի 
փոփոխության պայմաններում անվանական տոկոսադրույքի մեծությունը մնա անփոփոխ: 
Սահմանված ԿԲԼՏ տոկոսադրույքները հրապարակվում են Բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում 
https://conversebank.am/hy/kbht/ հասցեով և հասանելի են Բանկի տարածքում: 
Լողացող տոկոսադրույքի բարձրացման և իջեցման առավելագույն շեմը սահմանվում է +/- 4 տոկոսային կետ: 
 
 

https://www.cba.am/
https://www.theice.com/
https://conversebank.am/hy/kbht/


 
 
Սահմանափակումներ և պայմաններ 
 
Ակցիայի պայմանները տարածվում են հետևյալ հաճախորդների վրա. 
• Կին անհատ ձեռնարկատեր 
• Իրավաբանական անձ, որի տնօրենը, առնվազն 50% բաժնետերը կամ իրական շահառուն, ով հանդես է 
գալիս ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցության եղանակով, կին է 
• Վարկի համար դիմելու պահին հայտատուն չպետք է ունենա գործող ժամկետանց և/կամ «ստանդարտ»-ից 
խիստ դասով դասակարգված վարկային պարտավորություն 
 
Այն Հաճախորդները, որոնց Ակցիայի շրջանակներում ներկայացված վարկային հայտը հաստատվել է, 
կարող են բանկային պրոդուկտներից օգտվել հետևյալ արտոնյալ պայմաններով. 
 
Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար. 
 

Ծառայության տեսակ Սակագին 

Նոր ընթացիկ հաշվի/հաշիվների բացում և 
վարում 

0 ՀՀ դրամ` հաշվի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի 
համար 

Ընթացիկ հաշվին/հաշիվներին կանխիկ գումարի 
մուտքագրման դիմաց գանձվող միջնորդավճար 

ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարային հաշիվներին՝ 0 ՀՀ դրամ  
Այլ արժույթներով՝ գործող սակագներից 50%-ով նվազեցված չափով 

Ընթացիկ հաշվից/հաշիվներից կանխիկ գումարի 
ելքագրման դիմաց գանձվող միջնորդավճար 

Կանխիկ մուտքագրված միջոցների դեպքում՝ 
ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարային հաշիվներից՝ 0 ՀՀ դրամ 
Այլ արժույթներով՝ գործող սակագներից 50%-ով նվազեցված չափով 
 
Անկանխիկ մուտքագրված միջոցների դեպքում՝ 
Գործող սակագներից 50%-ով նվազեցված չափով 

Ընթացիկ հաշվի սպասարկում՝ ՀԾ «Ինտերնետ 
Բանկ» համակարգով  

0 ՀՀ դրամ` հաշվի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի 
համար 

POS տերմինալ/ներ/ով վճարային քարտերի 
սպասարկման միջնորդավճար 

0 ՀՀ դրամ` Առաջին տարվա համար 

Մեկ կորպորատիվ քարտի սպասարկման վճար 
0 ՀՀ դրամ՝ քարտի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի 
համար 

 
Անհատ ձեռնարկատեր, կազմակերպության տնօրեն, առնվազն 50% բաժնետեր/եր կամ իրական շահառու 
հանդիսացող՝ կին ֆիզիկական անձանց համար. 
 

Ծառայության տեսակ Սակագին 

Խնայողական հաշվի բացում և վարում 
0 ՀՀ դրամ՝  հաշվի գործողության ամբողջ 
ժամանակահատվածի համար 

Փաթեթի գործողության ընթացքում մեկ Woman’s Card 
վճարային քարտի տրամադրում և սպասարկում 

0 ՀՀ դրամ՝  քարտի գործողության ամբողջ 
ժամանակահատվածի համար 

Փաթեթի գործողության ընթացքում մեկ  Visa Classic կամ մեկ 
Visa Gold կամ մեկ Mastercard Gold վճարային քարտի 
տրամադրում և սպասարկում 

Դիմելու պահին գործող սպասարկման 
միջնորդավճարի 50%-ով նվազեցված վճար՝ քարտի 
գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար 

 
Այլ պայմաններ՝ համաձայն Բանկի համապատասխան ծառայության պայմանների: 
 
Առևտրի, սպասարկման, արտադրության, տուրիզմի և գյուղատնտեսության ոլորտում բիզնեսով զբաղվող 
գործարարներին կտրամադրվի նաև անվճար ֆինանսական խորհրդատվություն: 
 
Մայր գումարի և տոկոսագումարների մարման հաճախականություն և եղանակ 
 
Կատարվում է հետևյալ եղանակներից մեկով` 
 

 Հավասարաչափ ամսական մարում (անուիտետային), որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր 
գումարը և կուտակված տոկոսները, 

 Նվազող ամսական մարում (զսպանակաձև), որի մեջ մայր գումարի մարումը մտնում է հավասար չափով, 
իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական, 

 Ճկուն, որի դեպքում վարկի մայր գումարի մարումներն իրականացվում են բիզնեսի 
առանձնահատկություններից ելնելով, իսկ տոկոսագումարները` ամսական: 

 
Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական կտրվածքով` Վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ: 



 
 
Ապահովվածություն 
 
1. Շարժական և անշարժ գույք, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված ցանկացած նյութական և ոչ նյութական արժեք, 

անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև երաշխավորություն: 
2. Առանց գրավ վարկերի դեպքում՝ ընկերության առնվազն 50 տոկոս ձայնի իրավունք ունեցող մասնակիցների և 

լրացուցիչ երկու երաշխավորություն: 
 
Սկսնակ բիզնեսի դեպքում որպես ապահովվածության միջոց դիտարկվում է անշարժ գույքի գրավ, ընդ որում՝ 
վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրվող գույքի իրացվելի արժեքի 50 տոկոսը: 
 
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն 
 
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը սահմանվում է մինչև 70%՝ կախված գրավադրվող գույքի տեսակից: 
  
Ոսկյա իրերի գրավադրման դեպքում ֆինանսավորումն իրականացվում է մինչև գնահատված արժեքի 100%-ը: 
 
Վարկառուի կողմից իրականացվող վճարների ցանկ 
 

Գրավի առարկայի գնահատման 
ծախսեր 

Անշարժ գույքի դեպքում՝ սկսած 18,000 ՀՀ դրամից 
Շարժական գույքի դեպքում՝ սկսած 10,000 ՀՀ դրամից 

Գրավի իրավունքի գրանցում և 
սահմանափակումների 
վերաբերյալ տեղեկանք 

2,000 - 37,000 ՀՀ դրամ 

Գրավադրվող գույքի 
ապահովագրություն 

- Անշարժ գույք՝ 0.12 – 0.15 (պահանջի առկայության դեպքում) 
- Մարդատար մեքենա (Կասկո)՝ 2.5% (որպես տաքսի օգտագործվող՝ 6%) 
- Հատուկ նշանակության շարժական գույք՝ ըստ ապահովագրական 
ընկերության գնանշման 

 
Գրավի գնահատում 
 
Գրավադրվող անշարժ և շարժական գույքը ենթակա է գնահատման Բանկի հետ համագործակցող գնահատող 
ընկերություններից որևէ մեկի կողմից: Գնահատող ընկերության ընտրությունը կատարվում է Հաճախորդի 
կողմից: Գնահատման հաշվետվությունը, որպես կանոն, վավեր է հաշվետվության տրման օրվանից 2 (երկու) 
ամսվա ընթացքում: Անհրաժեշտության դեպքում (օրինակ՝ գների փոփոխություն) կարող է պահանջվել լրացուցիչ 
գնահատում: 
 
Ոսկու գրավադրման դեպքում գնահատումն իրականացվում է Բանկի աշխատակցի կողմից: 
 
Առաջնային շուկայից ավտոմեքենայի, շինարարական և գյուղատնտեսական տեխնիկայի ու այլ 
սարքավորումների ձեռքբերման դեպքում որպես գնահատված շուկայական արժեք կարող է հիմք ընդունվել ձեռք 
բերման պայմանագրով կամ հաշիվ-ապրանքագրով սահմանված գումարը: 
 
Գնահատող ընկերությունների ցանկ 
 

Գնահատող ընկերություն Հասցե Հեռախոսահամար 

«Ամինտաս Գրուպ» ՍՊԸ 
ք. Երևան, Արցախի փող. 23/6, «Տուն 
Դեպո» համալիր 

(010) 43-22-76 (094) 43-22-76 
(096) 43-22-76 

«Oլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ ք. Երևան, Թումանյան 8, 215-216 սենյակ 
(010) 54-27-40 (077) 54-27-50 
(010) 54-27-60 (055) 54-27-50 
(010) 54-27-70 (091) 54-27-50 

«Վի Էմ - Ար Փի» ՍՊԸ 
ք. Երևան,Վարդանանց փակուղի, 8/3 
շենք, սեն.209 

(010) 58-87-97 
(099) 58-87-97 

«ՏՏ Գրուպ» ՍՊԸ ք. Երևան, Արշակունյաց 2ա, սեն. 111 
(010) 54-51-75 (098) 01-50-59 
(096) 01-50-59 

«Ար Վի Էմ Քոնսալտ» ՍՊԸ 
ք. Երևան, Նալբանդյան 48/1շ., 2-րդ 
հարկ 

(010) 54-64-90 (077) 94-44-49 
(098) 94-44-49 (093) 94-44-49 

«Ափթայմ» ՍՊԸ 
ք. Երևան Եկմալյան փող., 6 շենք, 3-րդ 
հարկ, սեն. 5 («Բիզնես Պալեի» շենք) 

(060) 53-53-71 (094) 71-37-10 
(098) 53-53-14 

«Բիլդափ» ՍՊԸ 
ք. Երևան Զաքյան փող., 5 շենք, թիվ 1 
գրասենյակ 

(010) 54-71-60 
(091) 17-73-00 
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Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն 
 
Բանկը կարող է պահանջել գրավադրվող գույքի ապահովագրություն` ելնելով ֆինանսավորման նպատակից, 
գործարքից կամ գրավադրվող գույքի նկարագրից: 
 
Ավտոտրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում կիրառվում է Կասկո ապահովագրություն: 
 
Ապահովագրությունն իրականացվում է գնահատված շուկայական արժեքի չափով` ֆինանսավորման ամբողջ 
ժամանակահատվածի համար (եթե Բանկի որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ), Բանկի հետ համագործակցող 
ապահովագրական ընկերության կողմից: 
 
Ապահովագրական ընկերությունների ցանկ 
 

Ապահովագրական ընկերություն Հասցե Հեռախոսահամար 

«Ինգո Արմենիա» ԱՓԲԸ 
ք. Երևան, Հանրապետության փող., 51, 53, 
տարածքներ 47, 48, 50 

(010) 59-21-21 

«ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ ք.Երևան, Կոմիտասի պող., 62 շենք 
(060) 27-57-57 
(098) 56-07-97 

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1 (010) 59-10-10  

«Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ 
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան փող., 10 շենք, 
«Պիացցա Գրանդե» բիզնես կենտրոն, 110 
տարածք 

(010) 53-64-94 
(060) 50-00-60 

 
Տույժեր և տուգանքներ 
 
Բանկի կողմից կարող են կիրառվել հետևյալ տույժերն ու տուգանքները. 
 

1. Ժամկետանց վարկի և/կամ ժամկետանց տոկոսագումարի դեպքում՝ ժամկետանց գումարի 0.13 
տոկոսի չափով՝ ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար: 

2. Վարկի տրամադրման համար սահմանված նախապայմաններից յուրաքանչյուրի խախտման 
դեպքում` վարկի գործող տոկոսադրույքի բարձրացում մինչև 4 տոկոսային կետով: 

3. Մինչև վարկի գործողության ժամկետի կեսը վաղաժամկետ մարման դեպքում՝ վաղաժամկետ 
մարվող գումարի 5%-ի չափով: 

 

Ուշադրություն 

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա: 
 
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 կարող է 
խոչընդոտել օգտվել Բանկի կողմից տրամադրվող ֆինանսական գործիքներից: 
 
Վարկային պարտավորությունները պայմանագրով սահմանված կարգով չկատարելու դեպքում Բանկն 
իրավունք ունի առանց դատարան դիմելու բռնագանձել և իրացնել գրավադրված գույքը և գրավի 
առարկայի իրացումից ստացված միջոցների հաշվին մարել Հաճախորդի վարկային 
պարտավորությունները: 
 
Հաճախորդի վարկային պարտավորությունները մարելու համար գրավի իրացումից ստացված գումարը 
բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել Հաճախորդի և/կամ երաշխավորի 
այլ գույքի հաշվին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
 
Եթե հայցվող վարկային միջոցները տրամադրվելու են նաև կամ բացառապես Ձեր՝ այլ 
կազմակերպություններում (բանկեր, վարկային կազմակերպություններ և այլն) գտնվող վարկային 
պարտավորությունների վերաֆինանսավորման նպատակով, ապա սույնով զգուշացնում ենք, որ Դուք 
պարտավոր եք մարել վերաֆինանսավորումից հետո այդ կազմակերպություններում չմարված 
տոկոսագումարները, տուժանքը, սպասարկման և այլ վճարները ինքնուրույն, որոնց չկատարման դեպքում 
Բանկը  պատասխանատվություն չի կրում: 

 
Վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 
 

 Վարկային հայտ-հարցաթերթիկ 
 ԱՔՌԱ հարցման, երաշխավորության համաձայնություններ 
 Հայտատու ֆիզիկական անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ, իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի, 

լիազորված անձի, մասնակցի, իրական շահառուի, գրավատուի, երաշխավորի անձը հաստատող 

https://www.conversebank.am/hy/insurance/


 
 

փաստաթուղթ (իրավաբանական անձ հանդիսանալու դեպքում՝ հիմնադիր փաստաթղթեր), հանրային 
ծառայությունների համարանիշ կամ տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե 
ներկայացվում է նույնականացման քարտ) 

 Կանոնադրություն, պետական գրանցման վկայական բոլոր ներդիրներով և ՀՎՀՀ 
 Բաց բաժնետիրական ընկերության դեպքում՝ տեղեկանք դեպոզիտարիայից բաժնետերերի մասին: 
 Որպես գրավ առաջարկվող միջոցների սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ և 

ձեռքբերման հիմք 
 Վերջին մեկ տարվա հարկային հաշվետվություններ 
 Տեղեկանք հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ 
 Գործունեության ծավալման վայրի սեփականության վկայական կամ վարձակալության պայմանագիր, 

կամ հաճախորդի գործունեության վայրի նկատմամբ իրավունքը հաստատող այլ հիմք (օրինակ` 
տեղեկանք գյուղապետարանից) 

 Առաջարկվող գրավի գնահատման (վերագնահատման) նախնական և հիմնական (վարկի հաստատումից 
հետո) հաշվետվություն կամ արժեքի որոշման հիմք 

 Ընդհանուր ժողովի կամ միակ մասնակցի որոշման արձանագրության քաղվածք՝ ֆինանսավորում 
ստանալու, գույքի գրավադրման, երաշխավորության տրամադրման վերաբերյալ 

 Գրավի ապահովագրության վկայագրեր (ապահովագրության պահանջի դեպքում` վարկի հաստատումից 
հետո) 

 Տեղեկանք սահմանափակումների վերաբերյալ (վարկի հաստատումից հետո) 
 Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ անհրաժեշտության 

 
Վարկը տրամադրելու դրական որոշման և մերժման գործոնները 
 
Բանկը հակված է տրամադրել վարկը, եթե՝  

 Հայտատուն համապատասխանում է տվյալ վարկի տրամադրման պայմաններին և սահմանափակող 
դրույթներին, 

 Հայտատուն Բանկի պահանջով իր վարկային պարտավորությունը ապահովում է գրավով, 
երաշխավորությամբ կամ այլ կերպ, 

 Հայտատուն գնահատման արդյունքում ճանաչվում է վարկունակ, 
 Հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերը արժանահավատ են և ներառում են բոլոր անհրաժեշտ 

տեղեկությունները, 
 Հայտատուի վարկային պատմությունը դրական է կամ բացակայում է: 

 
Հայտատուի՝ վերոնշյալ պայմաններից ցանկացածին, ինչպես նաև Բանկի ներքին իրավական ակտերով 

սահմանված այլ պահանջներին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել վարկի տրամադրման մերժմանը: 
 
 
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 511211 հեռախոսահամարով 
 Viber:  +374 95 511211 
 Skype:  conversebank-callcenter 

https://www.conversebank.am/

