
 
Ոսկու գրավով ապահովված ՀՀ դրամային վարկերի տրամադրման ակցիա 
Տեղեկատվական ամփոփագիր 
 

Ակցիան գործում է 2019թ. ապրիլի 1-ից մինչև մայիսի 31-ը ներառյալ 
 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Բանկ) ակցիայի շրջանակներում ոսկու գրավով ապահովված ՀՀ 
դրամային վարկերը (այսուհետ՝ Վարկ) տրամադրում է ներքոնշյալ պայմաններով այն ֆիզիկական անձ 
հաճախորդներին, որոնք Ակցիայի գործողության ընթացքում Բանկ կտեղափոխեն ոսկու գրավով ապահովված 
իրենց վարկը կամ վարկերը ՀՀ (նաև Արցախ Հանրապետության) ցանկացած այլ բանկից, վարկային 
կազմակերպությունից կամ գրավատնից: 
 

Վարկի գումար 200,000 – 3,000,000 

Վարկի ժամկետ 6 – 36 ամիս 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 0% 

Տրամադրման միանվագ վճար Վարկի գումարի 0.9 - 1% 

Սպասարկման ամսական վճար 0.7% - 1.3% 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 14.42% – 21.25% 

 
Տարբերակ 1 

Գումարի չափը՝ 200,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ* 
Մարման եղանակը՝ անուիտետային (ամսական հավասարաչափ) 
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը՝ մինչև 100% ներառյալ 
 

Ամսական սպասարկման վճար** 0.7% 

Տրամադրման միանվագ վճար 0.9%  

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 17.02% – 18.86% 

 
Տարբերակ 2 

Գումարի չափը՝ 200,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ* 
Մարման եղանակը՝ անուիտետային (ամսական հավասարաչափ) 
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը՝ 101%-ից մինչև 120% ներառյալ 
 

Ամսական սպասարկման վճար** 0.8% 

Տրամադրման միանվագ վճար 0.9%  

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 19.38% – 21.25% 

 
Տարբերակ 3 

Գումարի չափը՝ 200,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ* 
Մարման եղանակը. տոկոսագումար՝ ամսական, մայր գումար՝ ժամկետի վերջում 
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը՝ մինչև 100% ներառյալ 
 

Ամսական սպասարկման վճար** 1.1% 

Տրամադրման միանվագ վճար 0.9%  

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 14.42% – 16.12% 

 
Տարբերակ 4 

Գումարի չափը՝ 200,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ* 
Մարման եղանակը. տոկոսագումար՝ ամսական, մայր գումար՝ ժամկետի վերջում 
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը՝ 101%-ից մինչև 120% ներառյալ 
 

Ամսական սպասարկման վճար** 1.3% 

Տրամադրման միանվագ վճար 1%  

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 17.23% – 19.16% 

 
* Գումարը վերաբերվում է Ակցիայի ներքո մեկ հաճախորդին տրամադրված վարկերի համախառն մնացորդին: 
** Սպասարկման ամսական վճարը hաշվարկվում է վարկի սկզբնական գումարի նկատմամբ: 
 
Տրամադրվում է միայն ոսկու գրավով ապահովվածության դեպքում: 
 
 



 
Ակցիայի պայմաններ 
 
1. Ակցիային կարող են մասնակցել ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ այն հաճախորդները, որոնք 

1.1. 01.03.2019թ-ից մինչ վարկի տրամադրման օրը Բանկում չեն ունեցել ոսկու գրավով ապահովված 
վարկ/եր/, և 

1.2. ամբողջությամբ մարել են այլ բանկում, վարկային կազմակերպությունում կամ գրավատանն առկա 
տվյալ ոսկու գրավով ապահովված վարկը/վարկերը, 

1.3. այլ ֆինանսական հաստատություն/ներ/ում չունեն վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 100% 
գերազանցող մեծությամբ 5-ից ավելի գործող վարկեր: 

 
2. Վարկառուի նկատմամբ պահանջներ (չի տարածվում երաշխավորությունների վրա). 

2.1. վարկ ստանալու համար դիմելու պահին  հաճախորդը չունի «ստանդարտ» դասից ավելի խիստ դասով, 
իսկ դիմելուն նախորդող մեկ տարվա ընթացքում՝ «անհուսալի» դասակարգված վարկ/եր/, 

2.2. վարկի տրամադրման պահին չունի գործող ժամկետանց վարկ/եր/, 
2.3. վերջին 12 ամիսների ընթացքում չի ունեցել վարկերի գծով հանրագումարային 30 և ավելի օր 

ուշացում, իսկ վարկ/գրավը 100% գերազանցելու դեպքում՝ հանրագումարային 20 և ավելի օր 
ուշացում, 

2.4. ունի և/կամ ունեցել է առնվազն երկու գործող/մարված վարկ/եր/ (ներառյալ՝ օվերդրաֆտներ) Բանկում 
և/կամ ՀՀ այլ բանկերում: 

 
3. Այլ բանկում, վարկային կազմակերպությունում կամ գրավատնում վարկի մարման և Բանկում նոր վարկի 

տրամադրման միջև ընկած ժամանակահատվածը չպետք է գերազանցի 5 աշխատանքային օրը: 
 
4. Այլ կազմակերպությունում առկա վարկի մարումը հիմնավորող ապացույց են համարվում ԱՔՌԱ հարցումը, 

վարկի ամբողջությամբ մարումը հիմնավորող կտրոնը/տեղեկանքը, իսկ այն վարկային 
կազմակերպություններում, որոնք չեն հանդիսանում ԱՔՌԱ համակարգի անդամ և գրավատներում առկա 
վարկի մարման փաստի հիմնավորման համար, հիմք է հանդիսանում տվյալ կազմակերպությունից 
հաճախորդի կողմից ներկայացվող վարկային պայմանագիրը և վարկի ամբողջությամբ մարումը 
հիմնավորող կտրոնը/տեղեկանքը: 

 
5. Ակցիայի շրջանակներում տրամադրվող վարկի առավելագույն գումարը կազմում է տեղափոխվող՝ այլ 

ֆինանսական հաստատությունում տրամադրված վարկի գումարի 150%: 
 
6. Առանձին դեպքերում, Բանկի որոշմամբ, վարկը կարող է տրամադրվել նաև հայտատուի ընտանիքի 

անդամին, եթե  հայտատուի ընտանիքի անդամի կողմից ներկայացվեն փոխկապակցվածության հիմքեր 
(օրինակ՝ ամուսնության կամ ծննդյան վկայական): Ընտանիքի անդամ են համարվում հայտատուի ծնողը, 
երեխան, ամուսինը, եղբայրը, քույրը: 

 
7. Վարկը կարող է տրամադրվել այն անձանց, ովքեր վարկ ստանալու համար դիմելու պահին ունեն գործող 

ոսկու գրավով ապահովված վարկ/եր Բանկում և միաժամանակ այլ ֆինանսական հաստատություններում, 
եթե այլ հաստատությունում հաճախորդի անվամբ ոսկու գրավով ապահովված վարկը/երը տրամադրվել են 
մինչև 01.03.2019թ.-ը: 
 
Այլ պայմանները՝ ըստ Բանկի ոսկու գրավով ապահովված վարկերի տրամադրման պայմանների: 

 
Տոկոսագումարների հաշվարկման օրինակ 
 
Հետևյալ պայմաններով վարկի դեպքում՝ 
 

Վարկի գումար 1,000,000.00 ՀՀ դրամ 

Անվանական տոկոսադրույք 0.00% 

Ամսական սպասարկման վճար 0.7% 

Տրամադրման միանվագ վճար 0.9% 

Մարման ժամկետ 36 ամիս 

Մարման տեսակ անուիտետային 

 
Մարումների հետ կապված գումարները կկազմեն՝ 
 

Ամսական մարում (մայր գումար + սպասարկման 
վճար) 

34,777,80 ՀՀ դրամ 

Ընդհանուր սպասարկման վճար 252,000.00 ՀՀ դրամ 

Տրամադրման միանվագ վճար 9,000.00 ՀՀ դրամ 

Մարումների հանրագումար 1,261,000.00 ՀՀ դրամ 



 
Վարկի ժամկետի երկարաձգում 
 
Վարկի ժամկետը կարող է երկարաձգվել բացառապես Բանկի որոշման հիման վրա, համաձայն երկարաձգման 
օրվա դրությամբ Բանկում գործող վարկավորման պայմանների և սակագների, այն դեպքում, երբ` 

 Վարկառուն Վարկի երկարաձգման պահի դրությամբ մարել է Վարկի մարման ժամանակացույցով 
սահմանված բոլոր տոկոսագումարները և մայր գումարի առնվազն 50%-ը 

 Վարկառուն Վարկի երկարաձգման պահին Բանկում չունի ժամկետանց պարտավորություններ 
 մինչև 1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք գումարով Վարկերի դեպքում վերջին մեկ տարվա ընթացքում 

Բանկում վարկառուի գործող բոլոր վարկերի գծով ժամկետանց պարտավորությունները չեն 
գերազանցել 60 օրը, և վարկառուն վերջին մեկ տարվա ընթացքում Բանկում չի ունեցել և չունի 
վարկային պարտավորություններ, որոնք դասակարգվել են: 

 1 մլն և ավելի ՀՀ դրամին համարժեք գումարով Վարկերի դեպքում ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյին 
կատարված հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Վարկառուի գործող բոլոր վարկերի գծով 
ժամկետանց պարտավորությունները չեն գերազանցել 60 օրը, և վարկառուն վերջին մեկ տարվա 
ընթացքում չի ունեցել և չունի վարկային պարտավորություններ, որոնք դասակարգվել են: 

 
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 

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 Բանկն 
իրավունք ունի առանց դատարան դիմելու բռնագանձել և իրացնել գրավադրված ոսկին 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 այլ գույքի հաշվին՝ 
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը 
 

1 Դիմում - հայտ 

2 Անձը հաստատող փաստաթուղթ 

3 Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 

 
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, 
 Հայտատուի վարկային պատմությունը դրական է: 

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

սահմանված այլ պահանջներին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել վարկի տրամադրման մերժմանը: 
 

Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը և Հաճախորդի իրազեկումը իրականացվում է դիմելու նույն 
օրը: 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
 
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 

mailto:info@fsm.am
https://www.conversebank.am/

