
 

 

1. Բանկային Ավանդ 
1.1. Սույն բաժնի դրույթները կարգավորում են ավանդների ներգրավման կապակցությամբ Բանկի և 
Հաճախորդի միջև ծագող պայմանագրային հարաբերությունները: Սույն Ծառայությունների հետ մեկտեղ 
բանկային ավանդի Դիմում-պայմանագրի անբաժանելի մասն են կազմում նաև Պայմանները, 
Սակագները, Տեղեկատվական ամփոփագրերը, ինչպես նաև տվյալ տեսակի ավանդի հատուկ 
պայմանները սահմանող, Հաճախորդի և Բանկի հարաբերությունները կարգավորող այլ փաստաթղթերը: 
1.2. Ավանդային հաշիվները վարվում են ընթացիկ և այլ բանկային հաշիվներից առանձին և դրանց 
նկատմամբ տարածվում են Հաշիվների վերաբերյալ Պայմանների դրույթները, եթե այլ բան 
նախատեսված չէ սույն գլխով:  
1.3. Բանկը Հաճախորդին ավանդի դիմաց տոկոսներ է վճարում Դիմում-պայմանագրերով, 
Տեղեկատվական ամփոփագրերով և/կամ Սակագներով և տվյալ ավանդի պայմաններով նախատեսված 
կարգով և չափով: Տեղեկատվական ամփոփագրերով և/կամ Սակագներով սահմանված տոկոսը, 
վճարվում է Հաճախորդի կողմից Դիմում-պայմանագրում նշված արժույթով:  
1.4. Համալրման հնարավորությամբ Ավանդային հաշվին Հաճախորդի անունով կարող են մուտքագրվել 
նաև երրորդ անձանցից ստացված դրամական միջոցները՝ նրա Ավանդային հաշվի համարի նշումով, եթե 
այլ բան սահմանված չէ Բանկի կողմից: 
1.5. Ավանդի (ներառյալ գործող ավանդի գումարի հետագա համալրումների և խնայողական 
հաշիվներին մուտքագրված գումարների) դիմաց տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդի փաստացի 
ներդրման օրվանից մինչև Հաճախորդի Ավանդային հաշվից դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը 
ներառյալ:  
1.6. Ավանդի գումարի վրա տոկոսները հաշվարկվում են Ավանդային հաշվի փաստացի մնացորդի 
նկատմամբ Ավանդը Հաճախորդի ավանդային հաշվին մուտք լինելու (Ավանդի գումարը համալրելու)  
օրվանից մինչև այն Ավանդատուին վերադարձնելու կամ Ավանդատուի հաշվից այլ հիմքերով դուրս 
գրելու օրվան նախորդող օրը: Ավանդի համար կուտակված տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդային 
հաշվի մնացորդին տարեկան պարբերականությամբ, եթե տվյալ պրոդուկտի համար այլ պայման 
նախատեսված չէ: Հաշվարկներում օգտագործվող տարվա օրերի քանակը ընդունվում է օրացուցային, 
իսկ որպես բաժանարար` 365 (նահանջ տարվա դեպքում բաժանարարը հավասարեցվում է 366-ի): 
1.7. Ավանդի Դիմում-պայմանագրով որոշված այն ավանդի համար տոկոսների չափը, որը ֆիզիկական 
անձ Հաճախորդը ներդրել է որոշակի ժամկետի ավարտից կամ Ավանդի Դիմում-պայմանագրով 
նախատեսված հանգամանքները վրա հասնելուց հետո այն հետ ստանալու պայմանով, Բանկը չի կարող 
միակողմանի նվազեցնել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով: Օրենքով չարգելված դեպքերում Բանկն 
իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել ավանդի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույքը՝ այդ 
մասին համաձայնեցված եղանակով ծանուցելով Հաճախորդին: Տոկոսադրույքի փոփոխության հետ 
համաձայն չլինելու դեպքում Հաճախորդն իրավունք ունի նախքան փոփոխված տոկոսադրույքի ուժի մեջ 
մտնելը պահանջել վերադարձնել ավանդը և վճարել վերադարձման պահի դրությամբ ավանդի դիմաց 
սահմանված չափով հաշվարկված տոկոսները: 
1.8. Բանկն իրավունք ունի ինքնուրույնաբար օգտագործել Ավանդի գումարը: 
1.9. Բանկն իրավունք ունի Ավանդատուին տեղեկացնել ի կատարումն ընդունված և մերժված 
էլեկտրոնային փաստաթղթերի մասին` նշելով մերժման պատճառը: 
1.10. Բանկն իրավունք ունի Ավանդի Դիմում-պայմանագրի դադարման դեպքում (սահմանված 
ժամկետի ավարտ կամ Դիմում-պայմանագրի լուծում) Ավանդի գումարը փոխանցել Ավանդատուի 
Հաշվին, իսկ տվյալ ավանդի արժույթով Հաշվի բացակայության պարագայում՝ ցպահանջ հաշվին, եթե 
Դիմում-պայմանագրով կամ Ավանդատուի կողմից այլ հանձնարարական ներկայացված չէ: 
1.11. Ավանդին հաշվեգրված տոկոսը Հաճախորդին վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես 
ֆիզիկական անձ Հաճախորդի հարկային գործակալ՝ օրենքով սահմանված չափով և կարգով գանձելով և 
պետական բյուջե փոխանցելով սահմանված հարկերը: Բանկը պարտավոր չէ ավանդի գումարը 
ժամկետից շուտ պահանջելու և նման այլ դեպքերում ետ ստանալ Հաճախորդից ավել գանձված հարկերի 
գումարը կամ այն վերադարձնել Հաճախորդին: 



 

 

1.12. Հաճախորդն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ լուծել Ավանդի Դիմում-պայմանագիրը 
(ավանդը կամ դրա մի մասը Ավանդի Դիմում-պայմանագրում սահմանված ժամկետից շուտ պահանջել), 
եթե գրավոր ձևով այլ բան համաձայնեցված չէ: Ավանդի Դիմում-պայմանագրի վաղաժամկետ դադարման 
(լրիվ կամ մասնակի) դեպքում Բանկը Սակագներով սահմանված կարգով կարող է Հաճախորդից գանձել 
տուգանք, հաշվի բացման և/կամ դրամական միջոցների կանխիկացման և/կամ հաշվին կանխիկ 
մուտքագրման վճարներ, իրականացնել տոկոսների վերահաշվարկ, ինչը կարող է հանգեցնել տարեկան 
տոկոսային եկամտաբերության նվազման: Ընդ որում, եթե Հաճախորդին փաստացի վճարված տոկոսը 
գերազանցում է նման վերահաշվարկի արդյունքում ստացման ենթակա տոկոսը, ապա Բանկը կարող է 
գումարի տարբերությունը նվազեցնել ավանդի գումարից: 
1.13. Ավանդի Դիմում-պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել ՀՀ օրենսդրության համաձայն 
իրավասու մարմինների պահանջով ավանդի գումարի վրա բռնագանձում տարածելու կամ այլ կերպ 
ավանդի գումարն Ավանդային հաշվից ելքագրելու Բանկի համար պարտադիր պահանջ ստացվելու 
դեպքերում: 
1.14. Արտարժույթով ներգրավված ավանդի վճարումները, Ավանդատուին ՀՀ դրամով իրականացվելիս 
փոխարկումը կատարվում է կիրառելով  վճարման օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված 
համապատասխան արժույթի առքի փոխարժեքը: 
1.15. Եթե Ավանդը ներդրվում է արտարժույթով, ապա Ավանդատուն հավաստում է, որ Դիմում-
պայմանագիրը կնքելու պահին գիտակցել և ընդունել է արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխման 
հետևանքով հնարավոր ռիսկերը:  
1.16. Ավանդատուն հանձնարարում է Բանկին ցանկացած ժամանակ Ավանդի գումարը հետ 
պահանջելու դեպքում Ավանդի գումարն առաջնահերթության կարգով ուղղել վարկային 
պարտավորությունների մարմանը, եթե այդպիսիք առկա են: 
1.17. Ավանդատուն իրավունք ունի Բանկից պահանջել վերադարձնել Ավանդի գումարը և վճարել 
տոկոսներ` Պայմանագրով սահմանված չափերով և կարգով 
1.18. Ավանդատուն իրավունք ունի Ավանդի Դիմում-պայմանագրով սահմանված դեպքերում և կարգով 
Ավանդի գումարից ելքագրումներ կատարել: 
1.19. Ավանդի վերադարձն ապահովված է Բանկին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքով:  
1.20. Ավանդի ժամկետի երկարաձգման դեպքում երկարաձգված ժամկետի համար գործում են 
երկարաձգման պահի դրությամբ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ում տվյալ ավանդատեսակի համար 
հրապարակված պայմանները, իսկ Պայմանագրի պայմանները շարունակում են գործել այնքանով, 
որքանով չեն հակասում այդ պահին տվյալ ավանդատեսակի համար հրապարակված տեղեկատվական 
ամփոփագրով սահմանված պայմաններին: 
1.21. Բանկը պարտավոր է Ավանդատուի առաջին իսկ պահանջով վերջինիս վերադարձնել Ավանդը և 
հաշվարկված տոկոսագումարները՝ պահանջը ներկայացնելու պահից մինչև 3 (երեք) բանկային օրվա 
ընթացքում՝ կախված Ավանդի գումարի չափից:  

 
 


