
 
 

 
Աշխատավարձային նախագծերի հաճախորդներին չվերականգնվող սահմանաչափով 
վարկային քարտեր  
Տեղեկատվական ամփոփագիր1

10.10.2015 

 

Աշխատավարձային նախագծերի հաճախորդներին (այսուհետ՝ Հաճախորդ) չվերականգնվող 
սահմանաչափով վարկային քարտերը (այսուհետ՝ Վարկ կամ Քարտ) տրամադրվում են «Կոնվերս 
Բանկ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) կողմից՝ հետևյալ պայմաններով՝ 

Վարկի սահմանաչափը 

Զուտ աշխատավարձի մինչև եռապատիկի չափով, սակայն ոչ 
ավելի, քան 3 000 000 ՀՀ դրամ 

Հաճախորդի աշխատավարձային հաշվարկային քարտի վրա առկա 
օվերդրաֆտի և Վարկի չափի առավելագույն հանրագումարը՝ 
զուտ աշխատավարձի մինչև քառապատիկի չափով, սակայն ոչ 
ավելի, քան 4 000 000 ՀՀ դրամ 

Սահմանափակումներ 

Քարտի վարկային սահմանաչափը կարող է օգտագործվել 
տրամադրման պահից մեկ ամսվա ընթացքում  

Հաճախորդը  աշխատավարձային հաշվարկային քարտի վրա 
կարող է ունենալ ոչ ավելի, քան մեկ զուտ աշխատավարձի չափով  
օվերդրաֆտ  

Հաճախորդը պետք է հանդիսանա առնվազն 6 ամսվա 
աշխատակից իր գործատու ընկերությունում 

Հաճախորդը սահմանաչափի տրամադրման պահին չպետք է 
ունենա ժամկետանց պարտավորություններ 

Արժույթ ՀՀ դրամ 

Վարկի ժամկետը Առավելագույնը 48 ամիս 

Վարկի տարեկան 
տոկոսադրույքը 22% 

Մարման և տոկոսի 
հաշվարկման կարգ 

Մարումը սկսվում է օգտագործման ժամկետի ավարտից մեկ ամիս 
հետո անուիտետային (հավասարաչափ ամսական մարում) 
եղականով, որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր 
գումարը և կուտակված տոկոսները: 
Տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի 
նկատմամբ 

Քարտի տեսակը ԱրՔա կամ Visa Electron 

Քարտի գործողության 
ժամկետը  36 ամիս 

                                                           
Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխվել:  
Հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք այցելել Բանկի https://www.conversebank.am 
ինտերնետային կայք, Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման 
գրասենյակ/ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել (+374 10) 511 211 հեռախոսահամարով: 

https://www.conversebank.am/�


 
 

 
Վարկային հայտի 
վերաբերյալ որոշման 
կայացման առավելագույն 
ժամկետը 

7  աշխատանքային օր 

Քարտի տրամադրման 
առավելագույն ժամկետը 5 աշխատանքային օր 

Հայտի ուսումնսասիրության 
վճար 1000 ՀՀ դրամ միանվագ 

Քարտի տրամադրում 0 ՀՀ դրամ 

Քարտային հաշվի 
սպասարկման վճար 3 000 ՀՀ դրամ միանվագ  

Կանխիկի տրամադրում 
Բանկի կանխիկացման 
կետերում և 
բանկոմատներում 

3 %  

Կանխիկի տրամադրում այլ 
բանկերի կանխիկացման 
կետերում և 
բանկոմատներում 

4 % 

Քարտից քարտ փոխանցում 3 % 

Գործարքներ առևտրային 
կետերում 0  

Բանկոմատից 
կանխիկացման մեկ 
գործարքի առավելագույն 
սահմանաչափ 

500 000 ՀՀ դրամ 

 

  



 
 

 
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բանաձևը՝ 

Ուշադրություն 

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ 
տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար 
տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:  
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որտեղ`  
 i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը. 
A - Վարկի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված վարկի սկզբնական 
գումարը). 
n - Վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը. 
N - Վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը. 
Kn - Վարկի մարմանն ուղղված հերթական n-րդ վճարի գումարը. 
Dn - Վարկի տրամադրման օրից մինչև վարկի մարմանն ուղղված հերթական n-րդ վճարի 
կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով 
 
Հաշվարկման օրինակ և փաստացի տոկոսադրույքի չափը  
Դիցուք վարկի պայմաններն են՝ 

Վարկի գումար 1 000 000 ՀՀ դրամ 

Վարկի ժամկետ 48 ամիս 

Վարկի տոկոսադրույք 22 % 

Հայտի ուսումնասիրության և 
վարկի սպասարկման 
վճարներ 

4 000 ՀՀ դրամ 

Կանխիկացման վճար Կանխիկացման դեպքում՝ 30 
000 ՀՀ դրամ 

Առևտրի կետում քարտով 
վճարելու դեպքում՝ 0 ՀՀ դրամ  

Փաստացի տոկոսադրույք 26.85 % 24.64 % 

 
Այս դեպքում ամսական մարման չափը կկազմի 31 506.08 ՀՀ դրամ: 
 
  



 
 

 
Տուժանքներ 

Պայմանագրով սահմանված մարման/վճարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում 
Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար. 

 ժամկետանց վարկի 0.15 տոկոսի չափով, 
 ժամկետանց տոկոսագումարի 0.4 տոկոսի չափով: 

Վարկի և/կամ տոկոսների ուշացման 5-րդ աշխատանքային օրը կիրառվում է միանվագ տուգանք 1 
000 ՀՀ դրամի չափով: 

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ նախատեսված չեն: 

 
Ուշադրություն 

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 խոչընդոտ հանդիսանալ Բանկի կողմից տրամադրվող ֆինանսական 
գործիքներից օգտվելիս: 

Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները ժամանակին 
չկատարելու դեպքում Հաճախորդի պարտականությունները կարող են մարվել 
պարտավորությունները Հաճախորդի և/կամ երաշխավորի այլ գույքի հաշվին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: 

Ուշադրություն 

Վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել տնտեսական իրավիճակի, շուկայում 
վարկավորման տոկոսադրույքների փոփոխության, Վարկառուի կողմից պայմանագրով ստանձնած 
պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, այդ թվում՝ Վարկի ոչ 
նպատակային օգտագործման դեպքերում: 

Ուշադրություն 

Քարտային հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաճախորդի իրավունքները 
կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 
ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կամ օրենքով սահմանված կարգով այլ 
իրավասու մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա: 

Առանց հաճախորդի կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է 
իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 
մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա: Դրանք 
արտացոլվում են հաճախորդի բանկային հաշիվների քաղվածքներում, որոնք Բանկի և հաճախորդի 
միջև համաձայնեցված կարգով տրամադրվում են հաճախորդին: 

  



 
 

 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ  

1.  Դիմում - հայտ 
2.  Անձնագիր կամ նույնականացման քարտ 
3.  Հանրային ծառայությունների համարանիշ, կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 

(չի պահանջվում նույնականացման քարտի դեպքում) 
4.  Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության 
 
Վարկը տրամադրելու դրական որոշման և մերժման գործոնները 
Բանկը հակված է տրամադրել վարկը, եթե՝  
 Վարկառուն համապատասխանում է տվյալ վարկի տրամադրման պայմաններին և առկա չեն   

սահմանափակող հանգամանքներ:  
 
Վարկի ձևակերպման վայրը  
Վարկը տրամադրվում է Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման 
գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 
 
Քարտի օգտագործան կանոններ և կանխիկացման կետեր 

Վճարային քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոններին կարող եք ծանոթանալ կայքում 
Բանկոմատների հասցեներին կարող եք ծանոթանալ կայքում 
Կանխիկացումն իրականացվում է նաև Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների 
սպասարկման գրասենյակում և բոլոր մասնաճյուղերում, որոնց հասցեներին կարող եք ծանոթանալ 
կայքում 
 
 
Ծանուցում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի վերաբերյալ 
1. 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: 
2. 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 
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