
 
 

 

Միջազգային շուկաներում բրոքերային ծառայությունների  
Տեղեկատվական ամփոփագիր 

 
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ Բանկ) կողմից ներդրումային ծառայությունները տրամադրվում 

են ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց՝ հետևյալ պայմաններով 

 

Մատուցվող ծառայություններից օգտվելու միջնորդավճարներ 
Միջնորդավճարները ներկայացված են “Միջազգային շուկաներում բրոքերային ծառայությունների 

մատուցման սակագներ և դրույքներ” ցանկում` հետևյալ հղումով 

Միջնորդավճարները գանձվում են Հաճախորդի բրոքերային հաշվից ֆինանսական գործարքն 

իրականացնելու պահին` անմիջապես: 

 

Սպառողների հետ կապի իրականացման կարգի և ժամկետների մասին 
Բանկը և Հաճախորդը համաձայնեցնում և Ֆինանսական գործիքներով բրոքերային 

ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագրով (այսուհետ՝ Պայմանագիր) ամրագրում են 

փոխադարձ կապի միջոցները  

Տեղեկատվությունը կամ 
նյութը 

Փոխանցման ձևը 
(նշվածներից որևիցե մեկը) Պարբերականությունը 

Բրոքերային հաշվի կամ 
առանձին ենթահաշվի 
քաղվածք 

• Առձեռն 
• Էլեկտրոնային փոստ 

Ըստ Հաճախորդի 
պահանջի 

Գործարքի քաղվածք • Առձեռն 
• Էլեկտրոնային փոստ 

Գործարքի պահը 
հաջորդող 8 
աշխատանքային ժամերի 
ընթացքում 

Դրամական շարժի 
քաղվածք 

• Առձեռն 
• Էլեկտրոնային փոստ 

Ըստ Հաճախորդի 
պահանջի 

Սակագների և 
գործարքների 
իրականացման 
պայմանների վերաբերյալ 
տեղեկություններ 

• Հեռախոս 
• Փոստ 
• Առձեռն 
• Էլեկտրոնային փոստ 
• Վեբ կայք 

Ըստ Բանկի կողմից 
որոշված ժամկետների 

Վերլուծական նյութեր 

• Փոստ 
• Առձեռն 
• Էլեկտրոնային փոստ 
• Վեբ կայք 
• Սոցիալական ցանց 

Ըստ Բանկի կողմից 
որոշված ժամկետների 

Սխալների ուղղում, 
ճշտումներ 

• Առձեռն 
• Էլեկտրոնային փոստ 

Ըստ սխալների կամ 
անճշտությունների ի հայտ 
գալու 

Այլ տեղեկատվություն • Փոստ Ըստ Բանկի կողմից 
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• Առձեռն 
• Էլեկտրոնային փոստ 
• Վեբ կայք 
• Սոցիալական ցանց 
• SWIFT 
• Bloomberg 
• Reuters 

որոշված ժամկետների 
կամ ըստ փոխադարձ 
պայմանավորվածության 

 

Հաճախորդը գործարքների պայմանների վերաբերյալ հարցումները, նրանց իրականացման 

հրահանգները, ինչպես նաև գործարքի իրականացման հաստատումները Բանկին հասցեագրում է՝ 

• Ներկայանալով Բանկ և լրացնելով գործարքի իրականացման վերաբերյալ հայտ  

• Հեռախոսազանգի միջոցով 

• Առցանց 

Պայմանագրի ժամկետների մասին 
Պայմանագիրը կնքվում է 1 տարի ժամկետով:  

Պայմանագրի գործողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել կողմերի համաձայնությամբ: 

Արժեթղթերի տեսակները, որոնցում կարող են ներդրվել սպառողների միջոցները, ինչպես 
նաև ընդհանրական տեղեկություններ այդ արժեթղթերի և նրանց հետ կապված ռիսկերի 
մասին 

Գործարքներն իրականացվում են ստորև ներկայացված հիմնական և ածանցյալ ֆինանսական 

գործիքներով. 

• բաժնետոմսեր  

• պարտատոմսեր, մուրհակներ 

• օպցիոններ  

• ֆյուչերսներ, ֆորվարդներ  

• հիփոթեքային պայմանագրերով ապահովված արժեթղթեր և նմանատիպ ածանյալ 

արժեթղթեր  բաժնեմասեր, փայաբաժիններ և նմանատիպ ածանցյալ արժեթղթեր  

• ներդրումային հիմնադրամների արժեթղթեր և նմանատիպ ածանյալ արժեթղթեր  

• պետական և համայնքային պարտատոմսեր 

• արժութային պայմանագրեր և նմանատիպ ածանյալ արժեթղթեր  

• այլ գործիքներ   

Պատմականորեն տոկոսային եկամուտ բերող արժեթղթերի (օրինակ՝ պարտատոմսերի) 

հիմնական առավելությունը ներդրվող կապիտալի համեմատական կայունությունն է, որն 

ապահովվում է կապիտալի երկարաժամկետ իրական աճի ավելի ցածր հնարավորությունների գնով՝ 

պայմանավորված նման արժեթղթերի ինֆլյացիոն խոցելիությամբ:  



 
 

 
Բաժնային արժեթղթերից (օրինակ՝ սովորական բաժնետոմսերից) ակնկալվող 

եկամտաբերությունը զգալիորեն ավելի բարձր է, բայց այդ եկամտաբերությունը դրսևորում է բարձր 

տատանողականություն տարբեր ժամանակահատվածներում: Նպատակահարմար է 

երկարաժամկետ ներդրումային հորիզոնի համար: 

Ածանցյալ արժեթղթերը և ապրանքային ֆյուչերսները համարվում են առավել ռիսկային՝ որպես 

առանձին Ակտիվների կատեգորիա: Այնուամենայնիվ, դրանք ապահովում են հեջավորման և 

դիվերսիֆիկացիայի հնարավորություններ՝ պարտատոմսերի և բաժնետոմսերի հետ համախմբելու 

դեպքում: 

Գործարքների իրականացման վայրերի մասին 
Գործարքների իրականացման վայրերը (կարգավորվող շուկաները) սահմանված են “Միջազգային 

շուկաներում բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագներ և դրույքներ” ցանկում 

 
Շահերի բախման կանխարգելմանն ուղղված քաղաքականության վերաբերյալ 

Բանկը գործում է անկողմնակալության, շիտակության, ճշտապահության և հաճախորդների 

արժեթղթերով և դրամական միջոցներով իրականացված բոլոր գործարքների, մատուցվող 

ծառայությունների վերաբերյալ վերջիններիս պարտադիր տեղեկացման սկզբունքներով: 

Հաճախորդների պատվերները կատարելիս Բանկը գործում է ելնելով բացառապես Հաճախորդի 

շահերի պաշտպանությունից: Վերոնշյալ շահերի պաշտպանման նպատակով Բանկի 

համապատասխան իրավասություններ ունեցող աշխատակիցները պարտավոր են՝ 

3..1. Պահպանել տվյալ ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական 

ակտերի պահանջները;  

3..2. Վեր դասել Բանկի և Բանկի հաճախորդների շահերը սեփականից և խուսափել այնպիսի 

գործարքների կնքումից, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ 

Հաճախորդի և/կամ Բանկի շահերի վրա; 

3..3. Ապահովել Բանկի հաճախորդների և ներդրողների (հաճախորդների, գործընկերների և 

շուկայի այլ մասնակիցների) շահերի պաշտպանությունը; 

3..4. Իրենց իրավասությունների շրջանակներում տեղեկացնել անմիջական ղեկավարին ՀՀ 

օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերի հնարավոր խախտումների, 

ինչպես նաև այն գործառնությունների մասին, որոնց առնչությամբ Բանկը ՀՀ 

օրենսդրության համաձայն կարող է դիտվել որպես շահագրգիռ անձ; 

3..5. Չիրականացնել Հաճախորդի շահերին հակասող գործարքներ, որոնց վերջնական 

նպատակն է Բանկի կողմից տվյալ Հաճախորդից գանձվող միջնորդավճարների և այլ 

վճարների ծավալների մեծացումը; 



 
 

 
3..6. Հաճախորդի շահերը համարել գերակա Բանկի շահերի նկատմամբ` հաճախորդի 

պատվերի համաձայն գործարքներ կնքելիս և շահերի բախման հնարավոր դեպքերի ի 

հայտ գալու ժամանակ, 

3..7. Հաճախորդների պատվերների համաձայն իրականացվող գործարքներն իրականացնել 

մասնագիտական բարձր մակարդակով և հնարավոր լավագույն պայմաններով, 

3..8. Գործարքներ կնքել բացառապես Հաճախորդների հետ կնքված պայմանագրով և այդ 

ծառայությունների մատուցումը կանոգնակարգող կանոններով սահմանված կարգով, 

3..9. գանձել միջնորդավճարներ, համաձայն Բանկի գործող սակագների: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը 

• Անձը հաստատող փաստաթուղթ 

• ՀԾՀ 

Իրավաբանական անձի դեպքում՝  

• կանոնադրության և Պետական ռեգիստրի կողմից տրված պետական գրանցման վկայականի 

պատճենները, 

• ստորագրության նմուշների և կլոր կնիքի դրոշմի քարտ 

• անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ փաստաթղթեր 
 
Ռիսկի մասին դրույթ 
 

Ուշադրություն 
Պատվերում նշված պայմաններին համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում 

արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ռիսկը կրում է Հաճախորդը:  

Բանկը չի փոխհատուցելու հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից 

անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում: 
 

Հետադարձ կապ 
010 511 211 
www.conversebank.am 
Մասնաճյուղերի հասցեները՝ կայքում 

http://www.conversebank.am/�
https://conversebank.am/hy/branches/�

