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SMS CONVERSE  
Ծառայության տեղեկատվական ամփոփագիր1

Փետրվարի 18, 2014թ. 
 

 
SMS Converse բանկային ծառայության օգնությամբ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի 

հաճախորդները (այսուհետ՝ Հաճախորդ) հնարավորություն ունեն հեռախոսային կարճ 
հաղորդագրության՝ SMS-ի տեսքով ստանալ իրենց բանկային գործունեության վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, ինչպես նաև՝ անվճար ստանալ 3D Secure համակարգի  մեկանգամյա 
օգտագործման կոդերը (Verified by Visa և MasterCard SecureCode):  
 
Հարցման միջոցով տրամադրվող տեղեկատվություն 
 

Աղյուսակ 1-ում նշված տեղեկատվությունը ստանալու համար Հաճախորդը 5112 
համարին ուղարկում է կարճ հաղորդագրություն՝ համապատասխան պարունակությամբ 
հարցմամբ: 

Հարցման յուրաքանչյուր պատասխանի համար Հաճախորդի (Բաժանորդի) 
հեռախոսահամարի անձնական հաշվից գանձվում է 70 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ: 

 
Աղյուսակ 1 

5112 համարին ուղարկվող 
կարճ հաղորդագրությունը Տեղեկատվության տեսակը 

Bal (AMD, USD, EUR, RUR) 
Բոլոր խնայողական և քարտային հաշիվների 
մնացորդների վերաբերյալ տեղեկատվության 
ստացում 

Bal AMD 
Տվյալ արժույթով խնայողական և քարտային 
հաշիվների առկայության դեպքում՝ մնացորդների 
վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում 

Bal USD 
Bal EUR 
Bal RUR 

Dep Bal Ավանդի մնացորդի վերաբերյալ տեղեկատվության 
ստացում 

Loan Bal Վարկի մնացորդի վերաբերյալ տեղեկատվության 
ստացում 

Rates (USD, EUR, RUR) Բանկում գործող փոխարժեքների ճշտում 

SMS List SMS Converse ծառայությունների և համապատասխան 
կարճ հաղորդագրությունների ցանկ 

 
 
 

                                                           
Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխվել: Հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք այցելել 
Կոնվերս Բանկի www.conversebank.am ինտերնետային կայք կամ զանգահարել (+374 10) 511 211 
հեռախոսահամարով: 

https://www.conversebank.am/�
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Առանց հարցման ավտոմատ կերպով տրամադրվող տեղեկատվություն 
 

Աղյուսակ 2-ում նշված տեղեկատվությունը Հաճախորդը ստանում է ավտոմատ կերպով՝ 
գործարք կատարելուց հետո:  

Հաճախորդը SMS Converse բանկային ծառայության տրամադրման դիմում-հայտը 
և/կամ Քարտով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության 
ստացման դիմում-հայտը լրացնելիս նշում է գործարքի գումարի այն նվազագույն չափը, որը 
գերազանցելու դեպքում միայն կստանա համապատասխան հաղորդագրություն: 
Մերժումների վերաբերյալ հաղորդագրությունները Հաճախորդը ստանում է անկախ 
գումարի չափից: 

Այն դեպքում, երբ Visa կամ MasterCard քարտապանը ցանկանում է SMS 
հաղորդագրություններ ստանալ միայն 3D Secure համակարգի կողմից ուղարկված 
մեկանգամյա օգտագործման կոդերի վերաբերյալ, ապա հայտի գումար դաշտում ոչինչ չի 
լրացվում: 

 
Աղյուսակ 2 

Տեղեկատվության տեսակը Յուրաքանչյուր հաղորդագրության արժեքը՝ ներառյալ 
ԱԱՀ 

Քարտային յուրաքանչյուր 
գործարք կատարելուց հետո 
համապատասխան 
հաղորդագրության ստացում  

ՀՀ բջջային օպերատորների բաժանորդներ՝ 20 ՀՀ դրամ  
Արտերկրյա բջջային օպերատորների բաժանորդներ՝ 
40 ՀՀ դրամ  
Գանձվում է Հաճախորդի(բաժանորդի) 
հեռախոսահամարի անձնական հաշվից 

Խնայողական/ընթացիկ 
հաշիվներով յուրաքանչյուր 
գործարք կատարելուց հետո 
համապատասխան 
հաղորդագրության ստացում 

12 ՀՀ դրամ 
Գանձվում է Կոնվերս Բանկի խնայողական/ընթացիկ 
հաշվից: 

3D Secure համակարգի 
մեկանգամյա օգտագործման 
կոդեր (Verified by Visa և 
MasterCard SecureCode) 

Տեղեկատվությունը տրամադրվում է անվճար 

 
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը 
 

SMS Converse բանկային ծառայությունից օգտվելու համար Հաճախորդը լրացնում է 
SMS Converse բանկային ծառայության տրամադրման դիմում հայտը և/կամ Քարտով 
կատարված գործառնությունների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ստացման դիմում 
հայտը:  

 
 

https://conversebank.am/u_files/file/Other%20Services/SMS%20Banking%20application%281%29.pdf�
https://conversebank.am/u_files/file/Other%20Services/SMS%20Banking%20application%281%29.pdf�
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Այնուհետև Հաճախորդը. 
 
• Լրացված և ստորագրված հայտը (կամ հայտերը) ներկայացնում է Կոնվերս Բանկի 
Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման գրասենյակ կամ Բանկի որևէ 
մասնաճյուղ 
 

կամ` 
 
• Լրացված, ստորագրված և սկանավորված տարբերակը ներկայացնում է Կոնվերս 
Բանկի Առցանց Բանկ համակարգով: Դրա համար անհրաժեշտ է մուտք գործել Առցանց 
Բանկ, “Փոստարկղ” բաժնում ընտրել “Նոր նամակ” բաժինը, որտեղ լրացնել “Թեմա” և  
“Տեքստ” դաշտերը (կարելի է նշել “SMS Converse հայտ”), իսկ “Կցված ֆայլ” դաշտում 
կցել համապատասխան SMS Converse հայտը, այնուհետև սեղմել “Հիշել և 
ստորագրել”՝ հետևելով համակարգի հետագա հրահանգներին: 
 

Հայտը ներկայացնելուց հետո ծառայությունն ակտիվանում է առավելագույնը 2 
աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

 
Հաշվի առնելով, որ կարճ հաղորդագրության ուղարկման ծառայությունը մատուցվում է 

միջնորդավորված` Բանկը պատասխանատվություն չի կրում Բանկից ելքագրված կարճ 
հաղորդագրության՝ հաճախորդի կողմից չստացման կամ ուշ ստացման համար:  
 
Ծանուցում ֆինանսական համակարգի հաշտարարի վերաբերյալ 
 

Տեղեկացնում ենք, որ «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի 
համաձայն՝ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ կողմից Ձեզ մատուցվող ծառայությունների հետ 
կապված տասը 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  
Հեռախոս` (+ 37460) 70 11 11 
Ֆաքս` (+ 37410) 58 24 21  
Էլ. հասցե` info@fsm.am 


